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Hej granne 
och Skövdebo!

Just nu arbetar jag och mina kollegor 
målmedvetet mot vad vi hoppas blir ett 
nytt tillstånd att bryta kalksten i Skövde 
efter 2017. I våras fick vi klartecken från 
Mark- och miljödomstolen, men beslutet 
överklagades och vi är i skrivande stund 
på väg mot en ny förhandling i Mark- 
och miljööverdomstolen. De osäkerheter 
som lyfts fram kring vår eventuella 
miljöpåverkan signalerar att vi måste 
fortsätta berätta om våra väl utvecklade 
metoder för att bryta kalksten på ett 
skonsamt vis, med stor hänsyn till både 
människor och natur.

Vi måste också fortsätta berätta om 
att cementen från Skövde används över-
allt i samhället och att den gör nytta. För 
cement och betong är helt nödvändigt 
när vi fortsätter att bygga det hållbara 
samhället.

När jag är ute och springer i markerna 
på det vidsträckta Billingen så känner 
jag en stolthet över Skövde. Billingen 
ska självklart fortsätta att vara en plats 
för aktivitet, motion och friluftsliv. 
Och samtidigt kan vi använda stenen i 
marken till att bygga både hus och broar 
ovan jord.

För båda delarna behövs. Det är 
därför som mitt jobb på Cementa känns 
viktigt och meningsfullt.

Härom helgen hade vi Öppet hus, 
och det blev riktigt lyckat! 900 personer 
kom hit för att få veta mer om vad 
som händer innanför fabriksgrindarna. 
Mitt mål är att vi ska vara öppna mot 
våra grannar, och du är alltid varmt 
välkommen att höra av dig om du har 
frågor. Kontaktuppgifterna hittar du här 
i Utsikt. Ha en skön fortsatt höst!

Hälsningar Matilda Hoffstedt, 
Fabrikschef

SKÖVDEFABRIKEN ligger i en region 
med högt byggande, det konstaterar 
Mikael Odlöw som är försäljningsansva-
rig för Cementas region Väst.

– Det är ett fortsatt högt tryck på mark-
naden för våra produkter. De senaste 
två åren har antalet bostadsbyggen varit 
mycket högt och det ser ut att hålla i sig 
ett tag till, menar Mikael Odlöw.

Skövdecementen – i de flesta fall den 
sort som heter Byggcement – säljs till flera 
olika kundgrupper och slutprodukter. Den 
går dels till kunder som tillverkar fabriks-
betong för vidare leverans ut till byggpro-
jekten, dels till kunder som själva tillverkar 
färdiga betongelement som väggar och 
balkonger. Den används också till takpan-
nor och marksten, där en av kunderna är 
Benders som är en välkänd aktör.

En pågående samhällsutveckling
– Alla våra kunder jobbar på för fullt och 
har idag produktionsvolymer långt över 
sina prognoser, så nog finns det efter-
frågan och behov av vår cement, säger 
Mikael Odlöw.

Bostadsbehovet driver 
efterfrågan på cement

I Göteborg pågår till exempel flera 
stora infrastrukturprojekt som Marie-
holmstunneln och snart startar tågtunneln 
Västlänken. När tillgängligheten ökar 
runt dessa platser kommer områdena att 
bebyggas med såväl nya bostäder som 
kontor. Då är betongen – där cementen är 
en nyckelingrediens – ett av de bärande 
byggmaterialen. Och den här samhälls-
utvecklingen pågår på samma sätt i de 
andra svenska storstadsregionerna.  

Kalksten av hög kvalitet i Skövde
– Det som kunderna uppskattar med 
cementen från Skövde är framför allt 
att den håller en mycket hög och jämn 
kvalitet. Det beror dels på att vi har en 
mycket bra råvara – kalkstenen i Skövde. 
Men framför allt är det ett resultat av 
lång erfarenhet vid fabriken och att vi 
har medarbetare med hög kompetens 
och djup kunskap på det här området. 
Det gör det tacksamt för mig att sälja 
cementen från Skövde. 

De senaste två åren har antalet bostadsbyggen varit mycket 
högt, och det ser ut att hålla i sig ett tag till, menar 

försäljningsansvarig Mikael Odlöw.

NYA UTSIKT. En telefonundersökning vi gjort visar att majoriteten av Utsikts läsare fortfarande 
uppskattar att få Utsikt i pappersform. Vi väljer dock att gå ner till ett mindre format, och 
hänvisar till ytterligare läsning på vår webbplats: cementa.se/produktion.



Cementa arbetar på ett miljöanpassat sätt med målet att industri, 
människor och naturvärden ska samexistera i ett hållbart samhälle 
i en levande bygd. Vår policy är att ha en öppen dialog med 
kringboende och myndigheter. Välkommen att kontakta oss med 
synpunkter och frågor!
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Smart teknik spar resurser och miljö 
I februari startade Cementa den nya 
produktionslinjen för förpackad cement, 
nu i säckar av plast istället för papper. 
Plasten gör att cementen håller längre 
och det blir samtidigt mindre damm runt 
säckarna eftersom de är tätare.

Den moderna förpackningslinjen i Skövde 
var en större investering för koncernen, 
men krävdes för att kunna möta efterfrå-
gan på just den här produkten. Produk-
tionsvolymen har redan passerat tidigare 
årsrekord. 

Säckarna utgör idag ungefär sju pro-
cent av Skövdefabrikens totala leveranser, 
men kommer under nästa år att öka till 

cirka tio procent. Merparten av övriga 
leveranser går med bulktransporter till 
storskalig betongtillverkning.

Tekniska utmaningar
Det som packas i plastsäck är Bascement, 
som har en inblandning av flygaska för 
att minska koldioxidbelastningen. Det är 
också murcementen Gullex samt injek-
teringscement som används för tätning 
vid tunnelbyggen och som tillverkas och 
fraktas från Cementa på Öland.  

– Vi jobbar på stenhårt för att utrust-
ningen ska kunna leverera maximalt. 
Det har varit en utmaning när ny teknik 
har sammankopplats med den gamla, vi 

Säkert arbete prio ett
Frida Sveider är ny Hälsa- och säkerhets-
rådgivare vid Skövdefabriken sedan i vå-
ras. Hon kommer närmast från Tekniska 
verken i Linköping och rollen som som 
miljöingenjör.

På Cementa är hon den som ser till att 
alla på fabriken, både anställda och 
tillfälligt inhyrd personal, har kunskap om 
vilka säkerhetsregler som gäller. Hon leder 
också införandet av nya rutiner när det 
behövs.

– Vi arbetar i en processindustri med 
kraftfulla maskiner och höga höjder, och 
det är förenat med risker. Det är nöd-
vändigt att alla medarbetare vet hur vi 
arbetar säkert, säger hon.

Sista veckan i september hade hela 
HeidelbergCement-koncernen sin årliga 
säkerhetsvecka då alla verksamheter höll 
extra informations- och utbildningstillfäl-
len för medarbetarna.

– Klara rutiner kring ordning och reda 
en nödvändig grund. Därefter måste vi 
göra en riskbedömning i varje situation. 
Arbetsmiljön ska givetvis vara bra men det 
är den enskilda medarbetarens agerande 
som avgör om själva arbetet blir säkert. 
Därför behöver vi prata om de här frågor-
na löpande, säger Frida Sveider. 

35%
alternativa bränslen
EFTER EN LÅNG RAD förbättringar är 
andelen alternativa bränslen vid fabriken 
idag uppe på 34,7 procent.

En cementugn som går dygnet runt 
med en temperatur på 1 450 grader krä-
ver stora mängder bränsle. För att hålla 
nere mängden fossilt kol och minska 
koldioxidutsläppen används alternativa 
bränslen, främst sorterat restmaterial 
från andra industrier. Då blir ett i övrigt 
obrukbart material till en resurs. Dessa 
bränslen ställer krav på logistik och 
lagerplatser vid fabriken, och Cementa 
arbetar löpande med att förbättra förut-
sättningarna. 

Läs mer om hur Cementa och företa-
gen inom koncernen HeidelbergCement 
arbetar med ansvarsfulla metoder i 
Hållbarhetsredovisningen: 
 
> hcne-sustainability.nu 
> cementa.se/hållbarhet

1. Hälsoaspekter: Damm, buller, arbete i 

slutna utrymmen.

2. Säkerhetsaspekter: Trafik, arbete på 

hög höjd, fallande föremål, maskin-

skydd för rörliga delar.

3. Säkert beteende: Följa upp att rutiner 

följs, ordning & reda, göra riskanalyser 

inför nya arbetsmoment. 

har bland annat 
installerat ett nytt 
styrsystem. Men 
nu går processen 
bättre och bättre, 
berättar Daniel 
Erlandsson, pro-
duktionschef vid 
Skövdefabriken.

Viktigt med en god arbetsmiljö
De sju medarbetarna har varit med och 
skapat nya rutiner och procedurer för att 
kunna arbeta effektivt och samtidigt ha 
en fungerande arbetsmiljö.

– Just nu tittar vi på hur vi kan göra 
pallarna där säckar ligger travade på 
varandra mer stabila. Då behöver vi ha 
en dialog med chaufförerna, eftersom det 
handlar om att arbetet ska flyta på bra 
för deras del. Vi lär oss hela tiden, säger 
Daniel Erlandsson. 

Fler bilder från förpackningsanläggningen 
hittar du på cementa.se/produktion. 

Första milstolpen nådd!

3områden för systematiskt 
säkerhetsarbete:


