
Alla större byggprojekt omfattas av kraven från våra miljömyndigheter  
på att provtagning ska tas före start. Detta för att undvika obehagliga och 
kostsamma överraskningar längre fram i projektet. ÅGAB arbetar naturligt-
vis enligt alla gängse regler och paragrafer. Vi gör det med både kvalitets- och 
miljöcertifieringar enligt ISO 9001 och ISO 1400 i ryggen.

Vi utför fältprovtagning och analys i ett tidigt skede för att säkerställa en trygg 
start av byggprojektet. Provanalysernas resultat kan ibland föranleda siktning 
och sanering av befintliga schaktmassor. Detta kan ske på plats eller vid någon 
av våra anläggningar runt om i Skåne. Det kan också innebära att vi ersätter 
med nytt fyllnadsmaterial. Vi är närvarande genom hela processen med olika 
insatser, från start till färdigställande för inflyttning eller ibruktagning. 

www.agabsyd.se

Med vår breda maskinpark bistår vi med 
olika transporter och maskintjänster.

INDUSTRI, BYGG 
& ENTREPRENAD



Ågab Syd 
Skabersjövägen 527-0, 233 92 Svedala. Postadress: Stenyxegatan 7, 213 76 Malmö. Tel. 040-18 75 10. info@agabsyd.se

www.agabsyd.se

Rätt åtgärder redan från första början, provtagning och 
analyser, schaktmassor som kanske behöver saneras, nytt 
fyllnadsmaterial, sten, grus, makadam och betong. Även 
i anläggningsfasen av trädgård, plantering, parkeringar, 
uppställningsplatser och andra bruksytor är vi med. Vi är 
med hela vägen från början och fram till inflyttning eller 
ibruktagning av ett objekt. Vi vill att ert projekt ska vila 
på en trygg och säker grund.

ÅGAB tar emot schakt enligt fasta rutiner och ser sedan 
till att massorna sorteras och saneras. Kraven från myn-
digheterna är att man ska kunna spåra varifrån massorna 
kommer, var de hamnar efter behandling på anläggning-
en och sedan vart de tar vägen ut till godkänd tipp plats. 
I de fall det krävs så transporterar vi schaktmassor med 
farligt avfall till deponi.

Vi är inget transportföretag, men en av våra ägare har  
det som specialitet. Akkafrakt har idag ca. 500 fordon som 
klarar olika transportuppdrag. Därför kan vi hjälpa dig att 
ordna med alla slags transporter – från storsäckar upp till 
en hel lastbil.

HELENTREPRENAD

VI ÄR MED HELA VÄGEN

EN BRA BÖRJAN...


