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Thomas Betong levererar till Marieholmstunneln
Thomas Betong och Züblin Scandinavia har skrivit på avtalet för leverans av fabriksbetong och
pumptjänster till projektet för Marieholmstunneln. Ett väldigt viktigt projekt för samhället som
kommer att förbättra kapaciteten i trafiksystemet runt Tingstadstunneln.
För att bygga den totalt 500 meter långa tunneln, behövs cirka 111 000 m3 fabriksbetong, till både
tunnelelement och bottenplattor som Thomas Betong kommer att leverera från sin fabrik på Ringön
under perioden maj 2015 till sommaren 2019.
Thomas Betong har lång erfarenhet av att leverera betong till krävande anläggningsprojekt, i Göteborg
bl.a. Tingstadstunneln, Älvsborgsbron, Götatunneln och har därmed stor kunskap och erfarenhet av
denna typ av projekt. Thomas Betong tillsammans med koncernens Forskning och Utvecklings
avdelning samarbetar med Züblin för att ta fram produkter och innovativa betonglösningar för
projektet, bland annat för undervattensgjutningar som har en potential att ge både miljöbesparingar
samtidigt som de är kostnadseffektiva.
10 000 m3 betong med alternativa bindemedel kan ge upp till 1000 ton mindre CO2 utsläpp samtidigt
som kostnaden minskas.
Thomas Betong har utfört pumptjänster sedan många år och har varit med i flera projekt med
undervattengjutning. Företaget disponerar rätt pumpbilar vid Göteborgsfabriken på Ringön som
säkerställer leveransflexibilitet.
”Det är ett spännande projekt som knyter an till vår historia och vi är stolta över att kunna leverera
betong till ännu en Älvförbindelse i Göteborg och då särskilt en så stor volym av innovativa
undervattenprodukter och pumptjänster. Tänk på att leverans av 111 000 m3 betong kräver ca. 18 500
betongbilar. Då blir det ännu viktigare att leverera en miljövänlig produkt som minskar CO2 utsläppet
genom användning av alternativa bindemedel samt att ha korta transportsträckor” – säger Carina
Edblad, Thomas Betongs VD.
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Thomas Betong AB
Thomas Betong är ett svenskt företag med 60 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad betong
till både husbyggande och anläggningskonstruktioner. Betong tillverkas i 34 betongfabriker och prefabricerade
betongelement kommer från 2 fabriker. Utöver betong erbjuder företaget en bred service inom betongteknisk
rådgivning, projektering, transport och pumpning. Antal anställda 260, omsättning 1 miljard sek (2013).
Thomas Betong ingår i svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige,
Norge, USA, Tyskland och Polen.
www.thomasbetong.se
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