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Swerock lanserar ECO-Ballast  

Peabs dotterbolag Swerock tar täten i utvecklingen av cirkulära material och lanserar 
varumärket ECO-Ballast. ECO-Ballast är säkra produkter som erbjuder likvärdiga egenskaper 
som jungfrulig ballast. Ett viktigt bidrag till ett hållbart samhällsbygge. 
 
Bygg- och anläggningssektorn förbrukar mycket resurser och genererar stora mängder avfall. Genom 
att bli mer cirkulär kan branschen spara naturresurser och minska miljöpåverkan. Det är också 
ekonomiskt klokt att tillvarata de resurser som redan finns i omlopp. Som ledande leverantör av 
produkter och tjänster till den svenska bygg- och anläggningsmarknaden vill Peabbolaget Swerock 
även ta en ledande roll i utvecklingen av cirkulära material.  

- Satsningen på ECO-Ballast gör vi dels för att nå våra egna miljömål, men också för att möta 
nya beställarkrav, säger Karl-Gunnar Karlsson, vd Swerock. Vi förlänger livslängden på det vi 
en gång har utvunnit, och skapar affärer på en växande marknad för återvunna material. 

Under varumärket ECO-Ballast kommer Swerock att introducera produkter utvecklade för specifika 
bygg- och anläggningsändamål. Råvarorna kan vara industriella biprodukter eller överskott från bygg- 
och anläggningsprojekt, såsom schaktmassor eller entreprenadberg från tunnelsprängningar. ECO-
Ballast utgörs av minst 50 procent återvunna råvaror. Många ECO-Ballast produkter kommer att helt 
bestå av återvunna råvaror, men ibland kan en viss inblandning av jungfrulig ballast ge det bästa 
resultatet. Eftersom tillgången på råvaror för återvinning kommer att variera över tid och geografiskt 
kan även utbudet av ECO-Ballast göra det. 

- I Swerock finns styrkan att hantera hela värdekedjan, från utvinning till återvinning, säger Karl-
Gunnar Karlsson. Det ger oss förmåga att skapa flexibla och konkurrenskraftiga lösningar. 
Med lanseringen av ECO-Ballast står vi väl rustade att uppfylla kundernas och samhällets 
förväntningar – idag och i framtiden. 

ECO-Ballast är CE-märkt och dessutom miljö- och hälsodeklarerad, allt verifierat genom 
tredjepartsgranskning. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Kerstin Danasten, presschef Peab, 0733 37 37 00 

 

 

 

 

Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal 
närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret 
finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. 


