
SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER – EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM

GLOBAL KOMPETENS  
– LOKAL NÄRVARO





Rätt tjänst  
– på rätt plats  
och i rätt tid 

Som ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin är Förbifart Stockholm beroende av att varje 
entreprenör och leverantör kan leverera rätt tjänst på rätt plats och i rätt tid. Detta skapar den nödvändiga 
tryggheten och är en förutsättning för projektets genomförande – och framgång. 

Volvokoncernen, med huvudkontor i 
Göteborg på den svenska västkusten, är en 
av världens ledande tillverkare av lastbilar, 
bussar, anläggningsmaskiner och marin- och 
industrimotorer med tillhörande finansie-
ringslösningar. I Sverige har återförsäljarna 
Volvo Truck Center Sweden AB och Swecon 
Anläggningsmaskiner AB lång erfarenhet av 
att leverera Volvoprodukter i trygga, funktio-
nella och skräddarsydda transportlösningar 
– alla med fokus på det som är viktigast för 
användaren: tillgänglighet och totalkostnad.

Ett unikt starkt erbjudande
Nu förenar vi all kompetens och alla resurser 
inom Volvo Truck Center och Swecon i ett 
unikt erbjudande som uppfyller alla de krav 
som Förbifart Stockholm ställer vad gäller 
kunskap, kvalitet och leveranssäkerhet. 

Basen i vårt erbjudande utgörs av ett 
komplett utbud av moderna, högeffektiva 
anläggningsmaskiner och lastbilar för alla 
förekommande arbeten i detta omfattande 
infrastrukturprojekt. Till detta kommer den 
andra, helt avgörande delen av vårt erbju-

dande; specialutvecklade tjänster utförda av 
en stab av erfarna tekniker, servicepersoner, 
utbildare, arbetsledare och operatörer. De 
är specialisterna som garanterar att Volvo 
anläggningsmaskiner och lastbilar fungerar 
och levererar dag ut och dag in. 

Det är detta som gör vårt erbjudande inte 
bara unikt, utan också unikt starkt. 

VI HAR MER ATT BERÄTTA …

I denna folder finner du de viktigaste delarna i vårt 
erbjudande. Men vi har mer att berätta – och frågor 
att besvara. Hör av dig till oss! 



FÖRTROENDE
Vår unika bredd och samlade kompetens och 
erfarenhet ger dig ett tryggt erbjudande som 
bland mycket annat bygger på:

• Starka referenser
• Lång erfarenhet
• Ett Volvo 
• Väletablerade på 190 marknader
• Trygga företag med stabil ekonomi

NÄRHET
Under lång tid har Volvo Truck Center 
och Swecon byggt upp en väl fungerande 
organisation i området med den nödvändiga 
infrastrukturen på plats redan idag: 

• God lokalkunskap
• Väl etablerade i området
• Mobil service på plats  
• Specialutbildade servicetekniker
• Stort servicenätverk i regionen

SNABBHET
Att hålla de uppsatta tidsplanerna är viktigare 
ju större projektet är. Flera faktorer gör att vi 
kan agera snabbt och effektivt, bland annat: 

• Lyhörd organisation
• Kundmottagning dygnet runt
• Kort inställelsetid
• Väl fungerande kontaktvägar
• Kraftfull service och support 

Med runt 100 000 anställda på mer än 190 marknader är Volvo en 
global koncern med ett varumärke som är känt över hela världen. 

Företagen inom koncernen verkar inom olika 
branscher och mot olika målgrupper – men 
med samma målsättning: att skapa effektiva 
och hållbara transportlösningar. Genom att 
dra nytta av varandras kunskap och erfaren-
het har vi kunnat utveckla banbrytande 
produkter och skräddarsydda tjänster – allt 
med fokus på kundnytta. Nu tar vi, Volvo Truck 
Center, Swecon och Volvo Financial Services 
detta samarbete till en ny nivå – för att du 

som uppdragsgivare ska kunna fokusera på 
din kärnverksamhet. 

Vi vet vad som gör en maskin eller ett 
fordon till en bättre lösning. Vi vet vad som 
krävs för att optimera deras tillgänglighet 
och minimera deras totala livscykelkostnad. 
Vår samlade kompetens gör oss till en trygg 
samarbetspartner när ditt företag tar Förbifart 
Stockholm från idé till fungerande trafik-
lösning.

Volvo Truck Center och Swecon har i många 
år varit en aktiv part i utvecklingen av Stock-
holms- och Mälarregionen. Vår lokala närvaro, 
lokalkännedom, personalens kompetens och 
vårt utbyggda kontaktnät ger många fördelar 
för dig som kund; snabb respons, gemen-
samma serviceinsatser, dygnet-runt-jour och 
enklare kontaktvägar. 

Grunden för verksamheten är våra 
närmare 180 specialutbildade fordons/servi-
cetekniker på elva verkstäder i regionen. Här 
hjälper vi dig direkt med det mesta som rör 
din maskin; reparationer, service, reservdelar 
och tillbehör samt tvätt. När du väljer en Vol-
voprodukt väljer du trygghet och lönsamhet. 
Vi ser till så att det förblir så på lång sikt. 

En mästare på hjul

Unik kompetens på plats



KAPACITET
Som en av världens ledande tillverkare av 
trygga och funktionella transportlösningar 
kan vi erbjuda dig: 

• Alla typer av maskiner och fordon
• All personal på plats
• Stora, välutrustade serviceverkstäder 
• Nattöppet 
• Starkt back-office
• Finansiering via Volvo Financial Services

KVALITET
Kvalitet för oss är mycket mer än hållbara 
produkter. Genom att sätta höga krav på allt 
vi gör – i stort och smått – kan vi leverera 
funktionella lösningar, t.ex. i form av:

• Specialutbildad personal
• Högpresterande maskiner och fordon 
• Avancerad förarutbildning 
• Skräddarsydda finansieringslösningar 

från Volvo 
• Globalt, svenskt varumärke
• Certifierade tjänster och produkter

OMSORG
Vi hjälper dig skapa en säker arbetsplats 
med minimal påverkan på omgivningen – 
med hänsyn till både människa, miljö och 
maskiner bl.a. genom:

• Helhetsansvar
• Låga emissionsnivåer
• God bränsleekonomi 
• Kunniga operatörer och förare 
• Nollvision

I ett omfattande projekt som Förbifart Stock-
holm ska alla produktionsresurser fungera 
och leverera enligt plan. Därför erbjuder 
vi anläggningsmaskiner och lastbilar med 
prestanda, säkerhet och miljötänkande i 
absolut världsklass, men minst lika viktig är 
vår service och support. Det är kunskap och 
tjänster som gör att vi kan minimera alla 
stopp – såväl planerade som oplanerade 
– och därmed optimera arbetsfordonens 
tillgänglighet. 

Vi har ett servicecenter som täcker hela 
regionen. Och du har bara ett telefonnum-
mer oavsett ditt servicebehov, typ av fordon 
och tid på dygnet. Det innebär att våra 30 
servicebilar med verkstadsutrustning alltid 
kan hjälpa dig snabbt, på rätt sätt och på 
plats. Vi har även fast samarbete med lokala 
bärgnings- och maskintransportföretag. 

Förbifart Stockholm är ett projekt som av 
uppenbara skäl kommer att ha allmänhetens 
ögon på sig under lång tid. Maximal säkerhet 
och minimal miljöpåverkan är grundläggande 
i alla byggprojekt, men omfånget och den 
ständiga närheten till folk, bebyggelse och 
trafik gör dessa faktorer särskilt viktiga i 
detta projekt. 

Samtliga Volvos anläggningsmaskiner 
och lastbilar har unika säkerhetssystem 
och funktioner som tillsammans med 
välutbildade operatörer påtagligt minskar 
risken för incidenter och olyckor. Och Volvo- 
motorernas låga emissionsnivåer bidrar 
på ett mycket konkret sätt till att minska 
arbetets påverkan på den omgivande miljön. 

Service för maximal tillgänglighet

En tryggare arbetsplats



Reservdelar, service och support 
på några minuters avstånd.

Stockholm

SÄTRA

KUNGENS KURVA

Södertälje
(25 km från Kungens Kurva)

Swecon

Volvo Truck Center

2 KM

SÖDERMALM

DROTTNINGHOLM

BLACKEBERG

BROMMA

VÄLLINGBY

DJURSHOLM
BARKABY TENSTA

SKÄRHOLMEN

KISTA

NACKA

FARSTA

VASASTAN

Lovön

Vinterviken

Trångsund

Haninge
(29 km från Kungens Kurva)

Botkyrka
Glömsta

Spånga

Jakobsberg

SOLLENTUNA
Norrtälje
(61 km från Sollentuna)

Enköping
(56 km från Sollentuna)

Eskilstuna
(104 km från Kungens Kurva)

Uppsala 
(50 km från Sollentuna)

Huddinge

Sundbyberg

Inverness

Mörby

Lidingö

Täby

Solna

Med Volvo är du garanterad extra snabb tillgång till reservdelar, service och support till dina 
Volvo-anläggningsmaskiner och -lastbilar.  

 l 11 Volvo-verkstäder i projektområdet – redo att serva dina fordon

 l 30 servicebilar med verkstadsutrustning färdiga att hjälpa dig på plats 

 l 180 specialutbildade fordons-/servicetekniker

För kontakt eller mer information besök www.swecon.se/forbifarten eller www.volvotruckcenter.se.


