
Ditt transport och 
maskinföretag!





LBC Borås AB startade 1940 och består idag av ca 90 aktieägare, av vilka de flesta är syssel- 
satta i verksamheten. Vårt huvudkontor ligger i Borås och vi har lokalkontor i Mark och 
Ulricehamn. Vi är ett heltäckande transportföretag som förfogar över 240 fordon och maskiner 
fördelade på 3 affärsområden, Bygg & Anläggning, Gods & Logistik samt Miljö & Återvinning. 
Inom varje affärsområde har vi genom lång erfarenhet utvecklat djup kompetens och ett brett 
utbud av tjänster som gör oss till en unik samarbetspartner. 

LBC utför maskin och transporttjänster åt både privatpersoner, företag och kommuner. I vår 
moderna betongfabrik tillverkar och levererar vi alla typer av betong. Vi bedriver också åter-
vinningsverksamhet av bygg-, rivnings- och industriavfall på egen fastighet söder om Borås. 
Bolaget har även en viss fastighetsverksamhet med uthyrning av lagerlokaler, förråd, garage, 
kontor samt bedriver även försäljning av jord, grus och bergmaterial.

Kundfokus, Engagemang och Ansvar.
Vår affärspolicy är att utföra alla uppdrag oberoende av storlek eller karaktär så snabbt 
och miljövänligt som möjligt, så att våra kunder ska känna sig trygga och nöjda. Det är med 
andra ord ingen slump att våra noga utvalda värdeord är: Kundfokus, Engagemang och 
Ansvar. Dessa ord bär vi med oss i alla sammanhang. Både inom företaget, men framför allt 
utåt, mot våra kunder.  Enkelt uttryckt handlar det om att vi vill agera för att behålla och ha 
fortsatt nöjda kunder och att ännu fler ska upptäcka fördelarna med att anlita oss.

Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö - viktigt för oss! 
LBC Borås AB lägger stort fokus på Kvalitet och Miljö. Vi arbetar därför efter ett noga 
genomarbetat verksamhetssystem som är certifierat enligt ISO- standarderna 9001:2008 och 
14001:2004. Vårt verksamhetssystem har varit certifierat sedan 2001.

I ett steg att effektivisera våra transport- och maskinuppdrag avseende både kvalitet och 
miljö har vi sedan 2007 installerat fordonsdatorer i samtliga enheter. Även alkolås är installerat 
i våra enheter i ett led för bättre trafiksäkerhet. Våra chaufförer har även genomgått utbildning i 
Heavy Eco Driving/Sparsam körning. Vi tar vårt ansvar i alla lägen.

Välkommen till oss!

LBC Borås AB - ett företag 
med stort engagemang!

Affärsidé

LBC Borås skall med lokal förankring, profes-
sionalism och stort engagemang vara kunder-
nas självklara val för alla typer av uppdrag som 
genererar transport- och maskintjänster.

Vision

LBC Borås, som partner, skall förbättra sina 
kunders verksamheter genom att utveckla och 
tillhandahålla kundanpassade helhetslösningar 
av transport- och maskintjänster.

2015 firar 
vi 75 år!



I mer än 75 år har vi varit marknadsledande på bygg- och 
anläggningstransporter i Sjuhärad. Bygg & Anläggning är 
vårt största affärsområde och sysselsätter över 130 enheter. 
Vår verksamhet är mycket heltäckande och en väl utformad 
mix av olika fordon och utrustningar gör oss mycket flexibla. 
Verksamheten bedrivs i första hand inom Borås Stad, Marks 
och Ulricehamns Kommun men vi är även verksamma inom 
ett större geografiskt område när så önskas.

För mer information kontakta:
andreas.nittborn@lbc-boras.se
033 - 17 74 63

Anläggningstransporter
Vi utför anläggningstransporter med kranbilar, bodbilar, anläggnings- 
bilar i Borås, Mark och Ulricehamn. Ca 100 fordon.

Bodbilar
På avdelningen finns 3 st bodbilar med upp till 95 tonmeters 
kranar. Med dessa erbjuder vi bl a flyttning av förrådscontainrar, 
maskintransporter mm. Genom deras omfattande krankapacitet 
är de även lämpliga för många typer av lyft- och montage- 
arbeten mm. Vi har kranmonterad sågutrustning för trädfällning 
samt manskapskorgar.

Bygg & Anläggning



Rivningsentreprenader
LBC Borås är idag en stor rivningsentreprenör. Genom vårt 
kompletta maskin- och tjänsteutbud åtar vi oss nästan alla typer 
av rivningsuppdrag. Vårt helhetskoncept omfattar allt ifrån upp-
rättande av rivningsplaner, miljö och saneringsarbeten, rivning, 
källsortering av rivningsmassor, borttransport av rivningsmassor 
samt destruktion av farligt avfall när så är aktuellt. Avslutningsvis 
tar vi fram en komplett rivningsdokumentation i enlighet med 
myndigheternas krav.

Deponier
Vi ombesörjer hantering utav alla typer av schaktmassor.

Jord, grus och kross-
produkter
LBC Borås erbjuder ett fullsortiment av matjord, barkprodukter, 
sand, naturgrus och krossprodukter av olika slag. Vi har ett eget 
sorteringsverk där vi harpar fram högkvalitativ matjord för olika 
ändamål. Ring till LBC Borås, avdelning Bygg & Anläggning för 
kostnadsfri rådgivning och offert!

Industriflyttning
LBC Borås utför industriflyttningar och ombesörjer flytt av tunga 
maskiner i och runt Sjuhärad. Ring LBC Borås AB, avdelning 
Bygg & Anläggning för vidare information och prisuppgift.

Snöröjning och vinterväg- 
hållning i Borås, Mark och 
Ulricehamn
LBC Borås är en av regionens största entreprenörer för vinterväg-  
hållning och utför snöröjning och vinterväghållning i Borås, Mark 
och Ulricehamn. Vi skottar din eller ditt företags snö under vintern. 
Våra största uppdragsgivare är Borås stad, NCC samt Svevia. 
Därtill har vi avtal med ett flertal fastighets- ägare och företag där 
vi sköter snöröjning av parkeringsplatser, gångbanor, gårdsplaner, 
mindre vägar mm.
Anlita traktens bästa snöröjare för att hålla dina parkerings- och 
lastytor fria från snö. Även vägsamfälligheter och lantbruk kan dra 
nytta av våra tjänster.

Kranbilar
Vi har inom avdelningen 2, 3 och 4-axliga kranbilar mellan 5 – 37 
tonmeter. Bilarna är utrustade med gripskopor och gripklor.

Anläggningsbilar
Vi har inom avdelningen 2 till 4-axliga tippbilar med släp.

Vi har också
Lastväxlare, Betongbilar, Asfaltbilar, Astfaltssprider, Maskintrailer, 
Tungdragare och TMA-bil.

Uthyrning av entreprenad-
maskiner, truckar och 
mobilkranar
Som ett naturligt steg i vår utveckling har LBC i Borås byggt upp 
en omfattande entreprenadverksamhet. Avdelningen förfogar 
över 25 grävmaskiner, ett stort antal hjullastare och 3 mobilkranar. 
Därtill har vi både motviktstruckar, teleskoptruckar och last-
maskiner för att klara de flesta typer av lyftuppdrag.

Schakt och mark-
entreprenader
LBC i Borås har sedan flera år arbetat med olika typer av mark- 
arbeten såsom schakter och massförflyttningar. I samband med 
denna verksamhet utför vi också kompletta markentreprenader av 
olika slag.



LBC Borås AB har sedan många år bedrivit omfattande 
Bud- och Godstrafik i Sjuhäradsbygden och har idag 
lagerterminal i Borås och Ulricehamn klar för lagring och 
omlastning av gods. Idag har vi ett 70-tal fordon bestående 
av allt ifrån små budbilar, pickup med bakgavellift, 10-18 
pallars bilar även trailer och kompletta fullekipage med 
släp. Genom vår bredd och långa erfarenhet kan vi alltid 
erbjuda rätt bil till varje transportuppdrag vilket medför god 
ekonomi för kunden med största hänsyn tagen till miljön.

Kundanpassade fordon
För större, regelmässiga distributionsuppdrag kan vi special- 
utrusta fordonen enligt kundens önskemål och t ex förse 
dem med kundens logotyp och företagsfärg.

Gods & Logistik

För mer information kontakta:
patrik.nyden@lbc-boras.se
033 - 17 74 56

Distribution
Distribution är en stor verksamhet inom LBC. Arbetet utförs av 
erfaren transportledning med tillgång till de senaste datoriserade 
order och positionssystemen. Vi tar hand om alla typer av 
transporter, gällande allt från leverans av enstaka paket upp till 

laster på 48 pall. Vår fordonspark kan disponeras flexibelt efter 
kundernas önskemål. 

Borås - Göteborg
4 gånger dagligen från Borås kl 07:00, 10:00, 12:00 och 14:00

Vi trafikerar även följande orter från Bor   ås och Ulricehamn 



Budtransport och Express- 
transporter
Vi erbjuder flexibla och personliga bud och expresstransporter i 
Sverige och Europa.

Med våra bud och lastbilar anpassar vi fordonet efter godsets vikt 
och volym som kan gälla allt från ett litet paket upp till 48 pall. Vi 
garanterar er en snabb och pålitlig leverans. 

Bohagsflytt och kontorsflytt 
Vi utför bohagsflytt och kontorsflyttningar främst i vår region 
men även över hela Sverige. Vi åtar oss alla typer av flyttningar, 
alltifrån möbler till lätta maskiner där kunder kan vara privat-
personer, till mindre och större företag. Vi jobbar även med 
kommuner och landsting.

Magasinering
Vi erbjuder flera alternativ inom magasinering och förråd. Som 
kund hos oss kan du månadsvis hyra in bohag med mera i en 
ren och fräsch miljö. Vi har smarta lösningar för dig och alla våra 
magasin har givetvis plusgrader, larm och bevakning. Allt för dina 
varors säkerhet.

Lager och Logistik
Lager och terminalverksamhet bedrivs i vårt verksamhetsområde.
Borås, Mark och Ulricehamn. Där erbjuder vi kunder lagerhållning 
från enstaka pall till mer komplexa helhetslösningar. Oavsett vilken 
storlek uppdraget har kan vi erbjuda en logistiklösning som ger 
hög säkerhet och trygg leverans.

Pellets
Väljer du att värma ditt hus med pellets eller loggs, väljer du ett 
miljömässigt sätt som dessutom är fördelaktigt ekonomiskt. Våra 
bränslen är det självklara valet för alla som bryr sig om både miljö 
och familjeekonomi. Vi säljer och transporterar i hela Sverige, men 
har vårt största upptagningsområde inom vårt närområde.

LogistikPalatset är inte bara en tredjepartslogistiker. Under åren 
har fler och fler av våra kunder upptäckt att utnyttja oss som 
en helhetslösning för att ta hem containers, styckegods etc. 
från olika delar av världen. Ett smidigt sätt att inte behöva ha 
flera speditörer utan bara en kontaktperson under hela flödet 
– från leverantör till lager.

Vi arbetar idag i ett modernt webbaserat WMS-system där 
du som kund får en egen inloggning och kan följa samtliga 
transaktioner i realtid. Sedan några år tillbaka är vi AEO-cer-
tifierade vilket innebär att vi ligger högt upp på Tullverkets 
servicetrappa. Detta gör att våra kunders tullärenden blir enkla 
och effektiva.

Vi erbjuder tjänster såsom:
• Kort & långtidsförvaring 
• Transporter 
• Utplock 
• Ompack 
• Sortering 
• Tulltjänster 
• Spedition m.m. 
• Lagerlösningar för Web-shoppar 
• Distribution/Logistiklösningar

För mer information kontakta:
fredrik@logistikpalatset.se
033 - 20 54 33

LogistikPalatset Borås AB är alternativet för kunder som 
söker ett tredjepartlogistikföretag. Vi arbetar lite annorlunda 
mot våra konkurrenter och våra nyckelord i alla avseenden 
är ordning och reda. Vi anser att har vi ordning och reda 
är det stimulerande att arbeta och dessutom arbetar vi 
nära kunderna med unika kontaktpersoner både på lager 
och kontor. Det ger en 
artikelkännedom vilket 
resulterar i effektivt 
flöde vid både in- och 
utleveranser.

Logistik
Palatset



Miljö & Återvinning

LBC Borås AB har ett brett utbud och en stor kunskap för 
att hjälpa till med avfallshantering, återvinning och slam-
sugning. Vi har under många år byggt upp unik kunskap 
och en bred fordonspark för insamling och transport av de 
flesta avfallsslag. För att kunna erbjuda våra kunder bästa 
totallösning har vi idag över 2000 st containrar och flak i 
olika modeller och storlekar.

Merparten av det avfall vi samlar in och transporterar åter-
vinns eller går till förbränning som genererar fjärrvärme och 
el. Kretslopp och återvinning är två för oss mycket viktiga 

ledord. På återvinningsanläggningen Galtbacken utanför 
Borås tar LBC emot, sorterar och återvinner verksamhets- 
avfall från industri- och byggverksamheten i regionen. 
Allt för optimal återvinningsgrad och största miljövinst. 

För mer information kontakta:
hans.karlson@lbc-boras.se
033 – 17 74 43

Verksamhetsavfall
Stor del av LBC Borås verksamhet utgörs av insamling av 
verksamhetsavfall från alla typer av företag, då vi hämtar och 
behandlar alla typer av avfall. Vi skräddarsyr en ”Miljökostym” för 
Ert företags totala behov.

För att kunna erbjuda ett komplett utbud av tjänster har vi 
erforderliga tillstånd för transport och hantering av farligt avfall. 
Vi ombesörjer allt ifrån enstaka transporter till långsiktiga 
avtalslösningar.

Hushållsavfall
Idag har vi uppdrag och sköter insamling av hushållsavfall i många 
kommuner i regionen. Vi har dessutom insamling och behandling 
av bland annat tidningar och grovsopor i varierande omfattning.

Hyra av container
LBC Borås förfogar över ett stort antal kärl, containrar och flak 
som vi hyr ut till både verksamheter och privatpersoner. Vi har 
kärl, containrar och flak i alla storlekar, även täckta och låsbara. 
Vi hyr ut komprimatorer och miljöstationer i enlighet med kundens 
önskemål.

Vi levererar, hyr ut och hämtar följande storlekar;
Kärl 190 - 660 liter
Container 4 - 20 KBM
Flak 5 - 38 KBM

Vår transportflotta består av liftbilar, lastväxlare och komprimer-
ande fordon.



Slamsugning, högtryck-
spolning, ledningsfilmning
Vi har ett stort antal slamsugnings- och spolbilar samt mini- 
spolbilar utrustade för att kunna videofilma ledningssystem. I 
vår samlade kompetens ingår bland annat fastighetsspolning, 
slamsugning och högtryck- spolning (inkl hetvatten), för att lossa 
alla sorters stopp i rör och ledningar. Vi utför tömning av enskilda 
avlopp på uppdrag utav Bollebygd- Mark- och Borås kommun.

LBC har JOUR-telefon för slamsugning & högtryck-
spolning: Tel 033 - 10 70 50

Galtbacken Återvinnings-
anläggning
Galtbacken är LBCs egen återvinnings- och sorteringsanläggning 
och är belägen ca 8 km utanför Borås utefter Rv. 41.

På Galtbacken tar vi emot, sorterar och återvinner verksamhets- 
avfall från industri- och byggverksamheten i regionen. På 
anläggningen har vi arbets- och lagringsytor på ca 100 000 m2. 
Vi hanterar returträ, wellpapp och plast samt osorterat material 
för deponi, brännbart och återvinningsmaterial. Vi är också 
återvinningsmottagning av tidningar. 

Allt avfall behandlas med största möjliga kretsloppsanpassning 
för optimal återvinningsgrad och största miljövinst.

Skåp Farligt Avfall – 
Dörrar med snabblås 
samt väderskyddande 
kåpa.

BigBox för blybatterier –
Certifierad förpackning för 
transport av farligt gods.

FA-Boxar – Lämplig 
sorteringsbox för mindre 
avfall såsom batterier, glöd-
lampor, aerosoler etc.

Storsäck
LBC Borås har försäljning av storsäckar både till företag och 
privatpersoner. Du köper säcken, du fyller den, och vi hämtar 
den. Enkelt, smidigt och tar ingen plats.

Två storlekar på säcken
90*90*100 cm (ca 800 L) Max vikt 1250 kg.
90*200*100 cm (ca 1800 L) Max vikt 1000 kg. 

Farligt avfall
LBC Borås kan ta hand om alla typer av farligt avfall. Vi erbjuder 
i samband med hämtning och transport att märka upp behållare 
och ta fram de tillstånd som krävs för att få förflytta och sända 
farligt avfall till destruktion. Vi erbjuder olika behållare för olika 
fraktioner och ert behov. Exempel på miljöfarligt avfall är bl a: 
batterier, glödlampor, lysrör, bensin, diesel, spillolja, tryck-
impregnerat trä, kemikalier etc. Vi tillhandahåller statistik över 

avlämnade avfallsmängder, som ligger till grund för er miljörapport. 

Sekretess
Vi erbjuder sekretesshämtning av ert företags känsliga avfall. 
T ex känsliga papper eller material som inte får komma ut till 
konsument. Vi garanterar slutlig destruktion på vår anläggning 
och att transporterna utförs enligt säkerhetsreglerna. Vi erbjuder 
även radering av hårddiskar.



Verkstadstjänster

Om du är i behov av att reparera eller serva din anläggnings- 
maskin eller lastbil så har du hamnat rätt. Vi har många års 
erfarenhet av reparationer och service på de flesta typer av 
fordon.

Behöver du laga eller förbättra din kringutrustning så som 
skopor, containers eller flak så har vi mycket kunnig svets-
personal. Har du ett speciellt behov som kräver ombyggnad av 
din lastbil, maskin eller släp så kan vi med all säkerhet hjälpa 

dig. Med två servicebilar kan vi komma till dig så får du lite 
snabbare service och slipper förflytta maskinen och minskar 
därmed ditt stillestånd.

För mer information kontakta:
johan.lindstrom@lbc-boras.se
033 - 17 74 66

Tjänster
Vi har många års erfarenhet och mycket kompetent personal så vi 
klarar det mesta inom reparationer, service, om- och påbyggna-
tioner av fordon, maskiner och dess kringutrustning. Ingenting är 
dock för litet.

För att nämna några av de saker vi kan utföra åt er:
• Alla typer av svetsarbeten på både fordon och kringutrustning
• Service på lastbilar och anläggningsmaskiner
• Hydraulik på alla typer av fordon
• Felsökning och service av bilvärmare typ Eberspächer
• Installation och service av alkolås
• Tillverkning av hydraulslangar
• Fordonsdiagnos
• Vi utför service/reparationer på AC

Går ditt fordon sönder ute på fältet så du inte kan ta dig till oss 
så är det inga problem. Vi har två servicebilar som kan åka till dig 
och ta hand om de flesta problem.

Vi är serviceverkstad för:
• HIAB kranar
• Dräger safety alkolås
• Eberspächer/Webasto
• Palfinger
• Volvo Penta industri
• Rotortilt Indexator

För att tillgodose behovet från våra kunder så ökar vi hela tiden på 
våran kunskap så hör av dig för vi kan med stor sannolikhet hjälpa dig.

Produkter
Vi har ett stort kontaktnät med leverantörer så är det något du 
behöver till din lastbil eller anläggningsmaskin så hjälper vi gärna 
till. Vi håller ett visst lager med reservdelar men behöver du lite 
större eller mer speciella saker så hör av dig.

Bara för att nämna några produkter som 
vi lagerför:
• Ett mycket stort lager av filter till anläggningsmaskiner   
 och lastbilar
• Texaco oljor och fett i en mängd olika sorter
• Ett ordentligt lager av slitstål
• Tänder till skopor
• Hydraulslangar och kopplingar
• Stort sortiment av lampor till fordon
• Spännband, lyftband och rundsling

Vi är återförsäljare för:

• Svenska Expander
• Eberspächer/Webasto bilvärmare
• Hiab (reservdelar)
• Palfinger
• Olofsfors AB Slitstål/Tänder
• HBA Fordonsteknik AB
• Volvo Penta
• Rotortilt Indexator



Vår betongfabrikVerkstadstjänster

LBC i Borås säljer, tillverkar och levererar alla typer av fabriksbetong. Vår moderna 
betongfabrik har en produktionskapacitet på 60 m3/tim och vår betong levereras av 
våra 7 m3 roterbilar som är utrustade med 9 m hydraulrännor. Vi tillhandahåller även 
betongpumpar och levererar till stora och små kunder. Vår betong är certifierad 
genom BBC Enl EN 206-1. Vår betong är också godkänd enligt Sunda Hus.
Ring till LBC Borås för kostnadsfri rådgivning och offert! 

För mer information kontakta:
ulf.knutsson@lbc-boras.se
033 - 17 74 80, 17 74 81



engagemanG

ANSVAR

KUNDFOKUS

LBC Borås AB
Getängsvägen 18, 504 68 Borås
Org.nr: 556082-8369
Telefon: 033 - 17 74 30

Bygg & Anläggning
Telefon: 033 - 17 74 40

Gods & Logistik
Telefon: 033 - 17 74 50

Miljö & Återvinning
Telefon: 033 - 17 74 70, 033 - 17 74 71

Betong 
Telefon: 033 - 17 74 80

info@lbc-boras.se

Lokalkontor Mark
Redskapsgatan 2, 511 62 Skene
Telefon: 0320 - 141 05
mark@lbc-boras.se

Lokalkontor Ulricehamn
Karlsnäsvägen 14, 523 37 Ulricehamn
Telefon: 0321 - 53 00 70
ulricehamn@lbc-boras.se

Borås Schakt AB Verkstad
Gånghesterv 142, 507 65 Borås
Telefon: 033 - 17 74 66
butiken@borasschakt.se

LogistikPalatset Borås AB
Evedalsgatan 5, 504 35 Borås
Telefon: 033 - 20 54 30
info@logistikpalatset.se

Certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001 

Kontakt
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