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På Drottningholms Entreprenad har vi samlat maskiner, fordon 

och kunskap under ett och samma tak. Vi bistår våra kunder 

med råd och problemlösningar i kombination med de rätta 

maskinerna och dess förare.

Snart 30 år har gått sedan jag grundade Drottningholms 

Entreprenad AB, det som i folkmun kallas Drottningholms. Min 

ambition var då liksom nu att serva byggföretagen med de 

rätta maskinerna och de bästa förarna. Ända sedan starten 

har vi haft vår bas på Ekerö i Stockholm men vi bedriver nu vår 

verksamhet med stor framgång i hela Storstockholm och Mä-

lardalen. Mitt mål är att vi alltid skall sätta kunden i fokus och 

erbjuda en unik kompetens och en oöverträffad service.

Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och kunskap i form 

av rådgivning, konsultation och planering samtidigt som vi ut-

för de praktiska arbetena tillsammans med dig som kund. Vår 

målsättning och drivkraft är att du som kund alltid ska bli nöjd. 

Idag bedriver vi en respekterad och välrenommerad verksam-

het med ett 70-tal anställda och en mängd nöjda, och därmed 

återkommande kunder. I koncernen finns också Drottning-

holms Fastigheter AB och Drottningholms Industrier AB som 

hanterar företagets mark och lokaler.

Jag vill att Drottningholms skall fortsätta vara ett modernt fö-

retag som med stor entusiasm och kunskap drivs mot nya mål. 

Min ambition är att ligga långt framme i utvecklingen, både när 

det gäller teknik, kunskap, service, miljö och kvalitet. 

Välkommen att läsa mer om oss i denna broschyr.

Peter Faerden

VD och ägare

VI ÄR 

PROBLEMLÖSARE



VÅRA 

LEDSTJÄRNOR

VÅR AMBITION

På Drottningholms har vi målsättningen 

att vara ett modernt företag som med 

stor entusiasm och kunskap drivs mot 

nya mål. Ambitionen är att ligga långt 

framme i utvecklingen, både när det 

gäller teknik, kunskap, service, miljö 

och kvalitet.

VÅR ÖVERTYGELSE

Vi vet att människor gör skillnad, en 

filosofi som genomsyrar vårt sätt att 

värna om våra anställda. Vår personal 

har stor erfarenhet och är både kunnig, 

motiverad och tjänstvillig. Målsättning-

en med vår höga ambition är att du som 

kund alltid ska bli nöjd.

VÅRT MÅL

Våra tjänster skall utföras med hjälp av 

erfaren och kompetent personal, mo-

dern maskinell och teknisk utrustning 

samt med en entreprenörsanda som 

verkar mot vårt mål: Att kontinuerligt 

förnya, förbättra och effektivisera våra 

tjänster.

VÅR KÄRNVERKSAMHET

Kärnverksamheten består främst i att, så som underleverantör 

till bygg- och totalentreprenadsbolag, förse olika projekt med 

högkvalitativa entreprenadmaskiner och kompetenta förare.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Vår affärsidé är att i en och samma koncern erbjuda maskiner, 

fordon och tjänster inom åkeriverksamhet, markarbeten, vatten 

och avloppsarbeten, demolering, schakt- och grundarbeten, 

renhållning och mycket mer.

Vi har en vision och vi följer den i vår dagliga verksamhet. Den genomsyrar hela vårt 
företag och den påverkar vårt agerande. Vår ambition är att du som kund skall märka 
den i din kontakt med oss. Ta del av våra värderingar här nedan.



LÄS MER OM VÅRA 

AFFÄRSOMRÅDEN

ENTREPRENADVERKSAMHET
Vi på Drottningholms utför, så som underleverantör till våra kunder, entreprenadmaskinsarbeten med hjälp av egna maskiner och fö-

rare. Vi har genom konsekvent positionering och högkvalitativt arbete allt sedan starten haft en fantastisk utveckling på marknaden. 

Verksamhetens omfattning har ökat i hög- såväl som i lågkonjunktur vilket vittnar om stor konkurrenskraft.

ÅKERIVERKSAMHET
I affärsområdet Åkeri, som haft en mycket stark utveckling de senaste åren, finns hela vår vagnpark av lastbilar, bod-, schakt- och 

kranbilar. Vi utför lastbilstjänster åt kunder i hela Mälardalen. Genom en ny och miljövänlig lastbilspark kan vi erbjuda konkurrens-

kraftiga och anpassade tjänster med hög kvalitet.

FASTIGHETSVERKSAMHET
Vi har samlat koncernens fastigheter och ägandet av mark i bolagen Drottningholms Fastigheter AB och Drottningholms Industrier 

AB. Vi har bland annat uppfört en helt ny och ändamålsenlig maskinhall på en av bolagets tomter. Lokalen innehåller verkstad, tvätt-

hall och personalutrymmen. På våra tomtytor har uppställningsplatser skapats och här erbjuds våra kunder att hyra förvaringsplats.



Drottningholms jobbar inte med egen totalentreprenad. Vi 

fokuserar i stället på att förse våra kunder med de rätta maski-

nerna och de bästa förarna. Våra insatser återfinns i merparten 

av de stora bygg- och anläggningsprojekten i Storstockholms- 

och mälarregionen såsom väg- och tunnelbyggen, byggnation 

av kommunala inrättningar och sjukhus, hamn, gas och vatten-

arbeten och i ett stort antal av de centrala byggprojekten. 

Vi ger små kunder de bästa förutsättningar att utföra sina 

uppdrag och vi servar de stora och framgångsrika byggfö-

retagen, för att de skall kunna agera seriöst och långsiktigt 

på marknaden. Genom en jämn spridning över ett stort antal 

kunder säkerställer Drottningholms utvecklingen av bolaget 

och därmed också den höga kvalitén på såväl maskinpark som 

förare. Detta gynnar alla våra kunder på kort och lång sikt.

NÅGRA AV VÅRA 

KUNDER



GRÄVMASKINS-

ARBETEN
Med vårt stora utbud av grävma-

skiner i olika viktklasser och med 

hjul eller band i kombination med 

marknadens mest kompetenta 

förare kan vi utföra alla typer 

av grävjobb. Vi är inblandade i 

merparten av byggprojekten i 

Storstockholm och Mälardalen 

oavsett om det gäller byggnation, 

vägnätet, tunnlar, vatten och gas 

eller hamnarbeten.

Våra tjänster utförs alltid med högsta kvalitet och noggrannhet och våra erbjudanden är 
konkurrenskraftiga och uppfyller våra kunders högt ställda krav och förväntningar.

Det är vår kompletta vagnpark och våra kompetenta förare 

som gjort Drottningholms så omtyckt. Vår grundidé är att vi 

inom ett och samma bolag skall erbjuda maskintjänster som 

tillåter våra kunder att utföra ett brett utbud av tjänster. Vi 

löser kundens problem oavsett behov och vi ser varje nytt 

projekt som en spännande utmaning. Förutom de vanligaste 

uppdragen inom gräv-, transport- och lyftarbeten har vi spe-

cialistkompetens och specialutrustning för undervattensjobb, 

muddring, kajbyggen och packning, och med våra bodbilar 

utför vi ofta specialtransporter av till exempel fjärrvärmerör 

och gasledningar. Lägg därtill våra specialmaskiner så som 

höglyftande teleporters och våra långgrävare som ger oss 

möjlighet att erbjuda skräddarsydda specialtjänster till våra 

kunder. Alla maskinerna är nya och moderna, pålitliga, miljö-

anpassade och välservade. Samtliga maskiner är besiktade av 

Svensk Maskinprovning, SMP.

MASKINEN OCH FÖRAREN ÄR NYCKELN

TRANSPORT-

TJÄNSTER
Inom affärsområdet åkeri erbjuder 

vi våra kunder en utvecklad åkeri-

verksamhet med egna fordon. Vi 

utför alla sorters transporter. Med 

vår kompletta lastbilspark bestå-

ende av transportbilar, kranbilar, 

schaktbilar, grusbilar, bodbilar, 

astväxlare och dumprar kan vi 

leva upp till våra kunders krav och 

efterfrågan. Kontakta oss oavsett 

transport och last.

HÖGLYFT 

MED TELEPORTER
Med ett av Sveriges största 

sortiment av teleportrar utför vi 

alla typer av höglyftsarbeten. Vår 

moderna vagnpark bestående 

av miljövänliga fordon har en 

räckvidd på upp till 30 meter. Vi 

finns på de flesta byggarbets-

platser i Stockholmsområdet där 

vår kompetenta personal hjälper 

byggbolagen med förflyttningar 

och lyft av alla slag.

VÅRA 

TJÄNSTER



VATTEN, AVLOPP OCH GAS-ARBETEN

Sedan mera än 20 år har vi fått förtroendet att jobba med de allra största entre-

prenörerna på uppdrag av de flesta kommuner kring Stockholm. Våra välutbil-

dade maskinister i nya maskiner jobbar med såväl underhåll och renovering av 

det befintliga Gas- och VA-nätet, som rörspräckning och traditionella vatten 

och avloppsarbeten. Gas- och VA-arbeten utför vi i såväl gamla områden som i 

nybyggnationer.

DEMOLERINGSARBETEN

Vi hjälper våra kunder att utföra bilning och demolering av betong och berg-

massor. Den här typen av arbete ligger ofta till grund för VA-nätutbyggnaden, 

för fastighetsgrunder eller för våra undervattensjobb. När det inte är möjligt 

med sprängning utför vi demolering av betongfundament, vägar och broar med 

moderna miljövänliga, ljudanpassade bilhammare.

SCHAKT- OCH GRUNDARBETEN

På uppdrag av flera entreprenadbolag utför vi schakt och grundarbeten för att 

möjliggöra anläggning av exempelvis vägar, gångvägar, cykelbanor, parker, 

parkeringsplatser, fastighetsgrunder och badplatser. Vår kunniga och trevliga 

personal hjälper till med arbetet från planering, via genomförande, tills dess att  

anläggningen är färdig.

MARKARBETEN

Drottningholms Entreprenad hjälper entreprenadbolag med allt från grundar-

beten till stensättning. Vi transporterar såväl jord som gräs och grus och vår 

kunniga personal har erfarenhet av allt från cykel- och gångbanor till vägar, 

rondeller och parker. Vi utför våra jobb i stadsmiljö såväl som på landet med våra 

miljövänliga och moderna maskiner.



VÅRT KOMPLETTA UTBUD
Vår moderna och heltäckande maskinpark gör att arbetet 

blir effektivt och av högsta kvalitet. Rätt maskin för varje 

arbete ger förutsättningar för att jobben blir utförda både 

på rätt sätt och till rätt pris. 

Alla maskiner är miljöanpassade och maskinparken har 

full utrustning så som borriggar, vajerspel, rototilt, bilham-

mare, sorteringsverk, sorteringsskopor och demolerings-

utrustning. 

Utöver dessa egna resurser har Drottningholms ett flertal 

goda samarbetspartners, med vilkas hjälp vi täcker våra 

kunders samtliga behov. Om du är osäker på vilken typ av 

fordon du behöver, är du välkommen att kontakta oss. Vi 

hjälper dig gärna med goda råd. Drottningholms hyr alltid 

ut rätt maskin för varje tillfälle.

Det är vår stora och kompletta maskinpark i kombination med våra omtyckta och kom-
petenta förare som gör oss unika. Vår maskin- och fordonspark består uteslutande av 
moderna maskiner med hög kvalitet och stor pålitlighet. Vi lever upp till de hårdaste 
miljökraven och våra kunders högt ställda förväntningar.

VÅRA 

FORDON



GRÄVMASKINER

I vår maskinpark ingår ett stort antal grävmaskiner från 
1,5 till 65 ton för varje ändamål och projekt. Alla maski-
ner är av senaste modell, väl underhållna och med stor 
pålitlighet. Vi lever upp till de högt ställda miljökraven, 
också i innerstaden. Våra grävmaskiner kommer från 
Caterpillar, Take Job, Hyundai, Liebherr och Volvo.

LASTBILAR

I vår fordonspark ingår ett stort antal lastbilar för olika 
ändamål. Våra lastbilar är nya och moderna, och de le-
ver alla upp till de gällande miljökraven. I lastbilsparken 
ingår vanliga lastbilar, lastväxlare, schaktbilar, bod-
bilar och kranbilar av olika storlekar. Vagnparken har 
ständigt utökats under det senaste åren för att möta 
kundernas ökande efterfrågan och myndigheternas 
hårdare miljökrav. Merparten av våra lastbilar kommer 
från Scania och Volvo.

SPECIALMASKINER

Vi menar allvar med vår ambition att kunna erbjuda den 
optimala maskinen och den mest kompetenta föraren 
oavsett efterfrågan och ändamål. Därför har vi ett av 
branschens största och mest kompletta sortiment av 
specialmaskiner. Här ingår ett stort antal höglyftande 
teleportrar som har en lyfthöjd på upp till 30 meter. Här 
erbjuder vi också flera långgrävare, varav vår senaste 
är en av Sveriges största med en grävradie på hela 
24,8 meter.

I vårt sortiment finns också flertalet dumprar och en 
mängd tillbehör och specialutrustning så som bilham-
mare, vajerspel, borriggar, rototiltar, sorteringsverk, 
sorteringsskopor och demoleringsutrustning. I sann 
Drottningholms-anda är alla våra specialmaskiner 
moderna, med högsta kvalitet, maximal pålitlighet och 
som alltid är vi noga med att våra maskiner inte bara 
uppfyller alla miljökraven utan att de faktiskt är så 
miljövänliga som det bara går.



Personalen är vår viktigaste tillgång, och något som vi 
är mycket rädda om. Därför är vi noga med att per-
sonalen behandlas och vårdas på bästa sätt. För att 
säkerställa en korrekt och rättvis personalhantering har 
vi infört en mängd policys kring arbetsmiljö, jämställd-
het och uppförande. 

Vår verksamhet har miljöanpassats med en strävan 
mot en långsiktig och hållbar utveckling. Vi följer vår 
hållbarhetspolicy som har till syfte att bidra till en eko-
logisk, ekonomisk och socialt hållbar framtid. 

KVALITETSSÄKRING OCH

HÅLLBARHET
Drottningholms målsättning är att vara marknadsledande inom sin bransch samt uppfyl-
la kunders krav och förväntningar på utförda tjänster och levererade produkter. Vi skall 
uppfattas av kunder som en seriös, tillförlitlig och högklassig leverantör. För att uppnå 
våra högt ställda mål är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. 





Tel: 08-560 320 49
E-post: info@drottningholms.se

Webb: www.drottningholms.se

Besöksadress:

Drottningholms Entreprenad AB

Bryggavägen 112

178 31 EKERÖ

Postadress:

Drottningholms Entreprenad AB

Box 265

178 24 EKERÖ


