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PRESSMEDDELANDE 
 
Den familjeägda svenska koncernen fortsätter att växa  
Thomas Concrete Group förvärvar verksamhet i Tyskland  

 
Gothenburg, August 20th, 2019 

 
 
Thomas Concrete Group fortsätter att växa i Tyskland och säkrar sin tillgång av råmaterial för 
produktion av fabriksbetong. Koncernen har förvärvat en sand- och grustäktverksamhet i 
Vierhusen, i regionen Schleswig-Holstein. Förvärvet slutfördes den 14 augusti och säljare är 
Kies- und Schotterwerk Kreuzfeld GmbH. Det befintliga dotterbolaget till Thomas Beton i 
Tyskland, KGS Kiesgewinnungs GmbH, byter namn till Thomas Sand und Kies och driver nu 
även verksamheten i Vierhusen.  
 
Långsiktig lokal försörjning av råmaterial är väsentlig för produktionen av betong. Den påverkar 
kvaliteten på slutprodukten och möjliggör en mer miljövänlig tillverkning med korta transportsträckor. 
 
”Hållbarhet har varit ett fokusområde för oss i många år nu. Vi erbjuder våra kunder ett stort antal 
produkter med betydligt lägre klimatpåverkan och vi utforskar ständigt nya förbättringsmöjligheter kring 
hur vi driver våra fabriker och transporterar våra produkter” – säger Hans Karlander, Koncernchef och 
VD för Thomas Concrete Group AB. 
 
Verksamheten i Vierhusen, med en produktionskapacitet av 450 ton per timme, är Thomas Concrete 
Groups andra råmaterialenhet i Tyskland, tillsammans med vår anläggning i närheten av Schwerin, 
Mecklenburg-West Pomerania. Material från enheten i Vierhusen kan användas för produktion av 
fabriksbetong, prefabricerad betong, asfalt, järnvägsbyggen, deponier och vägarbeten. All personal 
från anläggningen i Vierhusen har nu blivit medlemmar i Team Thomas. 
 
Thomas Beton GmbH har idag ett omfattande nätverk av 26 betongfabriker i norra Tyskland. Under 
ledning av Thomas Sand und Kies och genom den nyss förvärvade sand- och grustäktverksamheten, 
stärker Thomas Beton sin position på marknaden som en av de ledande betongleverantörerna i 
regionen. 
 
”Tyskland är en mycket viktig marknad för Thomas Concrete Group. Vi har successivt utvecklat och 
expanderat vår tyska affär, alltsedan vårt inträde på marknaden 1965. Med denna andra sand- och 
grustäktverksamhet kan vi nu erbjuda våra kunder ännu bättre produkter och tjänster, samt regionalt 
tillhandahålla ballast med hög kvalitet”, säger Hans Karlander. 
 
Thomas Concrete Group äger sedan tidigare även 50% av Rekefjord Stone AS som driver en 
bergtäktverksamhet, söder om Stavanger, Norge. Företaget producerar och exporterar ca 2,5 miljoner 
ton sten per år. 
 
För ytterligare information, kontakta: 

Hans Karlander, Koncernchef & VD, Thomas Concrete Group AB 
hans.karlander@thomasconcretegroup.com  |  Tel: +46 10 450 50 00 
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B. Rainer Brings, VD, Thomas Beton GmbH 
rainer.brings@thomasbeton.de  |  Tel + 49 431 546 5511 

 

Om Thomas Concrete Group AB:  
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar 
högkvalitativ betong för platsgjutet byggande. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, Sverige, av 
Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. 
Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2 100 anställda, producerade 5,3 miljoner m3 betong 
under 2018 och omsatte drygt 6,6 miljarder SEK. www.thomasconcretegroup.com  

Om Thomas Beton GmbH: 
Thomas Beton är ett tyskt företag med över 50 års erfarenhet av att producera fabriksbetong till både 
husbyggnad och anläggningskonstruktioner. Betong tillverkas i 26 betongfabriker. Utöver betong 
erbjuder företaget bred service inom betongteknisk rådgivning, projektering, transport och pumpning. 
Thomas Beton med 225 anställda ingår i den svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete 
Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen. www.thomasbeton.de  
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