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dal afr ak t b e s k r ivs som e n s tab i l par tn e r 
m e d g od e r far e n h e t och kom pe te ns . Därför 
valde Entry AB just DalaFrakt för det komman-
de vägprojektet mellan Tandö och Bu i Malung- 
Sälens kommun. De har även bergtäkter som 
ligger nära. 

– Det blir kortare transporter och miljömäs-
siga vinster, berättar Mats Lindahl, VD/CEO på 
Entry AB.

Jätteprojektet, det absolut största någonsin 
inom DalaFrakts affärsområde anläggning, på-
börjas i år och beräknas vara klart någon gång 
under 2023. Uppdragsgivare är Trafikverket. 
Under högsäsong är det drygt 10 000 fordon/
dygn som åker här. 

- Det bor ju en hel del boende nära vägen. 
Det här kommer att underlätta för alla, säger 
Magnus Österby, som projektleder arbetet från 
DalaFrakts sida. Han beskriver projektet som 
en fjäder i hatten, då både bilar, maskiner och 
ballast kommer att beröras. Det blir bra att sy-
nas här, och det kommer att krävas en del av 
oss. Men det klarar vi.
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LJUSARE TIDER!
Nu lägger vi ett väldigt onormalt år bakom oss 
med mycket fokus på Covid-19. Vi på DalaFrakt 
har totalt sett klarat föregående år väldigt bra 
gällande både smittspridning, nya arbetssätt och 
lyckade affärer. Under detta år hoppas vi alla att 
vi kan komma tillbaka till ett normalläge för att 
rent fysiskt kunna träffa våra kunder, delägare 
och tillsammans utveckla affärerna ytterligare.

Under detta år kommer vi lägga mycket fokus på 
att fortsätta vara en attraktiv partner på markna-
den, spetsa våra erbjudanden med helhetslös-
ningar på ett kostnadseffektivt sätt.

Stora mängder bergmaterial
Stora mängder bergmaterial kommer att 
behövas i projektet, och för detta ansvarar  
DalaFrakt. Förutom ballast, maskiner och trans-
port kommer DalaFrakt att jobba med det ad-
ministrativa kring fordon, transporter och ma-
terial.

– Det är rätt mycket krav på fordon och ma-
skiner, och bestämmelser att ha koll på. Då är 
det bra att de får sköta de uppgifterna, annars 
hade vi fått jobba med fem olika leverantörer, 
säger Mats Lindahl.

Trafiksäkerhet och komfort
Målet med ombyggnationen av den befintliga  
vägen innebär en förbättrad standard med höjd 
säkerhet och komfort. Vägen, E16, är flitigt tra-
fikerad av tyngre industri- och timmertransport 
och turism till och från Sälenfjällen. 

- Dagens väg är krokig. Den nya vägen kom-
mer att bli rakare och ha bättre komfort. Det blir 
tryggare för de som kör, förklarar Mats Lindahl.
I projektet ingår ombyggnation, men även 2,5 km 

i nysträckning av vägen. Fyra broar, två av be-
tong och två rörbroar, ingår också i projektet. 
Tillkommer gör ett flertal kilometer gång- och 
cykelvägar, sidovägar, VA, räcken och belys-
ning.

Klart till midsommar 2023
Sommaren 2023 beräknas projektet vara helt 
klart, med förhoppning innan midsommar. Vä-
gen som sådan bör vara klar tidigare, kanske 
redan nästa år.

#1

vd har ordet

Hållbarhet och miljö är ett annat fokusområde 
där vi arbetar mot Agenda 2030 – ett fossilfritt 
Sverige. Målet är att minska växthusgasutsläp-
pen med 70 % till 2030 och det långsiktiga må-
let innebär att Sverige inte ska ha några nettout-
släpp av växthusgaser år 2045.

Nu ser vi alla fram mot ljusare tider och stun-
dande vår.

Största anläggnings-
projektet någonsin för 
DalaFrakt

peter mattsson

vd, dalafrak t

MAGNUS ÖSTERBY
Projektledare DalaFrakt

MATS LINDAHL 
VD/CEO Entry AB
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NYTT AVTAL MED HUSHÅLLSAVFALL I 
NORRA DALARNA GER MILJÖVINSTER 
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förbät tr ad logistik och samord-
ning kring avfall shanteringen 
det förväntas bli några av vinsterna med det 
nya avtal som Allmiljö tecknat med uppdrags-
givaren Nodava, och som löper från årsskiftet.

– Vi har alltid haft ett bra samarbete med 
Allmiljö och ser fram emot detta uppdrag,  
säger Ronny Wik, Wiks Åkeri som kommer att 
sköta transporterna.

Uppdraget är att sköta avfallshantering för de 
tre kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen. Det 
innefattar hushållsavfall, hantering av avfallet 
på återvinningsstationer och även slamtöm-
ning. Nodava, som är en samarbetsorganisa-
tion för de tre kommunerna, är den som lejt ut 
uppdraget till Umeåbaserade Allmiljö.

– Det kommer bara att finnas en att skälla 
på framöver, säger affärsområdeschef Håkan 
Bergman på Allmiljö lite skämtsamt.
Avfallshanteringen var tidigare uppdelad på 
flera aktörer, men kommer nu att jobba som 
en enda organisationen under Allmiljö. Vinster 
att vänta är logistiska, och miljömässiga.

– Nu kan en och samma bil ta med sig flera 
sorters avfall samtidigt, förklarar Bergman.

Lokal närvaro
Även om Allmiljö är ett bolag som finns i Umeå, 
finns en lokal närvaro i Mora. Åtta personer  
arbetar på plats i lokalerna på Mossvägen.

– Det känns jättekul att få utvidga vår verk-
samhet i Dalarna, säger Håkan Bergman.

Trots den lokala närvaron valde man att anlita 
ett dalaåkeri. Det fanns flera anledningar till 
detta, men i slutändan handlar det om ett för-
troende för Wiks åkeri och den kvalitet som le-
vererats till Allmiljö tidigare. Projektet är teck-
nat på fem år, med möjlighet till förlängning i 
ytterligare två år.

Många containrar
För Wiks Åkeri blev det bråda dagar efter att 
affären var i hamn. Ett stort antal containrar 
behövde införskaffas, för att klara uppdraget 
att tillhandahålla återvinningsstationer i hela 
norra Dalarna. Totalt 120 containrar behövde 
köpas in. Tömning kommer att ske efter behov, 

något som Ronny Wik anser vara lämpligt, då 
“trycket” varierar under året. För beställning av 
tömning kommer de ansvariga för varje åter-
vinningscentral att använda DalaFrakts affärs-
system, något som Ronny Wik tycker är en 
smidig lösning.

– Runt Kristi Himmelsfärd blir det alltid 
mycket att göra. Då kommer det nog att vara 
dubbelt jämfört med det vanliga. Alla städar 
gård och uthus då, berättar Ronny Wik.

Förutom ÅVC-tömning inkluderar uppdraget 
hantering av vissa hushållssopor i Älvdalens 
kommun samt slamtömning. Avfallet körs till 
sopvärmeverket i Mora till stor del. Deponi 
skjutsas till Borlänge och Fågelmyra, medan 
slammet lastas av i Gävle.

RONNY WIK, Wiks Åkeri (t v) och ULF RASK, Allmiljö (t h) tror 
på förbättrad logistik och samordning kring avfallshanteringen 
genom det nya avtal som Allmiljö tecknat med uppdragsgivaren 
Nodava.



Leksandsbröds populära butik i Leksand ska byggas ut. 
Schaktning inför gjutning av grundplattan står DalaFrakt för.

– Vi kommer att göra markarbeten under mars-april och 
så återställning under hösten, berättar Herman Hultgren, 
platschef från DalaFrakts sida.

Leksandsbröds butik används för försäljning av företagets olika produkter. 
Den är populär bland turister och andra som vill köpa bröd direkt från fabriken. 
Nu ska den byggas ut, under ledning av Jonas Dahlberg och Skoglunds Bygg.

– Det blir klart någon gång under senhösten, säger Herman Hultgren.

Schaktning och transport
DalaFrakt kommer att hantera schaktning och transport under första delen av 
projektet, för att grundplattan till butiken ska kunna gjutas under våren. Detta 
beräknas ta ett par veckor i anspråk. I samband med besiktningen av utbygg-
naden kommer Herman Hultgren och hans personal tillbaka och hjälper till 
med återställningen av marken. 

När det var en stor vattenläcka i Åkerö, Leksand, 
fanns DalaFrakt på plats och assisterade Dala 
Vatten och Avfall. Det är en del av uppdraget som 
finns i ramavtalet mellan de två bolagen.

– Om det blir stora vattenläckor som de inte hinner med så 
rycker vi ut. Läckan i Åkerö var stor och berörde ganska många, 
berättar arbetsledaren Herman Hultgren.

I ramavtalet mellan DalaFrakt och Dala Vatten och Avfall in-
går jourverksamhet vid vattenläckor. Vattenläckor är dock något 
som dock är ovanligt. Bakom läckorna ligger ofta tjälen, eller så 
handlar det om att rören är gamla.

– Just vid Åkerö var det 1,5 meter tjäle i marken i februari, så 
det spelade in, berättar Herman Hultgren.

Vid en utryckning som denna görs först en ledningskoll för att 
lokalisera brottet. Därefter schaktas marken upp och det trasiga 
röret byts ut eller lagas. Gjutjärnsrör får i regel ett plåster, då de 
går rakt av, medan trasiga plaströr byts ut.

Grävning i Hjortnäs
Ramavtalet slöts i slutet av förra året och innefattar även andra 
projekt utöver “läckjouren”. Närmast förestående är ett projekt 
vid Yttervägen i Hjortnäs, där vattenledningar ska kopplas ihop 
med rör från vattenledningsnätet i Tällberg.

– Vi kommer att gräva i tre etapper, berättar Herman Hultgren.
Projektet väntas bli klart någon gång under året.

DalaFrakt schaktar för Leksandsbröds 
butiksutbyggnad

ALLTID REDO ATT RYCKA UT 
PÅ VATTENLÄCKOR
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Allfrakt har funnits som företag i 30-35 år. Det 
var Jonas Knapps far, välkände Bengt “Beb-
be” Hedman, som startade upp verksamheten. 
Dessförinnan körde herr Hedman kranbil åt 
andra åkerier. 

– Jag blev ju upplärd av honom. När han 
gick bort för åtta år sedan tog jag över verk-
samheten, berättar Jonas, som dagligdags 
rattar kranbilen i företaget.

Allfrakt kör idag nästan uteslutande takstolar 
åt AB Karl Hedin i Rättvik. Jonas Knapp är så 
hemmastadd där att han kallar det för “konto-
ret”. Transporterna går över hela Mellansveri-
ge. Den tid som blir över fraktas en och annan 
båt, eller ett timmerhus. Pandemin har inte 
gett någon större påverkan. 

– Flisbilen transporterar från alla sågverk i 
Dalarna, och åker till värmeverken i området. 
Skoghall i Karlstad tillhör de mer välbesökta. 
Vi är ett glatt gäng och kämpar på så mycket 
vi kan, säger Jonas Knapp.

Pandemin gett vissa känningar för flisen, med-
an takstolsleveranserna gått för fullt sedan cir-
ka sju år tillbaka. Vintern 2020-2021 är det 
dock snö och kyla som påverkat mest. Det var 
stopp vid hamnarna, och då blev det fullt på 
sågverken och svårt att få iväg saker. Så det 
blev stående. Men värmeverken har velat ha 
sitt så klart, säger Jonas Knapp.

B

DalaFrakts styrka är delägarna och verksamheten ute i åkerier i Mellansverige. Där finns en drivkraft 
och ett engagemang som starkt bidragit till samhällsutvecklingen och gjort så många kunder nöjda. 
I en artikelserie i DalaFrakt News presenterar DalaFrakt flera av dessa åkerier. Här hälsar vi på hos 
Jonas Knapp, Allfrakt i Vikarbyn.

PORTO  
BETALT 

SVERIGE

TEAM DALAFRAKT

Du har fått detta nyhetsbrev för att du har önskat det, eller för att du är eller har varit kund hos oss. Vill du inte ha nyhets-
brevet i framtiden, maila då till info@dalafrakt.se så tar vi bort dina uppgifter.

Jonas knapp ,  ÄGARE ALLFRAKT

Helt ny kranbil
Det har hänt mycket kul under åren. Bland de 
minnen Jonas Knapp väljer ut är företagets 
överlevnad och investeringen i ny kranbil två 
som värmer extra mycket. 

– Det var roligt att man kunde fortsätta efter 
pappa. För två och ett halvt år sedan behövde 
vi byta ut kranbilen, men hittade ingen bra be-
gagnad. Då gjorde jag slag i saken och inves-
terade i en helt ny kranbil. Investeringen var på 
4-5 miljoner kronor, och förväntas betala sig 
på cirka 8-9 år, berättar Jonas.

Vad tror du om framtiden då, Jonas?
– Man får säga nej till mycket kunder. Jag 

önskar att man hade en bil till ibland. Vi har 
haft gott rykte sedan starten och får fler för-
frågningar än vi kan ta.

Vad lyssnar du på när du åker så mycket 
kranbil?

– Jag brukar lyssna på radion, är inte  
mycket för musik. Jag provade ljudböcker ett 
tag, men telefonen ringer ju hela tiden. 

TEAM DALAFRAKT PRESENTERAR: 
ALLFRAKT I VIKARBYN
JONAS KNAPP

Jonas Knapp, ägare av Allfakt i Vikarbyn, har åkeriverksamhet i blodet. Han driver 
idag en verksamhet med ytterligare två anställda, med en fordonspark bestående 
av kranbil och flisbil. ”Jag har hållit på med det här sedan jag fick körkort, och innan 
det var man ju med farsan som liten parvel och hjälpte till”, berättar Jonas som idag 
hunnit fylla 51.
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