
DalaFrakt Entreprenad är mitt uppe i sitt 
största projekt någonsin. Den totala ombyggna-
tionen av Röda Vägen i Borlänge ska vara klar i 
november i år.

- Syftet med projektet är att skydda de oskyd-
dade trafikanterna och förbättra både för dem 
och fordonstrafiken. Det blir smalare väg för 
bilar och bredare gång- och cykelväg, säger 
Jonas Jonsson, projektledare från Borlänge 
Energi.

Försenat projekt, som ska bli klart i tid

Det är Borlänge Energi och Borlänge
kommun som äger projektet. Gång- och cy-
kelvägen under E16/Tjärnavägen ska anslutas 
med tidigare ombyggnad av Hagavägen, som 
skett i fyra etapper. Under några år har det varit 
en del hinder för trafikanter på grund av pro-
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jekten, men nu kommer det att bli en förbätt-
ring för såväl gående och cyklister som bilar.

- Vi fick en liten senare start än planerat, 
men kommer att bli klara enligt plan. Det som 
kommer att återstå är att lägga topplagret med 
asfalt i vår. Det är för kallt för att utföra detta i 
november, säger Jonas Jonsson.

Vägar, VA och belysning

Projektet startade i maj 2022 och är tänkt 
att vara klart i november 2022, då Röda Vägen 
invigs igen. 

- Det är inspirerande att få ett större jobb. 
Och det är en stor utmaning. Vi är sju-åtta 
personer och fyra maskiner som jobbar, 
säger Magnus Lindblad, entreprenadchef på 
DalaFrakt Entreprenad.

Projektet innefattar arbete med väg, gång- 

och cykelväg, vatten och avlopp och belysning. 
Det totala värdet på DalaFrakt Entreprenads 
uppdrag är runt 20 miljoner kronor. 

- Vi ska göra nya gång- och cykelvägar och 
nya beläggningar på gator. Det är 10 000 kva-
drat beläggning som ska på under upprustning-
en. Det är en jättestor fjärrvärmeledning som 
ska bytas ut också. Och 40 dagvattenbrunnar 
som sätts, säger Magnus Lindblad.

Ganska kort tid för ett så stort projekt?
- Det är intensivt, men vi matar på och jag 

tvivlar inte på att vi tar det i hamn, säger Magnus 
Lindblad.

Han berättar att DalaFrakt Entreprenad går 
från en omsättning på 0 till 70 miljoner på endast 
fyra år. Ett resultat av affärsframgång, och även 
förmågan att leverera och skapa förtroende.

NEWS #2

STORPROJEKTET RÖDA VÄGEN I FULL GÅNG
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I skrivande stund är vi på DalaFrakt inne i en 
spännande och något annorlunda budgetpro-
cess där vi kommer att behöva värdera och ta 
hänsyn till ovanligt mycket som idag händer i 
vår omvärld. Vi står idag inför en osäker framtid 
där frågor som lågkonjunktur, drivmedelspriser, 
elpriser, arbetslöshet och framtida ränteläge 
måste värderas med klokhet och respekt.

Trots många negativa prognoser som vi dagligen 
blir upplysta om så är jag ändå försiktigt optimis-
tisk gällande kommande år där vi ser en hel del 
ljuspunkter i vår verksamhet och geografi.

VD HAR ORDET

Jag vill passa på att välkomna två nya medarbe-
tare på DalaFrakt:

Anika Murphy – ny CFO 
Anika började sin tjänst på DalaFrakt i 
månadsskiftet aug/sept och kommer senast från 
Arctic Paper 

Mikael Strand – ny säljare 
Mikael börjar sin tjänst på DalaFrakt i december.

PETER MATTSSON

VD, DAlAfRAk T

UTMANANDE TID! 



DalaFrakt Entreprenad samarbetar med Falu 
Energi & Vatten i ett projekt som ger dricks- 
och spillvatten till 20 privata fritidsbostäder. 
Projektet kräver en speciallösning.

- Det är så grunt ner till berget att vi inte 
kan gräva ner ledningarna. Därför behöver vi 
lägga ledningarna i isolerlådor för att förhindra 
att vattnet fryser, säger Stefan Murmester, 
arbetsledare på DalaFrakt Entreprenad.

Isolerlådor hör inte till vanligheterna
Projektet, som ska vara klart i november 

2022, har kommit ungefär en tredjedel mot 
färdigställande. För DalaFrakt Entreprenads 
del innebär arbetet frakt av grus och sand, viss 
byggnation av grusväg, samt nedläggning av 
ledningar.

- Det är ett roligt projekt. Det hör inte till van-

ligheterna att vi bygger isolerlådor när vi lägger 
ner vattenledningar, säger Stefan Murmester.

Vanligt vid berg och sjöar
Isolerlådorna byggs U-formade och innehåller 

sand. Längst ner i lådorna går vattenledningar 
tillsammans med den elledning som ger värme 
och motverkar frysning. 

- Det vanligaste är att självfall används. 
I områden där det är mycket berg, som vid 
sjöar, brukar man göra så här, säger Stefan 
Murmester.

I nuläget har fastigheterna egen försörjning 
av dricksvatten i form av eget brunnsvatten. 
Fastighetsägarna får nu möjlighet att välja 
kommunalt dricksvatten. Avlopp kommer att 
dras till alla fastigheter.

VATTEN OCH AVLOPP MED SPECIALLÖSNING 
TILL FRITIDSHUS I KÄLLVIKEN
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DalaFrakt och Ernsts Express har ingått i ett 
unikt samarbete efter en vunnen upphandling åt 
Falu Energi & Vatten. Uppdraget innebär dagliga 
transporter till och från Falu Återvinningscentral 
samt transporter från Västermalmsverket i Falun. 

- Båda företagen ser jättepositivt på att sam-
arbeta, berättar Roger Odheden, marknadschef 
på DalaFrakt.

Tre avtal har blivit ett
Tre avtal har blivit ett när Falu Energi & Vatten 

stärker sitt samarbete med DalaFrakt. Uppdraget 
gäller transport av avfall från Västermalmsverket, 
transport av pellets samt transporter till och från 
Falu Återvinningscentral. Transporterna kommer 
att ske sju dagar i veckan, året runt.

- Tanken är att få synergieffekter. Om en 
bil har lite att göra någon dag, kan de andra 
avlastas. Det blir en enkelhet i att bara ha en 
leverantör att jobba mot.

DalaFrakt vann upphandlingen. Valet att sam-

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER I UPPDRAG ÅT 
FALU ENERGI & VATTEN

arbeta med Ernsts Express har att göra med att 
detta åkeri hade hand om transporterna till och 
från Falu ÅVC tidigare. 

“Enkelhet och trygghet”
- Samarbetet med Ernsts Express handlar om 

enkelhet och trygghet för kunden. Och för att 
säkerställa kvalitet. De är vana vid det här upp-
draget, säger Roger Odheden.

Han poängterar att DalaFrakts hela organisa-
tion finns bakom samarbetspartnern. Vid peri-
oder med ökad belastning kommer DalaFrakts 
bilar och chaufförer att sättas in. 

Delen av uppdraget som rör Falu ÅVC handlar 
dels om att transportera in avfall från kommu-
nens avfallsstationer till centrala anläggningen, 
dels om daglig hantering inne på Falu ÅVC 
och dels om transporter från ÅVC till externa 
destinationer. Externa destinationer är exem-
pelvis Bäckelundsverket i Borlänge, Fågelmyra, 
Västermalmsverket och Stenas anläggning.



NYTT UPPDRAG ÅT BERGKVIST SILJAN

DalaFrakt har vunnit ett avtal för virkestransport med skogsindustri-
koncernen Holmen. Sedan tidigare körs flis åt samma kund.

- DalaFrakt är seriösa och vet vad de håller på med. Det har fungerat 
bra med flistransporterna, och nu får de ett mer utmanande uppdrag, 
säger Anders Svensson, logistikchef för Holmen region Mitt.

Rundved är en annan utmaning

Anders Svensson ser fram emot det utökade samarbetet, som han 
beskriver som spännande. Han har fått ett bra intryck av DalaFrakts 
engagemang i projektet hittills.

- Rundved är ju en annan utmaning än flis. Du är ute i skogen och mer 
beroende av samverkan, och av väder och vind, säger Anders Svensson.

Fredrik Engström, affärsområdeschef för Skog & Industri, ser från 
DalaFrakts sida fram emot samarbetet.

- Vi är glada över att utöka samarbetet med Holmen. Det här är ett 
samarbete som vi hoppas kan utvecklas ytterligare med tiden, säger  
Fredrik Engström.

Ett år med möjlighet till förlängning

Det nya uppdraget går ut på att transportera rundvirke i form av 
timmer och massaved mellan sågverk och massaindustrier. Uppdraget 
är på ett år med möjlighet till förlängning ett år ytterligare.

- Transporterna kommer framförallt att ske i Gästrikland, men även 
längs dalagränsen vid Mora-Orsa, säger Fredrik Engström.

Flistransporter sedan tidigare

DalaFrakt och Holmen har ett samarbete sedan tidigare. Det 
uppdraget går ut på att transportera flis från Insjön till bruket i Hallstavik. 

Fredrik Engström ser det utökade uppdraget som ett kvitto på att 
DalaFrakt har ett attraktivt erbjudande, och hyser en förhoppning om ett 
uppdrag som växer i omfattning.

DalaFrakt har fått ett förnyat avtal avseende transporter av 
energiprodukter från skogsråvara åt Bergkvist Siljan. 

- DalaFrakt är pålitliga, engagerade och flexibla. Vi har leveranser ut i 
världen och behöver partners som är aktiva och flexibla året runt, säger 
Erik Brodén, chef för råvara och logistik på Bergkvist Siljan skog.

Förnyat avtal

Det är ett förnyat avtal, men väldigt viktigt för att få ihop helheten där 
DalaFrakt har sin kärnverksamhet, enligt Fredrik Engström, affärsområ-
deschef för DalaFrakt Skog och Industri.

- Det är en bra volym för att få ihop helheten för våra delägare. Vi har 

DALAFRAKT OCH HOLMEN UTÖKAR 
SAMARBETET
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ju våra bilar stationerade här, säger Fredrik Engström.
DalaFrakt körde innan åt Weda Skog och Siljan Skog. När dessa bolag 

slogs ihop skrevs bägge avtalen över på det nya bolaget. Samarbetet 
har utvecklats bra och mynnar ut i det nya avtalet som undertecknats.

Transporter av biobränsle
Avtalet skrevs på i våras, och innebär transporter av energiprodukter 

från sågverken Blyberg, Mora och Insjön ut till olika värmeverk i när-
området. Även pelletstillverkare får leveranser från Bergkvist Siljan via 
transporter som DalaFrakt ombesörjer.

“Växa ihop”
Bergkvist Siljan förväntar sig att de två företagen fortsätter att 

utvecklas tillsammans. En del i det som Erik Brodén hoppas på är att 
få mer exakta leveranser med hjälp av digitala verktyg. En annan del är 
att jobba medvetet för att minimera användandet av fossila bränslen i 
transporterna.

- Att växa tillsammans och nyttja personalen i båda företagen är 
framtiden, säger Erik Brodén.



B PORTO 
BETALT

SVERIGE

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.

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 vi flera av dessa åkerier. Här hälsar vi på hos Johnny Dal,   
Schakt & Gräv Dals Maskin AB.

TEAM DALAFRAKT     

Över 30 år i grävmaskin
Johnny Dal startade sitt företag för tre år 

sedan. Dessförinnan jobbade han åt sin far, 
Sven-Gunnar Dahl i över 30 år. Alltid bakom 
spakarna i sin grävmaskin.

- Det är en Volvo EC300 från 2018 som jag 
kör nu, säger Johnny.

Uppdragen består mycket av grävningar för 
vatten och avlopp, stambyten och arbeten med 
vägar. När intervjun äger rum befinner han sig i 
Sundsvall vid ett bygge längs E4:an.

Turnerande grävare
Ett av de största uppdrag Johnny Dal jobbat 

med var ombyggnationen av E4:an mellan 
Uppsala och Tierp. Där var han i några år. Under 
den typen av uppdrag bor han i husvagn, ett liv 
som han är van och trivs med.

- Man lär fara dit jobben finns. Men jag har 
husvagnslivet ganska nära mig.

Han tycker att DalaFrakt är en bra organisation,
och känner gänget sedan många år.

Hur är jobbet som grävmaskinist?
- För mig är det ett fritt jobb där man lär sig 

något nytt hela tiden. Jag får hjälpa till. Man ute 
och bryter och bänder, hjälper med rör och lite 
allt möjligt. Man blir som ett team med de man 
jobbar med. Sen är det frihet under ansvar. Det 
finns alltid ett uppdrag som ska göras.

- Jag har jobbat i över 30 år med det här, och 
ändå får man lära sig något nytt hela tiden.

- Det är ett fritt jobb som jag trivs med. Jag 
skulle aldrig kunna jobba i en verkstad.
Det säger Johnny Dal som driver Schakt 
& Gräv Dals maskin AB i Mora, det här 
numrets representant för Team DalaFrakt.

TEAM DALAFRAKT PRESENTERAR:

SCHAKT & GRÄV DALS MASKIN AB
JOHNNY DAL

I N F O R M A T I O N  F R Å N  D A L A F R A K T  A B  |  N U M M E R  2  |  2 0 2 2

DalaFrakt AB | Box 116, 793 23 LEKSAND | Limhagens Industriområde | Telefon växel: 0247-647 00 
e-post: info@dalafrakt.se | dalafrakt.se


