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DalaFrakt har vunnit två anbud hos 
kunden Dala Vatten och Avfall.
Anbuden som gäller transporter och 
grusmaterial, är värda flera miljoner per år och 
beräknas fortlöpa i flera år framöver.

 - DalaFrakt har de klart bästa egenskaperna 
och även bästa pris utifrån de krav som vi 
ställt, säger Janne Kallur, seniorkonsult och 
projektledare i Dala Vatten och Avfalls bygg- 
och projektgrupp.

Två olika anbud för samma kund
Janne Kallur har tidigare erfarenhet av 
DalaFrakt och tycker att det är en stabil och 
pålitlig leverantör.
Dala Vatten och Avfall är ett företag som ägs 
gemensamt av kommunerna Gagnef, Leksand, 
Rättvik och Vansbro. De vunna anbuden 
handlar om transporttjänster samt leverans och 
avhämtning av grus i området.
Fyra grävmaskins- och nyproduktionslag 
kommer att arbeta med transporttjänsterna. 
Uppgiften är att underhålla vid läckor, vilket 
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Efter två år av pandemin med dom konsekvenser 
det satt i vårt samhälle kommer nu nästa chock.
Krig i Europa –  Att detta kan ske i vår närhet år 
2022 med sådan grymhet och mänskligt lidande 
är svårt att ta till sig och förstå. Våra tankar och 
medlidande går till Ukraina och dess befolkning.
Utöver mänskligt lidande får kriget även 
konsekvenser i vårt samhälle i form av kraftigt 
ökade energipriser och extrema drivmedelspriser 
som slår stenhårt mot åkeribranschen. 
Drivmedelsfrågan är just nu ett av våra 
fokusområden på DalaFrakt där vi arbetar brett 

innefattar arbete med grävning och nedläggning 
av rör. Utöver detta ska DalaFrakt tillhandahålla 
grus och matjord i de fyra kommunerna som 
ingår i Dala Vatten och Avfall.

Viktigt uppdrag
 - Det här är positionsmässigt ett viktigt 

uppdrag för oss, eftersom det handlar om 
regionen där vi är som mest aktiva, säger 
Roger Odheden, marknadschef på DalaFrakt.
Avtalet löper från i sommar, och DalaFrakt 
är just nu i planeringsstadiet. I sedvanlig 
DalaFrakt-anda finns hållbarhetstänket med. 
Det innebär att man försöker se till att ha last 
åt båda hållen under transporter. Det kan till 
exempel bli rör på flaket åt ena hållet och 
fyllnadsmassor åt andra.

Samarbete sedan 1983
Kunden Dala Vatten och Avfall har haft ett 
samarbete med DalaFrakt, eller SiljaFrakt som 
det hette på den tiden, ända sedan 1983.
På den tiden var det Kalle Rällstrand som 

körde kranbilen. Numera är det Jonas ”Walle” 
Wallner som är förare och är anställd av BK 
Andersson i Insjön som är delägare i DalaFrakt.

 - Kunden har höga krav vad gäller 
kranbilsföraren. Därför fick de gå dubbelt 
under de tre första månaderna av övergången 
från Kalle till Jonas, säger Roger Odheden.

#1

VD HAR ORDET

både mot politiker och beslutfattare men även 
med våra kunder. I dessa utmanande tider är jag 
extra stolt och glad över vår fantastiska personal 
som hela tiden sätter kunden och åkaren i fokus 
för att optimera kvaliteten på affären. Vi på 
DalaFrakt drivs av våra ledstjärnor: Effektivt – 
Flexibelt – Nytänkande – Engagerat av hela vårt 
hjärta.

DalaFrakt vinner 
strategiskt viktigt avtal 
med Dala Vatten och Avfall

PETER MATTSSON

VD, DAlAfRAk T
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VÅRA LEDSTJÄRNOR !



NYTT VILLAOMRÅDE FÖRBEREDS I VALBO  
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DalaFrakt Entreprenad färdigställer under våren ett VA-
arbete för 25 villatomter i Valbo, Gävle.

 - Vi lägger nytt vatten och avlopp, ny fiber och el/belysning, berättar 
platschefen Jonas Dahlberg.

Uppdragsgivaren i projektet är Gästrikevatten. Uppdraget innebär 
grävning och nedläggning av rör/kablar i området Lund/Valbo.

 - Det är ett relativt litet uppdrag, där det handlar om 600-700 meter 
vatten och avlopp som ska grävas ner, berättar Jonas Dahlberg.

Vet inte när villorna är klara
Tidigare har det funnits en butik i området, och nu görs förberedelser 
för villatomter. Jonas Dahlberg har ingen kännedom om när och hur 
det ska byggas villor och när de står klara. Han berättar att en annan 
entreprenör tar över efter att alla rör är nedlagda. Då kommer det att 
byggas vägar.

Varför var det Dalafrakt som fick detta projekt?
 - Gästrikevatten är vår kund sedan förut. När de har nya jobb läggs 

dessa ut, och den som lämnar det förmånligaste erbjudandet, vinner. 

Leksandsborna har  kunnat fortsätta sova 
tryggt på vinternätterna. DalaFrakts rutinerade 
snöröjningsstyrka har jobbat med förnyat 
förtroende på uppdrag av Leksands kommun 
och Leksandsbostäder.

 - Det har fungerat jättebra med DalaFrakt. 
Det är en stabil entreprenör som hjälper oss. 
Det är ett digert uppdrag med cirka 40 mil 
vägar som snöröjs, säger Olle Oskarsson, 
gatuchef i Leksands kommun.

DalaFrakt samarbetar sedan nästan 30 år med 
kommunen, då uppdraget påbörjades under 
SiljaFrakt-tiden. Utöver de större orterna 
Insjön, Leksand och Siljansnäs finns det 
över 90 byar som behöver snöröjning under 
vintermånaderna.

 - Vi är ju jätteglada att vi år efter år har fort-
satt förtroende. Över åren har vi trimmat in en 
rutin och det är väldigt lite frågetecken, säger 
Roger Odheden, marknadschef på DalaFrakt.
Nuvarande avtal är inne på andra året av fyra.

Beredskap dygnet runt
Om det kommer ett ordentligt snöfall står 34 
maskiner redo att skickas ut med kort varsel. 
Bedömning av behovet sker nattetid.  

- Det händer även att vi får ta bort nedfallna 

träd och grenar när det är blåsigt, säger Roger 
Odheden.
Beredskap för snöröjningen finns dygnet runt i 
ett halvår per år, där fyra personer har växlande 
jour utanför kontorstid. Kommunikationen 
mellan DalaFrakt och kommunen är väl 
inarbetad, och god.

Viktigt uppdrag
Olle Oskarsson betonar vikten i uppdraget, 
och att det därför krävs en trygg leverantör.

- Det är ett viktigt uppdrag som krävs för 
att samhället ska funka. Förutom vägarna 
så sköter DalaFrakt även snöröjning utanför 
fastigheter och skolor. 
Enligt Oskarsson är den här vintern 
mer problematisk  än på många år, då 
det varit många kraftiga väderomslag, 
temperaturmässigt i kombination med 
nederbörd. Snö, is och halka om vartannat har 
krävt fingertoppskänsla. 
Slutligen vill Olle Oskarsson lyfta några 
nyckelpersoner inom kommunen, som tar 
ett stort ansvar.

- Vi är flera som leder och fördelar jobbet. 
Det är framförallt Sofia Tornberg, Johanna 
Jobs och Peter Fallgren som ser till så att 
styrkan ute på fältet funkar.

DALAFRAKTS VINTERTEAM ÄR 

ALLTID REDO FÖR SNÖKAOS



DalaFrakts treåriga avtal med Vallviks bruk går ut sommaren 2022. Runt 
nyår avgjordes upphandlingen om de nästkommande årens transporter 
- och Söderhamnföretagets val föll återigen på DalaFrakt.

- De håller bra kvalitet och ett marknadsmässigt pris. Vi har bra 
erfarenhet av dem, förklarar Mikael Jonsson, råvaruansvarig på Vallviks 
bruk.

Melitta - Vallviks bruks kund
 - Vallviks bruk är en massaproducent som gör specialmassa. Vi är 

specialister på filter för till exempel fordon och kaffe, berättar Mikael 
Jonsson.
Tillverkningen består i att göra recept på massa till olika kunder. Ett 
exempel är kaffetillverkaren Melitta. 
Några andra produkter från Vallviks bruk är isolationspapper till 
strömkablar och skriv-/tryckpapper. För det sistnämnda har efterfrågan 
minskat från att utgöra 50 procent av omsättningen ner till cirka 20 
procent. Sannolikt beroende på digitaliseringsprocessen i samhället.
Vallviks bruk har en produktionskapacitet på 240 000 ton massa.

Spån och bark
Uppdraget från Vallviks bruk har bestått i att transportera biobränsle till 
bränsleförbrukare i regionen, som till exempel värmeverk. 
Hur stort åtagande som krävs från DalaFrakts sida varierar med 
årstiden. Runt 160 lastbilar med spån och bark körs per månad under 
högsäsong, och beräkningen är att det blir några bilar färre under de 
varma årstiderna. Uppdraget kommer att löpa i minst två år och handlar 
om en energimängd som motsvarar 4500-5000 villor (120 GWh).

- Det här är en viktig transport för oss. Vi vill ha bra fördelning på 
uppdragen geografiskt i vårt täckningsområde, säger Fredrik Engström, 
DalaFrakts affärsområdeschef för Skog och industri.

DalaFrakt och danska CM Biomass har inlett ett samarbete. Uppdraget 
innebär transporter av bränslepellets till värmeverk och eventuellt även 
hamnar, för vidare transport ut i världen.

- Det här kan bli en chans för oss att jämna ut peakarna vad gäller 
pelletstransporter, eftersom det kan bli mer utspritt över året, säger 
Fredrik Engström, affärsområdeschef för Skog och industri.

Löpande uppdrag
CM Biomass är ett företag som handlar med bränslepellets 
och säljer vidare internationellt. Det grundades 2009 och sysselsätter 
idag cirka 40 personer över hela Europa och i USA. Några av de 
pelletsproducenter företag samarbetar med är svenska och finns i 
regionen där DalaFrakt är verksamma. Det är transporterna från dessa 
företag som är aktuella för DalaFrakts del.

- Omfattningen är oklar än. Vi får löpande uppdrag, och så beror det 
på vilka destinationer de behöver hjälp med, säger Fredrik Engström.

Logistiska utmaningar
Vanligtvis blir efterfrågan av pellets högre under de kalla årstiderna, och 
det ger logistiska utmaningar. Om kunder utomlands ska köpa pellets, 
kan uppdraget innebära att transport till lager och hamnar sker mer 
jämnt fördelade över året.

- Vi kommer då att köra till hamnar, för vidare transport ut i världen, 
säger Fredrik Engström.

VALLVIKS BRUK GER FÖRNYAT FÖRTROENDE 
TILL DALAFRAKT FÖR TRANSPORTER

NY KUND: CM BIOMASS
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Mats Mårten har arbetat med maskiner 
och vägunderhåll sedan 1988. Han var 
med när DalaFrakt startade och har sedan 

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 vi flera av dessa åkerier. Här hälsar vi på hos Mats Mårten 
Entreprenad AB.

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.

dess kontinuerligt fått uppdrag från främst 
kommunalt håll och skogsbolag.

- Billerud Korsnäs är en stor kund, sen 
har vi Mellanskog, Bergkvist Siljan Skog, 
Fiskarheden och vägsamfälligheterna. Mora 
kommun har vi mycket med nu också.
Företaget har två anställda utöver Mats 
Mårten, och så hyrs personal in vid behov.

Grusåtervinning och snöröjning
Ett av de vanligaste uppdragen sommartid 
i företaget är grusåtervinning. Grus från 
vägarna dikas upp, rensas och läggs tillbaka 

på vägarna. På vintern är det snöröjning och 
sandning som står på agendan. Väghyvel körs 
året runt.
Uppdragen görs mestadels på hemmaplan, 
Mora. Leksand, Siljansnäs och Våmhus ingår 
också i den vanliga rutten för maskinparken. 
I den maskinparken finns för närvarande 3 
lastmaskiner, 2 grävmaskiner, 1 väghyvel och 
2 lastbilar.

- Vi ska byta ut några maskiner för att 
stämma med miljökraven, berättar Mats 
Mårten.

TEAM DALAFRAKT PRESENTERAR: 
MATS MÅRTEN ENTREPRENAD AB
MATS MÅRTEN

Mats Mårten och hans personal ansvarar 
för 40 mil väg i och runt Mora. Med sina 
väghyvlar, lastbilar och lastmaskiner 
ser Mats Mårten Entreprenad AB till att 
kommunala vägar och skogsvägar är 
körbara året runt.

 - Just nu har vi mycket jobb. Det var ett 
litet tapp under första året av pandemin, 
sammanfattar Mats läget.
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DalaFrakt AB | Box 116, 793 23 LEKSAND | Limhagens Industriområde | Telefon växel: 0247-647 00 
e-post: info@dalafrakt.se | dalafrakt.se 

Mats Mårten till vänster och hans son Erik Granath till höger 


