
För att säkerställa kvalitet både hos åkerier 
och deras uppdragsgivare väljer DalaFrakt att 
rekommendera alla anslutna åkerier certifie-
ring med Fair Transport. 

 - För god kontroll krävs dokumentation, för-
ankring och att man aktivt arbetar med den 
ständiga förbättringen, säger Maria Werpers, 
verksamhetsledare för Fair Transport.

Lagstadgade krav

Fair Transport är transportnäringens hållbar-
hetscertifiering för godstransporter på väg. 
Den syftar till en hållbar transportsektor och 
att genom ställda krav och kriterier bidra till kli-
matmålen, Nollvisionen och att skapa förut-
sättningar för sund konkurrens på lika villkor.

 - Vid ansökan gås en process igenom där 
det är en hel del dokumentation. De grundkrav 

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  3  |  2 0 2 2

vi ställer är rent krasst lagstadgade. Vi hjälper 
företagen att få ner det på pränt, säger Maria 
Werpers.
Hon berättar att intresset för certifiering är 
mycket stort både hos godstransportörerna 
och deras uppdragsgivare. 

 - Det förekommer glädjande nog mer och 
mer i upphandlingar.

Funnits i tio år
Fair Transport har funnits i 10 år som varumär-
ke. 17 maj 2021 blev det en hållbarhetscer-
tifiering. Under rådande klimatläge har just 
klimatarbetet utvecklats och innebär bland 
annat krav på ökad andel förnybart drivmedel 
och en modern fordonspark. 
I dagsläget är över 300 företag certifierade 

nationellt. Leverantörskontroll, ansökan och 
information finns att ta del på via 
www.fairtransport.se

 - Det är det utförande åkeriföretaget som 
ska vara certifierat för att möjliggöra en Fair 
Transport-transport. Det är åkeriföretaget 
som har arbetsgivaransvar och äger fordonen. 
Därför är det viktigt för just DalaFrakt att så 
många som möjligt av deras anslutna åkerier 
certifierar sig, säger Maria Werpers.

Finns det någon liknande certifiering idag?

 - Nej, inte som specifikt gäller för god-
stransporter. Vi har även ett samarbete med 
Bra Miljöval och Svanen. 

NEWS #3

DALAFRAKT SATSAR PÅ FAIR TRANSPORT
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Årstiderna rullar fram i rask takt och vi står nu 
inför en mörkare årstid med minusgrader och 
förhoppningsvis en hel del snö på backen och 
våra vägar. Arbetet med att hålla vägnätet i gott 
skick under vintern utförs av en grupp “hjältar” 
som sällan får den uppmärksamhet dom förtjä-
nar. Arbetet som snöröjare innebär b l a att sitta 
fast i jour under säsong, obekväma arbetstider 
och en stor portion yrkesskicklighet. Jag vill 

VD HAR ORDET

med dessa ord uppmärksamma och hylla den-
na yrkeskategori inför stundande vintersäsong.
Avslutningsvis vill jag tacka alla delägare, 
kunder och personal för ett fantastiskt år till-
sammans och ser fram mot ett lika bra 2023.

God Jul & Gott Nytt År

PETER MATTSSON

VD, DAlAfRAk T

VÄGENS TYSTA HJÄLTAR! 



Omställningsarbetet för transportsektorn fort-
går med de nya el- och biogasfordon som 
produceras. DalaFrakt tog en tur till Volvo i 
Torslanda för att se vad som är på gång.

 - Vi behöver ha en bild av vad som kommer. 
Med tanke på att vi har högt uppsatta miljömål 
vill vi skapa oss en bild av läget, säger Fredrik 
Engström, affärsområdeschef för Skog och in-
dustri på DalaFrakt.

Lyssna och provköra

Tre utsända från DalaFrakt åkte ner till Volvo i 
Torslanda för att ta del av innovationer inom el- 
och biogasdrivna fordon.

 - Vi var på deras testanläggning och lyss-
nade på en del pass kring deras utveckling av 
produkter. Och så fick vi provköra fordonen, be-
rättar Fredrik Engström.

Han  hade  med   sig   DalaFrakts   VD   Peter     Mattsson 
och DalaFrakt-delägaren Mats Andersson.

Måste ha laddning

 - Elbilen var väldigt tyst, och gav effekt direkt 
när man tryckte på gasen. Instruktören sa att folk 

klagar på att elbilens blinkers låter. Så lite låter 
den, säger Fredrik Engström med ett skratt.

Han förklarar att det behövs intresse från såväl 
åkerier som kunder om elsatsningen ska falla 
väl ut. I dagsläget är det en stor investering att 
förse åkeriet med laddstationer, och även när 
detta är löst behövs en nätkapacitet/matning 
som håller måttet.

 - Elfordon i form av trailerdragare skulle 
passa på vår terminal i Insjön, där vi åker kortare 
turer till Clas Ohlson och Bergkvist Siljans såg 
bland annat.

Biogas för tyngre och längre 
transporter

Även biogasfordon testades i Torslanda. Bland 
annat fanns där en 24-meters skåpbil som 
kunde provköras. Även denna var förvånansvärt 
tystgående enligt Fredrik Engström. 

 - För de tyngre och längre transporterna, som 
för pellets och rundvirke, funkar biogas idag, 
säger Fredrik Engström.

DALAFRAKT FRAMTIDSSPANADE PÅ VOLVO 
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Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag 
åt Leksand Vatten med omläggning av VA-
ledningar på Åkerö i Leksands kommun. I detta 
uppdrag gör DalaFrakt lejonparten av jobbet, 
vilket inkluderar alla markarbeten, borrning, rör-
läggning och ihopkoppling.

 - DalaFrakt är väldigt lätta att ha att göra med. 
Jag föredrar att arbeta med entreprenörer från 
bygden, säger Fredrik Blomdahl, projektledare 
från Dala Vatten och Avfall.

Ramavtal för entreprenadtjänster

DalaFrakt har ramavtal med Dala Vatten och 
Avfall, som är upphandlat utifrån ett behov av 
olika entreprenadtjänster. Därför blir entrepre-
nadavdelningen inkopplad när det byggs nya 
bostäder vid tomten Edshult 1:36, 
Rosen Västra. 

DALA VATTEN OCH AVFALL FÖRSTÄRKER MED 
DALAFRAKTS ENTREPRENADTJÄNSTER

Dala Vatten och Avfall behöver lägga om och 
förnya ledningarna för att säkerställa funk-
tionen från Övermo med ny placering under 
Insjövägen, Färjvägen, Järnavägen och ut i 
grönytan vid brofästet.

 - Vi har siktet inställt att vi ska vara förbi 
alla vägar i december. Sen har vi troligen en 
pumpstation kvar efter årsskiftet, säger Fredrik 
Blomdahl.

Bra mark

Enligt Blomdahl är marken relativt lättjobbad. Den 
består mestadels av sand och det är ingen tjäle 
som ställer till det. De nya hus som byggs kom-
mer att kopplas in mot vattenledningarna, och i 
uppdraget ingår även spillvatten och dagvatten.



DALAFRAKTS KUNSKAPER IMPONERAR I SVEG

Det blev en riktigt trevlig eftermiddag i höstmörkret när DalaFrakt 
drog ihop en mycket uppskattad ”break” i vardagen: Padelturnering 
arrangerades i LPC, Leksand Padelcenter, den 25:e november. 

- Intresset var stort. Vi fyllde alla banor och spelade en klassisk 
Americano under 3 timmar, säger Roger Odheden, marknadschef och 
säljare inom DalaFrakt anläggning.

Vinnaren: Magnus Åker

När klockan närmade sig 14:30 var det dags för final. Efter det stod 
det klart att Magnus Åker, från Bokstaven i Rättvik AB, tog hem segern! 
Näst efter det kom Karin Hjelm från Dalarna Digital, tätt följd av Jonas 
Heimer från Leksands Sparbank som knep bronsplatsen. 

- Alla var rörande överens om att ”det här gör vi om”. Tack alla för att ni 
kom och hade trevligt med oss på DalaFrakt, avslutar Roger Odheden. 

DalaFrakt Entreprenad imponerar norröver. Det arbete som Karlsson 
Entreprenad utfört med vägkantsslåtter under sommaren möts med 
lovord.

 - Det krävs en väldig logistik av de som gör jobbet och det har funkat 
väldigt bra. De vet vad de håller på med, säger Benny Jonsson, arbets-
ledare på PEAB Drift och Underhåll.

188 mil väg

Karlsson Entreprenad var med i DalaFrakt News #3 2021. I den artikeln 
berättade Håkan Karlsson om det kommande uppdraget med att bus-
kröja längs hela PEAB Svegs driftområde. Totalt en sträckning på cirka 
188 mil, räknat båda vägkanterna.

 - Det har gått jättebra, sammanfattar Benny Jonsson.

Hur lång tid tar det att klippa dikeskanterna? De kör ju inte så fort.

 - En månad var det här uppdraget på ungefär. Det beror på hur det 
ser ut med vägarna. Vissa ställen får man köra om flera gånger och flytta 
aggregatet. På andra delar är det artrikedom och då behöver man vara 
försiktig, säger Benny Jonsson.

Varför väljer ni en leverantör från Dalarna för att utföra jobbet i 
Sveg? Är vi extra bra i Dalarna?

 - (Skratt) Det finns inte så många som håller på med det här. Det 
kräver mycket av utföraren. 

Därför valdes DalaFrakt

Benny förklarar att företaget dels ska ha vagnparken och ha ett skiftlag 
duktiga förare som kan hantera fordonen även på besvärliga vägavsnitt. 
Och utöver detta även ha koll på all planering, bestämmelser och lösa 
eventuella problem.

 - På vissa vägar får man köra om fyra varv innan det är klart.

PADELTURNERING 
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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 Bröderna 
Låås Trafik AB.

TEAM DALAFRAKT     
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TEAM DALAFRAKT PRESENTERAR:

BRÖDERNA LÅÅS TRAFIK AB - KUSINER SOM ÄLSKAR LASTBILAR

Sedan 1983 har kusinerna Torbjörn och Lars 
varit verksamma med att köra lastbil. Men 
intresset för “allt som brummade” började 
redan i barndomen. 

- Man måste vara lagom tokig för att klara 
av det här jobbet, säger Lars Låås.

Bröderna startade - kusinerna driver 
vidare

Anledningen till att åkeriet heter Bröderna Låås 
Trafi k AB är för att bröderna Yngve och Gerhard 
Låås startade företaget hemma i Vansbro 1966. 
Deras söner Torbjörn och Lars kom in i företaget 
1983. Torbjörn sadlade om från Monarks cykel-
fabrik, medan Lars marscherade in i lastbilen 
efter genomförd militärtjänst.

När jag ställer frågor om antal år blir det svårt 
för kusinerna. De räknar och kliar sig i huvudena.

- Vi har ju varit med och kört i 39 år, men in-
tresset kom långt tidigare, säger Torbjörn.

Idag har företaget sex stycken timmerbilar och 
en fl akbil. Det är i huvudsak timmertransporter 

som de totalt 13 anställda ägnar sig åt, men det 
fi nns även ett uppdrag med att köra ut varor.
Basen heter alltjämt Vansbro.

Nya tider - mer teknik och kvinnliga 
förare

Enligt Torbjörn och Lars följer utvecklingen inom 
åkeribranschen den i övriga samhället. Det blir 
mindre och mindre åkande, och mer och mer 
administration.

- Jag vet inte om det är bara positivt, funderar 
Lars.

Något de ser positivt på är att fl er kvinnor söker 
sig till jobbet som lastbilsförare. Till jul blir det 
tre kvinnliga förare i företaget.

- Det känns faktiskt som det är lättare att hitta
intresserade tjejer än killar idag. Varför det är så 
vet vi inte.

Yrket som sådant är krävande. Det är mycket 
ensamtid och många utmaningar. Luftläckage, 

oförutsedda däckbyten, slangbyten, fastkör-
ningar, dåliga vägar och motorkrångel - det är 
mycket som kan gå fel och som måste lösas av 
en ensam förare.

- Man måste verkligen brinna för jobbet som 
chaufför. Man kan inte vara helt frisk för att hålla 
på, säger Torbjörn med ett skratt.

“Världens bästa yrke”

Utmaningarna till trots, eller kanske på grund av 
dem, är båda åkarna rörande överens om att det 
här är det enda yrket för dem. De väljer en lerig 
fastkörning alla dagar i veckan framför att stå 
och titta på klockan på en industri.

- Det här är världens bästa arbete! Det är så 
jävla gött att vara själv, säger Lars.

- Jag har aldrig längtat efter att gå i pension. 
Så länge jag orkar och är frisk ska jag vara med, 
fyller Torbjörn i.

- Även om vi inte ligger på till 100 procent så 
kommer vi att fortsätta vara med och köra.


