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Vd har ordet

Vi vill med denna lilla skrift uppmärksamma 
att Sundfrakt nu fyller 50 år. På följande sidor 
beskrivs lite av det som hänt under de gång-
na 50 åren och lite av hur det ser ut idag

När man är mitt uppe i den dagliga verksamheten 
märker man kanske inte så mycket av de förändring-

ar som hela tiden sker. Tänker man tillbaka ett antal år 
konstaterar man dock snabbt att mycket har hänt.  Tek-
nikutvecklingen har förändrat vardagen för oss alla. Last-
bilar och maskiner har idag en helt annan kapacitet än de 
hade för 50 år sedan. Kommunikationen sker med hjälp 
av avancerade mobiltelefoner, fordonsdatorer och internet. 
För 50 år sedan var det fasta telefoner och mobilradio som 
gällde. Sundfrakt var tidigt ute med att utnyttja datorstöd 
i administrationen. Det är dock bara 40 år sedan all admi-
nistration sköttes helt utan datorhjälp. Idag är det svårt att 
tänka sig ett samhälle utan datorer. Teknik i all ära men 
det är människorna som utvecklar ett företag. 
Jag vill därför framföra ett stort tack till alla de som under 
de gångna 50 åren på olika sätt bidragit till att göra Sund-
frakt till vad det är idag. 

Leif Eriksson, vd

1961 1963 1965

Ombyggnaden av E4-genomfarten 
i Sundsvall medför stora parke-
ringsproblem vid kontoret varför 
behovet av ett nytt kontor aktuali-
seras. Ett stort markområde, senare 
benämnt Sahara, köps i Timrå av 
Wifstavarfs AB.

Flyttning till nytt 
kontor på Sjögatan 3 
i Sundsvall.

Den 1 januari startade Sundfrakt, Sundsvallsortens Bilfrakt ekono-
miska förening sin verksamhet efter ett samgående mellan Sundsvalls 
Bilfrakt, Timrå lastbilscentral, Tuna-Attmars Bilfrakt och Njurunda 
Bilfrakt. Sundfrakt kom från början att omfatta 150 medlemmar med 
260 lastbilar, vilket innebar att Sundfrakt då blev Sveriges största 
lastbilscentral. Verksamheten startas i f.d. Enhörnings lokaler, Kubi-
kenborg, med totalt 16 anställda. Filialkontor startas också i Timrå
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Sundfrakt var tidigt igång med att bygga led-
ningssystem för kvalitet och miljö. Bolaget är nu 
sedan många år tillbaka certifierade enligt ISO 
9001 för kvalitet och enligt ISO 14001 för miljö.
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1967 1968

Sundfrakt erbjuds tomt i den så 
kallade Skravlingsbacken, d.v.s. 
nuvarande terminalområde.

Omläggning till högertrafik och SCA:s stora satsningar 
i Ortviken och Tunadalsterminalen medför närmast 
”Klondykestämning” i branschen. Den 1 oktober anslu-
ter sig Timrå Bilfrakt till Sundfrakt varefter medlems-
antalet uppgår till 244 st och bilantalet till 342 st.

1969

Terminalbygget påbörjas med 
Skånska Cementgjuteriet som 
totalentreprenör.

Sundfrakts affärsområden och affärsidé

Sundfrakts affärsidé är att 
tillhandahålla kompletta 
transport- och maskintjänster 
för den privata och offentliga 
marknaden. 
Vi skall erbjuda kundanpas-
sade tjänster med inriktning 
på hög service, utförda med 
minsta möjliga miljöpåverkan. 

ANLÄGGNING

DISTRIBUTION TANK OCH BULK

Sundfraktkoncernen

TRB Sverige AB
6 %

Fraktalliansen 
i Stockholm AB

7 %

Tid Intresse AB
25 %

Delägda bolag

SUNDFRAKT AB

Affärsområden
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Kunder

1970 1973 1977

Sundfrakts medlemmar röstar för 
att företagsformen även i fortsätt-
ningen ska vara en ekonomisk 
förening.

Sverige drabbas av energikris men Sund-
frakt fortsätter att expandera. Åkerigrus AB 
förvärvar ett stort markområde i Stordalen, 
Norrberge, som sedan öppnades för sandtäkt.

Landshövding Hjalmar Nilsson 
inviger den nya terminalen den 
13 november.

Varje vardagsnatt råder det en febril aktivitet på Tibnor i 
Sundsvall.  Specialanpassade fordon lastas för vidare färd 
ut till kund.
– Det är väldigt viktigt för oss att logistiken, fungerar säger 
Peter Adolfsson, transportchef på Tibnor i Köping med 
120 anställda.
– Det är här Sundfrakt kommer in i bilden.

Tibnor med verksamhet i Norden och med dotterbolag i Lettland är 
sedan i våras helägt av ståljätten SSAB. De viktigaste kunderna för 

Tibnor är inom verkstadsindustrin. I Sundsvall sitter ett antal säljare och 
där återfinns också den så kallade omlastningsenheten.
– I princip sker alla våra transporter med vägtransporter, förklarar Peter 
Adolfsson, transportchef på Tibnor i Köping. Han vet hur viktigt det är 
att produkterna når kund i rätt tid.
– Varje vardag rullar två bilar från Köping och Eskilstuna upp till Sunds-
vall för omlastning. Därefter kör fyra bilar ut produkterna till kund i hela 
mellannorrland, säger Peter. Under många år har Tibnor haft ett affärs-
mässigt förhållande med Sundfrakt.
– Det är Sundfrakt som sköter omlastningen och transporterna och det 

fungerar bra. En order beställd före klockan 12 på dagen 
kommer fram till kund dagen efter, berättar Peter.

I Sundsvall basar Örjan Hamrin för det som kallas 
omlastningsenheten. Sex personer är anställda 

och fyra fordon lastas under sena nattimmar.
– Vi har tvåskift och bilarna har kunder 

i mellannorrland. Inte minst stora 
verkstadsföretag. Det finns alltså 
många fasta kunder. Samarbetet 
mellan Sundfrakt och Tibnor har 
pågått under många, många år.
– Det fungerar bra, säger Peter 
Adolfsson. Och han borde ju veta 
efter att ha jobbat som transport-
chef i tolv år.

Örjan Hamrin
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1978 1983

Året är det tredje i rad med 
otillfredsställande sysselsättning 
för hela den svenska åkerinä-
ringen. Sundfrakts överkapacitet 
bedöms uppgå till 50 enheter.

I årsberättelsen beskrivs läget som ”de stora 
krisernas år” för Sveriges basindustrier, 
järn, stål och skog. Stora sammanslagning-
ar sker samtidigt som staten går in med 
stora stöd i vissa branscher. Hallström & 
Nisses förråd och tillhörande mark förvär-
vas med avsikt att inrätta lagerhotell.

1984

Sysselsättningsläget förbättras, speciellt för distribu-
tionsbilar. För anläggningsbilar är läget fortfarande 
kärvt. En överenskommelse om fusion med Åkeri-
centralen och Selånger-Lidens Bilfraktförening den 
3 september medför att medlemsantalet stiger till 
293 st och antalet enheter till 456 st. Genom fusio-
nen blir Sundfrakt 2/3-delsägare till Åkerigrus AB

Yngre åkare

Mikael Johnsson

Mikael Johnsson, 39 år, fattade efter viss vånda beslutet 
att flytta från Örnsköldsvik till Bergeforsen med både sin 
familj och sitt åkeri. Det var för några månader sedan och 
Mikael ångrar inte beslutet.
– Nej vi trivs bra, även om grannarna tråkar mig lite för att 
jag håller på Modo i hockeyns elitserie.
 

Mikael Johnsson driver Örnsköldsviks Livsmedels Transport AB och 
har tre anställda och två bilar.

– Vi flyttade till Bergeforsen eftersom marknaden här är större än  
i Örnsköldsvik, berättar Mikael.
Han kör åt några stora kunder, bland annat tidningspapper från SCA och 
Ortvikens pappersbruk. Det levereras till olika tidningar i mellannorrland.
– Det snurrar på bra. Hur framtiden ser vet ju ingen men jag är inte främ-
mande för att utöka verksamheten.
Örnsköldsviks Livsmedels Transport är ansluten till Sundfrakt. 
Vad hjälper de dig med?
– De fixar uppdrag, skriver kundavtal och sköter all fakturering, säger 
Mikael. Han jobbar själv som chaufför varje dag – något som han verkli-
gen uppskattar.
– Man är uppvuxen i den här branschen. Pappa hade åkeri så steget var 
inte så långt för mig att starta eget. Jag trivs med friheten, man skö-
ter sig själv även om det kan bli långa dagar emellanåt. Mikael bor 
i en villa i Bergeforsen tillsammans med fru och två döttrar, sex 
respektive tio år gamla.
– Vi trivs bra och på fritiden ägnar jag mig åt familjen och 
våra två finska lapphundar som vi bland annat åker lite skidor 
med på vintern. Mikael har inte glömt sina rötter. Trots att 
han bor nära isladan i Timrå så är favoritlaget – föga 
överraskande – Modo.
–  Jag får lite tråkningar från grannarna, men det 
står jag ut med.
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Jubileumsfest 20 maj

1986 1987 1990

Den goda beläggningen på Lagerhotellet föranleder beslut 
om utbyggnad med 2 600 kvm. Det konstateras att Sunds-
vall/Timrå-regionen är den mest expansiva i Norrland.

Restaurang Traktören 
startar sin verksamhet i 
Sundfrakts lokaler.

Trots en snöfattig vinter blir året 
som helhet den hittills resultat-
mässigt bästa.

för delägare, tjänstemän i koncernen och Sundfrakts veteraner
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1991 1992

Historien upprepar sig, snöfat-
tig vinter och låg byggverksam-
het är huvudorsaken till lägre 
omsättning. Organisationen 
förändras genom bildandet av 
tre affärsområden, Anläggning, 
Tank & Bulk och Distribution.

Sundfrakt går in i 
sitt fjärde decennium. 
Alltank introducerar 
miljödiesel.

1993

Sundfrakt över-
tar verksamheten i 
Härnösand och de 
flesta medlemmarna i 
Härnösands LBC blir 
Sundfraktare.

1994

I årsberättelsen beskrivs 
året som ”tungt”, trots att 
omsättningen för första 
gången överstiger 400 miljoner 
kronor. Norddepot förvärvas 
och under hösten är samtliga 
cisterner uthyrda.

Sundfraktsdagen 3 september
för förare och delägare i Sundfrakt
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1995 1997 1998

I maj erhåller Sundfrakt 
Åkeriförbundets Kvalitetsintyg 
enligt ISO 9002. Ett datapro-
gram utvecklat av TRB Miljö 
AB som gör det möjligt att 
beräkna fordonens miljöbelast-
ningar tas i bruk.

Ett förslag till ombildning 
till aktiebolag röstas ner med 
knapp marginal. Åkerieko-
nomi AB namnändras till 
Solventum AB. Sundfrakt 
beslutar att införa miljöled-
ningssystemet ISO 14001.

Verksamheten i 
Härnösand upphöjs 
till eget affärsom-
råde.

1999

Under hösten förvärvas samt-
liga aktier i Mittfrakt AB varvid 
Mittfrakts 29 ägare erhåller 
medlemskap i Sundfrakt med totalt 
58 fordon. Verksamheten ska i 
fortsättningen bedrivas som eget 
affärsområde, AO-Ånge.

En dag på kontoret

Sundfrakts huvudkontor på Norra Vägen i Sundsvall stod 
klart 1970. Idag jobbar här 36 personer med varierande 
arbetsuppgifter. Varje dag är en ny dag. Med utmaningar 
som måste antas. Frågor som måste få en lösning. Allt för 
att Sundfrakt ska gå stärkt in i framtiden.

Det är nog ingen överdrift att säga att receptionen är själva navet, hjär-
tat, i byggnaden. Här ”hittar” vi Elisabeth Persson. De flesta kallar 

henne kort och gått för Bettan. Hon tar emot besök, svarar i telefonen och 
är ett ansikte utåt. Och hon har personkännedom.
–  Jag känner till alla som jobbar i huset, det är ju en nödvändighet när 
man ska lotsa besökare och telefonkunder vidare.
Elisabeth jobbar mellan 7.30-16.30 och under en arbetsdag ringer det 
nästan ständigt i telefonen. Jobbet kräver sin kvinna.
– Men det är ett roligt jobb, man får ju träffa en hel del människor.
En annan oumbärlig person är fastighetsskötaren Matti Palm som är inne 
på sitt fjärde år i huset. Som namnet låter antyda har han sina rötter i vårt 
broderland Finland. Det mesta av sin tid tillbringar Matti med gräsklipp-
ning – och så snöskottning på vintern.
– När det växer som bäst måste jag klippa gräsytorna var sjätte dag, och 
det tar ju lite tid. Matti är en allt-i-allo. Fixar många små problem, som att 
byta trasiga lysrör eller krånglande ventiler.
– Jag har ingen jour i ordets rätta bemärkelse, men om det blir ett större 
läckage någonstans eller ett inbrott brukar de ringa efter mig, berättar Matti.
Om man jobbar hårt så blir man hungrig, det är ett välkänt faktum. Job-
bar man dessutom på Sundfrakts huvudkontor är man lyckligt lottad. För 
i huset finns Dianes Catering med ägaren Diane Andersson i spetsen. Här 
serveras varje arbetsdag husmanskost i alla dess former.
– Det brukar vara gott om kunder, hit hittar även de som inte jobbar hos 
Sundfrakt, alla är välkomna, säger Diane som också driver campingen på  
Sandnäset, strax intill Gimåfors. Det är full fart i köket redan tidigt på 
morgonen då många vill ha en rejäl frukost.
– Sedan brukar dagen rulla på, det finns hela tiden något att göra.

Elisabeth Persson

Matti Palm

Diane Andersson
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2000 2001

Efter 40 år som ekono-
misk förening överförs 
rörelsen den 1 september 
till Sundfrakt AB. Nord-
depot säljs.

I maj erhåller Sundfrakt 
miljöledningscertifikat 
enligt ISO 14001 utfär-
dat av SP.

2002

En planerad fusion 
med Jämtfrakt AB i 
Östersund skjuts, efter 
långa förhandlingar, 
på framtiden.

2004

Under våren förvärvas samtliga aktier i MGT Ma-
skin & Godstransport i Sverige AB. Bolagets trans-
portörer blir aktieägare i Sundfrakt och verksam-
heten överförs till Sundfrakt. Affärsområde Ånge 
upphör att vara eget affärsområde och införlivas 
med Anläggning. Sundfraktskoncernen omsättning 
överstiger för första gången 600 miljoner kronor.

Erfaren åkare

Still going strong. 76-årige Lennart Edström 
och den några år yngre makan Lisbeth är 
förgrundsfigurer i E. Östlunds Åkeri AB i 
Sundsvall.
– Så länge vi tycker det är roligt kommer 
vi att hålla på med åkeriet, säger det sam-
mansvetsade paret.

 

Det var Lisbeths pappa, Eugen, som startade åkeriet 
redan 1936. Han omkom tragiskt 1976 och då 

fick Lisbeth och Lennart ta ett stort ansvar för företaget.  
E. Östlunds Åkeri har varit anslutet till Sundfrakt i alla 
tider. Åkeriet har idag tre anställda och fem bilar om 
man räknar en reservbil. De kör främst olika typer av 
kemikalier till flera industrier i mellannorrland. Kemi-
kalierna körs till Sundsvall och pumpas sedan över till de 
bilar som E. Östlunds förfogar över.
– När vi var som störst hade vi 18 fordon och körde flis 
åt Tunadalssågen och papper från Ortviken, säger Lisbeth. 
Hon fungerar formellt som vd för företaget. Men det är en 
titel som hon ogärna skyltar med.
– Jag är en av tre ägare till åkeriet, åkeriägare duger bra, säger 
hon och skrattar. Lisbeth är navet i företaget och tar emot mäng-
der av samtal från kunder varje dag på kontoret som återfinns i 
hennes och Lennarts villa i Skönsberg. Sundfrakt sköter all fakturering för 
åkeriet. En trygghet menar både Lisbeth och Lennart.
– Så länge vi tycker det är roligt fortsätter vi, inga av våra barn verkar 
vilja ta över företaget, säger Lennart. De har väl sett hur mycket vi job-
bar, skjuter Lisbeth in. Båda har varit med om en fantastisk utveckling av 
branschen. Mycket av Lisbeths jobb är datarstyrt och Lennart minns hur 
bilarna fungerade förr.
– Tänk idag finns det mikrovågsugn i hytten, något som man inte ens 
kunde drömma om för ett antal år sedan, menar Lennart. 
Lennart har dragit på sig en del yrkesskador under årens lopp. Axlarna är 
slitna och ena knät är i princip utbytt. Men än hänger han med.
–  Att köra lastbil är helt enkelt roligt. Och Lisbeth trivs på sitt kontor. 
Tala om ett äkta åkarpar!  I ordets bästa bemärkelse. Lisbeth Edström
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2005 2006

Återigen ett bra år för koncernen. 
Både moderbolaget och dotter-
bolagen förbättrar sina resultat. 
Härnösandskontoret flyttar till 
ändamålsenliga lokaler i anslutning 
till bolagets garagebyggnader på 
Saltvikshöjden.

Omsättningen de senaste åren har haft 
en mycket positiv trend och omsättningen 
uppgick till drygt 700 miljoner kronor. 
I närområdet planeras de närmaste åren 
större investeringar än på länge, vilket 
kommer att medföra stor efterfrågan på 
våra tjänster.

2008

Omsättningen överstiger 900 
miljoner kronor. Åkerigrus flyttar 
in i nytt kontor i Bosvedjetäkten. 
Konverteringen till fjärrvärme vid 
Sundfraktsterminalen blir klar.

Tillbakablick
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Vd-prat

2009 2010

En betydande ekonomisk 
återhämtning sker vilket 
har en positiv påverkan 
på Sundfrakt

En mycket kraftig kon-
junkturnedgång medför 
för Sundfraktskoncernen 
en omsättningsminsk-
ning med nära tio 
procent.

2011

Sundfrakt fortsätter 
enträget att finna nya 
affärer och jagar vidare 
för att bryta igenom 
omsättningsvallen på  
1 miljard….

Först ut blir Viktor Magnusson som handplockades 
från SCA för att bli Sundfrakts disponent redan från 

starten 1961.
– Företaget har haft en enastående utveckling och det 
har varit intressant att vara med att bygga upp Sund-
frakt.
Under din tid som disponent - vad hade störst betydelse 
för utvecklingen?
– En svår fråga men jag säger satsningen på en ny terminal.  
De flesta delägarna var för den satsningen som skapade 
ett gemensamt intresse och terminalen blev en tillgång 
Viktor erkänner gärna att hans jobb inte alltid var en dans 
på rosor. Åkeriägare är i många fall individualister med allt 
vad det innebär.
– Visst  var det lite skakigt emellanåt. Vid ett tillfälle 
lämnade jag helt enkelt ett styrelsesammanträde. Men allt 
ordnade upp sig även den gången.
1996 började Leif Eriksson som vd för Sundfrakt. Också 
han har haft förmånen att uppleva Sundfrakts enastå-
ende utveckling så att säga på nära håll. Han tror att vi 
i framtiden får se ytterligare fusioner och sammanslag-
ningar i branschen. 

– Men det 
gäller för oss 
att samarbeta 
med dem som 
verkligen pas-
sar ihop med 
Sundfrakt. 
Leif förklarar 
att idag handlar det om färre enheter på åkerisidan – 
men med större fordon.
– Det var inte så länge sedan det var ovanligt med släp. 
Utvecklingen har gått stadigt framåt. Men det är inte 
lätt för en ung åkare utan större kapital att etablera sig. 
Förutom pengar krävs det idag gedigna utbildningar.
Han kommer att med ålderns rätt avsluta sitt vd-jobb på 
Sundfrakt vid årsskiftet 2011-2012. Ingen chans att du 
ändrar dig?
– Nej, men jag kommer att ha en del styrelseuppdrag 
som ligger utanför Sundfrakt, så helt lägger jag inte av.
Styrelseordföranden Bertil  Magnusson har nästan växt 
in i jobbet. Pappa Viktor var Sundfrakts disponent.
– Sundfrakt är idag ett av de ledande transportföretagen 

i landet. Vi har en bra ekonomi som 
gör att vi kan utveckla vissa delområ-
den. Bertil  menar att Sundfrakt inte 
gjort allt rätt ”men vi har gjort mycket 
rätt”. Och det är kanske inte så svårt 
att instämma i det. Snart bryts miljard-
vallen i omsättning. Men Bertil menar 
att det är farligt att slå sig för bröstet.
– Det är fortfarande så att för fram-
gång krävs det hårt arbete från oss alla. 
Konkurrensen är hård och kommer 
inte att minska.
 

Viktor Magnusson

Sundfrakt fyller 50 år. Ett halvt sekel av både enastående 
framgångar och vissa motgångar. Företagets historia rym-
mer många dimensioner. Idag omsätter Sundfrakt nästan 
en miljard kronor och är ett av de ledande transportföre-
tagen i landet. Här några röster från tre personer som haft 
ledande befattningar och följt utvecklingen av Sundfrakt.
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