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Flexibilitet och 
digitalisering skapar tillväxt 
hos Hamneda Grus & Åkeri
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Genom god relation med medarbetare, kunder 
och leverantörer och genom att ha koll på last-
bilar, maskiner och övrig utrustning – och inte 
minst genom hög flexibilitet och genom digita-
lisering av orderhantering, upplever Hamneda 
Grus & Åkeri i Ljungby en god tillväxt och ser 
ljust på framtiden.

Text & Foto: Anders Karlsson

Sedan Hamneda Grus & 
Åkeri startades 1962 av 
Ingvar Gustavsson har 
företaget erbjudit maskin
entreprenader av varierande 

slag för kunder dels i Ljungbyområdet, 
dels i södra Sverige. I dag drivs familje
företaget fortfarande i samma anda, med 
Ingvar och sonen Ronny i spetsen.

– På Hamneda Grus & Åkeri strävar
vi efter en personlig kontakt med våra 
kunder – i familjeföretagets anda, säger 
Ronny Gustavsson. Även om vi är ett 
företag med för närvarande 23 fast 
anställda och 5 extra medarbetare tar vi 
hand om våra kunder. Här är besluts
vägarna korta utan konstigheter.

Hamneda Grus & Åkeri bedriver en 
mångfacetterad verksamhet med resur
ser som gör att bolaget klarar av de flesta 
uppdrag inom mark och avloppsentre
prenader, på totalentreprenad eller som 
enskilda arbeten.

– Vi förfogar över kompetent per
sonal, en modern och välutrustad for
donsflotta och maskinpark samt ett brett 
kontaktnät av handplockade underentre
prenörer, säger Ingvar Gustavsson.

Hamneda Grus & Åkeri utför schakt
arbeten, vägbyggnationer, asfaltering, 
grundläggningsarbeten samt tomtpla
nering. De senaste åren har entrepre
nadarbeten i samband med fibernätsut
byggnaden i Ljungbyområdet blivit en 
betydande verksamhetsgren.
Hamneda Grus & Åkeri är dessutom 
certifierat för anläggning av avlopp.

– Våra resurser gör att vi inte bara
utför själva arbetet utan även tillhanda
håller allt material som behövs för en 
komplett avloppsanläggning, säger 
Ronny Gustavsson. Utöver detta sköter 
vi kontakten med myndigheter gällande 
tillstånd och andra formaliteter.

INGVARS OCH RONNYS välskötta familje
företag utför dessutom snöröjning och 
halkbekämpning på industriområden 
och vägar, bland annat på uppdrag av 
Ljungby kommun, flera vägföreningar 
och för Peab.

– Vi har även i uppdrag av Peab att
ansvara för halkbekämpning och snö röj  
ning på E4:an utmed Ljungby, säger 
Ronny Gustavsson. Det handlar om 
sammanlagt cirka 4 mil i båda riktning

ar som har högsta prioritet när det 
gäller framkom lighet. Vi ser positivt 
på att vi har förtroendet att utföra väg
hållningen på denna viktiga pulsåder. 
Förutom själva halkbekämpningen och 
snöröjningen har vi även TMAfordon 
med personal som används på denna 
sträcka av E4:an vid exempelvis vin
terväghållning, vägarbeten sommartid 
och i samband med trafikolyckor.

UTÖVER TRANSPORTER och maskin
arbeten utför Hamneda Grus & Åkeri 
också asfaltering och plattläggning åt 
företag och privatpersoner, både större 
och mindre uppdrag.

– Sedan många år tillbaka driver
vi även egen grus och bergtäkt, säger 
Ronny Gustavsson. Båda täkterna 
finns i Hamneda strax söder om 
Ljungby där min pappa Ingvar startade 
bolaget sju år innan jag föddes, det vill 
säga 1962. Under många år hade vi 
enbart grustäkt, men 2010 öppnade vi 
vår bergtäkt, belägen mellan Hamneda 
och Ljungby. Täkten är på 15 hektar 
och med en beräknad årsproduk
tion på 250 000 ton av produkter för 
exempelvis dräneringar, anläggning 
och grundarbeten. Vi har även egen 
försäljning av grus och bergkrossma
terial, fyll och sorterad matjord.

BÅDE RONNY OCH INGVAR ser fördelar 
med att ha egen täktverksamhet i bolaget. 

–Tack vare vår egen täktverksam
het får vi fler förfrågningar om upp
drag än om vi inte skulle haft denna 
resurs, säger Ronny Gustavsson.
Fram till 2008 var Hamneda basen för 
företagets verksamhet.
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– 2008 förvärvade vi en fastighet i
Ljungby där vi fortfarande finns, säger 
Ingvar Gustavsson. Här har vi kontor, 
lager, tvätthall, personalutrymmen och 
verkstad. Trots att vi är ett medelstort 
åkeri så har vi egen lastbils och ma
skinmekaniker anställd på heltid. Det 
ger en hög flexibilitet när det gäller re
parationer och servicearbeten på last
bilar, maskiner, släpvagnar och övrig 
utrustning. För ett tag sedan skaffade vi 
även en egen maskin som gör att vi kan 
byta däck på lastbilsfälgar.

Utöver egna reparationer och 
servicearbeten utför åkeriets verkstad 
även service och reparationer för vissa 
externa åkerier och maskinentreprenö
rer i trakten.

HAMNEDA GRUS & ÅKERI har ökat om
sättningen de senaste åren. Det brutna 
räkenskapsåret 2016/2017 redovisade 
bolaget en omsättning på 29,3 miljoner 
kronor, vilket är en ökning med när
mare 4 miljoner kronor jämfört med 
det brutna räkenskapsåret 2015/2016. 
Båda verksamhetsåren redovisade 
åkeriet ett positivt rörelseresultat.
För närvarande har Hamneda Grus 
& Åkeri åtta lastbilar och sex entre
prenadmaskiner. Lastbilarna är dels 
lastväxlarekipage, dels konventionella 
tippekipage. Ett av lastbilsekipagen ut
för asfalttransporter för Asfaltbolaget.
I september i år utökar Hamneda Grus 
& Åkeri sin verksamhet ytterligare med 
en ny nisch.

– Vi har fått i uppdrag av Suez att
utföra transporter av industriavfall i 
Ljungby och delar av Kronobergs län, 
säger Ronny Gustavsson. Uppdraget 
innebär att vi utökar med två lastväx
larekipage.

HAMNEDA GRUS & ÅKERI använder va
rierande fabrikat i sin fordonsflotta och 
maskinpark. Lastbilarna är både Volvo 
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 Våra kunder 
ser enbart positivt på vårt 

nya arbetssätt då de har 
möjlighet att kontinuerligt 

följa projekten avseende 
hur de ligger till enligt 

tidsplan och 
kostnader,

och Scania medan maskinerna kom
mer från Ljungby Maskin och Volvo 
CE. Bolaget har även ett antal pickuper 
och skåpbilar som är av fabrikaten 
Citroën och Volkswagen.

UTÖVER TRADITIONELLA uppdrag inom 
bygg och anläggningstransporter och 
entreprenad och maskinarbeten har 
Hamneda Grus & Åkeri under årens 
lopp vid några tillfällen varit verk
samma med omfattande uppdrag av 
engångskaraktär. Två sådana tillfällen 
är vid orkanen Gudrun i januari 2005 
och orkanen Per i januari 2007.

STORMEN GUDRUN drabbade stora delar 
av södra Sverige och Ljungbyområdet 
var ett av de områden som påverkades 
hårdast.

– Vi hade flera maskiner som i ett
inledningsskede hjälpte till vid röj
ningsarbetet, säger Ronny Gustavsson. 
Vi hade sedan även ansvar för skötseln 
av fem virkesupplag för Södra Skogs
ägarna. Detta uppdrag varade i ungefär 
fem år och vi ansvarade för både 
bevattning av virkestravarna och för 
lastning och lossning av det rundvirke 
som transporterades till och från dessa 
stora upplag. 

ÅKERIETS LASTBILAR, transportbilar och 
maskiner är välskötta och moderna. 
Varje förare har sin egen lastbil eller sin 
egen maskin. 

– Utan våra duktiga, kompetenta
och tillmötesgående medarbetare 
skulle vi inte kunnat bedriva en sådan 
här välfungerande verksamhet, säger 
Ronny Gustavsson. Sammanhållningen 
är mycket god och vi har regelbundet 
både officiella och inofficiella samman
komster där även våra medarbetares 
familjer är med.

HAMNEDA GRUS & ÅKERI är välrenom
merat och är känt för att utföra sina 
uppdrag med hög kvalitet.

Både Ingvar och Ronny kör själva både 
lastbilar och maskiner i den dagliga 
verksamheten – ofta när någon av de 
anställda förarna är lediga eller sjuka.

– Det är ett bra sätt för oss att hålla
oss uppdaterade om vad som hän
der ute på fältet, säger Ronny. Det är 
värdefullt att ha denna kunskap när vi 
offererar uppdrag.

RONNY HAR ÄVEN deltagit i internatio
nella maskinförartävlingar. 1999 vann 
han hjullastarklassen i Caterpillars 
årligen återkommande internationella 
tävling för maskinförare – Caterpillar 
Operator Challenge.

– Finalen avgörs varje år vid Cater
pillars demonstrationsanläggning i 
Malaga i Spanien. 1999 vann jag först 
den svenska finalen i hjullastarklassen 
i tävlingen vilket gjorde att jag fick åka 
till Malaga och delta i ”världsmäster
skapet”. Där nere gick det mycket bra. 
Jag vann hjullastarklassen i den inter
nationella finalen, vilket är en minnes
värd upplevelse.

– Även om vi är duktiga på att
utföra uppdragen ute på fältet med hög 
kvalitet, så är det också viktigt att den 
administrativa sidan hänger med, säger 
Ronny Gustavsson. Av det skälet har 
vi nu inlett ett samarbete med Kubi
com – en förmedlare av maskin och 
transporttjänster. Samarbetets syfte är 

att digitalisera flera tidigare analoga, 
manuella och tidskrävande moment 
för oss och för våra kunder. 
SAMTIDIGT KAN Kubicom, med hjälp 
av Hamneda, fånga upp erfarenheter 
från förändringsarbetet vilket är 
värdefullt för den framtida utveck
lingen av plattformen.

– Genom Kubicom kan vi till
sammans med våra kunder nu sköta 
förfrågningar, avrop och projekt
hantering digitalt, säger Ronny Gus
tavsson. Förenklingar och tydlighet i 
samarbetet oss emellan skapar bättre 
förutsättningar för ordning och 
reda. Vi reducerar därmed onödiga 
kostnader för såväl oss som för våra 
kunder. Jag vill betona att Hamneda 
Grus & Åkeri fortfarande har kvar 
sin egen administrativa avdelning 
och att vi även framöver kommer att 
hantera exempelvis fakturering och 
avräkningar i egen regi.

SAMARBETET mellan Kubicom och 
Hamneda förväntas bidra till att 
digitalisera och effektivisera den 
klassiska entreprenörsrollen, där 
utnyttjande av digitala verktyg 
skapar förutsättningar för positiva 
förändringar.

– Våra kunder ser enbart positivt
på vårt nya arbetssätt då de har 
möjlighet att kontinuerligt följa 
projekten avseende hur de ligger till 
enligt tidsplan och kostnader, säger 
Michael Karlsson, transportledare 
på Hamneda Grus & Åkeri. De ser 
då eventuella förseningar i ett tidigt 
skede och kan därmed anpassa 
resursbehovet. Det ger oss bättre 
förutsättningar för vår planering. 
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