
Branschledande 
transporter för mark-  
och anläggningsarbeten



Välkommen till Haninge Åkeri. Vi är en 
åkericentral som varit verksam inom 
det mesta vad gäller transporter, mark- 
och anläggningsarbeten sedan 1943.  
Idag är vi det bästa valet för dig som 
behöver hjälp med specialtransporter, 
maskin- och anläggningstransporter 
inom Stockholm och Mälardalen. 

Vi ligger i framkant när det gäller ny 
teknik, hållbara lösningar och effektiv 
administration. På så sätt gör vi skillnad 
för både kunder, ägare, medarbetare 
och samhälle. 

”Vi är ett modernt åkeri med cirka 300 
verksamma enheter inriktade på två verksam-
hetsgrenar; Mark och anläggning med entre-
prenad samt Specialtransporter med kranbilar. 
Vi har olika fordonskombinationer för olika 
ändamål – och hjälper våra kunder med rätt 
fordon beroende på uppdrag.”

– Joachim Ytterstene, VD

Vi gräver djupt i arkivet och finner bilder som skvallrar om källan till den kunskap och erfarenhet som 
Haninge Åkeri skaffat sig genom åren. Då fotografen till bilden ovan är okänd kan vi bara gissa att åkarna 
och bilarna på bilden var verksamma på åkeriet under sent 60-tal. Inte så många år senare går Handens 
Åkeriförening ihop med Haninge Lastbilscentral och bildar Haninge Åkeri.

Kanske talar personerna på bilden om utvecklingen sedan 40-talets flakbilar – eller talar de måhända 
om visioner för framtiden; med el- och biogasdrivna kranbilar, som är verklighet idag? 

Från 40-talets flakbilar till biogasdrivna kranbilar 
och drygt 300 verksamma enheter.



Med gedigen kunskap från mångårig erfarenhet inom branschen kan vi stolt säga 
att Haninge Åkeri kan hjälpa er med det mesta inom transporter för mark- och 
anläggningsarbeten. Med våra tippbilar och maskiner levererar vi jord-, grus-, 
berg- och krossprodukter samt utför allt från finplaneringar och avtäckningar till 
grovschakter, rörgravsarbeten, lastningar och lossningar. Vi tar även hand om 
schaktmassor och kör dem till vår egen anläggning för återvinning. Vi löser kun-
dernas behov, och tar kvalitetsansvar för leveransen.

”Våra styrkor ligger i engagerade åkare och 
tjänstemän med gedigen erfarenhet från 
branschen, kombinerat med en modern och 
mångsidig fordonspark. Vi arbetar aktivt med 
att säkerställa kvaliteten på våra uppdrag 
samt att minimera vårt klimatavtryck.”

– Johan Tilliander, Sälj- och marknadschef

MARK och 
ANLÄGGNING

ENGAGERADE ÅKARE 

KVALITETSANSVAR FÖR LEVERANSEN

Vi hjälper våra kunder med finplanering och 
val av rätt fordon beroende på uppdrag.

Vår avdelning för 
mark- och anlägg-
ningsarbeten
består av en kom-
plett maskinpark 
med exempelvis 
band- eller hjulburna 
grävmaskiner, hjul-
lastare, väghyvlar, 
teleskoplastare samt 
3-4 axlade schakt- 
bilar med kärror.

Bredden på entre-
prenadavdelningen 
gör att kundens 
transportbehov  
alltid kan tillgodoses.

Med en modern fordonspark för anläggningsverksamhet transporterar vi allt från ett lass jord 
till din trädgård upp till större leveranser av schaktmassor och berg för infraprojekt.

MODERN FORDONSPARK

Moderna transporter för 



Haninge Åkeri har ungefär 300 stycken verksamma enheter 
ute på uppdrag inom Stockholmsområdet varje dag, året 
om. Många av dessa enheter tilldelas uppdrag inom verk-
samhetsgrenen Mark och anläggning med entreprenad.

Det är åkeriets delägare och dess anställda personal 
som utför själva uppdragen på plats hos kund, men för att 
leveransen ska bli så effektiv som möjligt tilldelas varje  
projekt eller större uppdrag alltid en egen arbetsledare. 

Haninge Åkeris arbetsledare är tidigt med i hela processen 
och deras uppgift är att hålla i både logistik och finplanering. 
De är också den viktiga länken mellan dig som kund, fordo-
nets chaufför, maskinisten och eventuell annan personal på 
plats på marken. 

Våra arbetsledare har spjutspetskompetens inom mark- 
och anläggningsarbeten och finns helt enkelt tillhands för 
att säkerställa en god leverans.

Arbetsledning och finplanering
– för mark och anläggning med entreprenad.

av jord och krossmassor.

Närheten till vårt eget sorteringsverk för återvinning av jord och krossmassor minskar vårt transport-
avtryck på miljön. Efter bearbetning av schaktmassorna kan en stor del av det material vi grävt upp 
återanvändas vid nya mark- och anläggningsarbeten – istället för att deponeras. 

SORTERINGSVERK 
FÖR ÅTERVINNING 

I vårt eget sorteringsverk återvinner vi schaktmassor 
till olika fraktioner av jord och kross. Sorteringsverket 
främjar återanvändningen av material och möjliggör 
återvinning i ett cirkulärt flöde.



Vi når ert mål med

SPECIAL-
TRANSPORTER

Vi hjälper våra kunder att nå både högre och längre 
med våra kranbilar – som kan flytta eller lyfta gods 
upp till hela 40 meter från uppställd kranbil.

Våra kranbilar lyfter upp taktegel, 
monterar husdelar, flyttar bodar,  
båtar och containers 

Med hjälp av våra kranbilar kommer vi högt upp 
och långt bort – men vi kan även lasta upp rishögar, 
jordhögar och annat som behöver transporteras till 
tipp. Med gripskopan som tillbehör kan vi dessutom 
lyfta grus, jord, stenar, plankor och säckar; sådant 
som behöver flyttas och placeras på ny plats. 

Vår gedigna erfarenhet och stora variation av 
olika specialtransporter är vår styrka. Vi hjälper våra 
kunder med beställningen så att den mest lämpliga 
transporten används vid varje enskilt uppdrag. 

– Behöver du en kranbil som får köras inom 
miljö zon i Stockholms innerstad? 

– Det ordnar vi också!

Våra biogasbilar svarar mot  
kraven för att få köra tung  

lastbil i Stockholms miljözon.

Vi lyfter och transporterar gods 
med många olika typer av kran-

bilar, lastväxlare och trailers. 

Våra nya elkranar är tyst- 
gående och tankas med  
förnybart bränsle (HVO) 
för att möta några av  
stadens miljökrav.

Behöver du lyfta högt i innerstan 
där det finns kravställan på fosilfritt 
bränsle eller biogas? Vi erbjuder 
fler än 100 stycken olika special-
transporter med erfaren personal; 
för lastning, lossning, lyft och flytt.



Din leverans säkerställs av

TRANSPORT-
LEDNINGEN

KVALITET, MILJÖ 
OCH SÄKERHET

Långsiktiga kundrelationer är vårt ledord. Grunden till det skapas av våra transportledare 
som tar emot runt 4000 order i månaden och hanterar årligen cirka 1200 aktiva kunder. 

Haninge Åkeri är ett finansiellt starkt 
bolag med ett pålitligt och välkänt varu-
märke som vi vårdar ömt. Flertalet av 
våra medarbetare har varit verksamma 
i bolaget under många år och som kund 
möter du dem i det dagliga arbetet med 
order, planering och transportledning. 

Vår nära kontakt med kunden är 
viktig, och lägger grunden till en god 
och långvarig relation.

Flexibla och erfarna transportledare
När vi bokar din beställning så läggs ditt 
uppdrag in i vårt transportledningssystem, 
i vilket vi planerar och organiserar alla 
transporter och entreprenaduppdrag.

Våra transportledare tar emot runt 
4000 order i månaden och hanterar 
årligen ca 1200 aktiva kunder. För att 

det ska lyckas krävs flexibla och erfarna 
transportledare. De fungerar som länken 
mellan lastbilarna och dig som kund; för 
att skapa de mest optimala transportlös-
ningarna och effektivisera uppdragen.

Tack vare transportledningssystemet har 
vi stenkoll på alla beställningar. Där får vi 
information om fordonsparken, uppgift 
om vart åkarna befinner sig i realtid och 
kan se dem på kartan; för att planera 
förarnas körväg. Med hjälp av handburna 
datorer och appar kan åkarna själva 
också registrera och skicka uppgifter om 
tillgänglig last och utrustning, svara på 
beställningar och körtider m.m. 

Vi är stolta över vår transportledning. 
De ökar produktiviteten och kostnads-
effektiviserar logistikverksamheten.

Vi arbetar aktivt med kvalitet, arbetsmiljö och HR. Det är viktigt med rutiner, struktur och 
processer för att effektivisera verksamheten och se till att vi lever upp till bestämmelser 
och lagkrav. Haninge Åkeri är certifierade enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN-14001, samt 
tilldelades diamantdiplom (22 år i rad) för högsta kreditvärdighet i maj 2021.

Ett av alla säkerhetskrav som vi beaktar är 
nykterhet. Därför är ett av kraven att det 
ska finnas alkolås i våra enheter.

Med hjälp av handburna datorer, smart- 
phones och appar kan åkarna svara på 
order, registrera körtider samt återkoppla 
till transportledningen på kontoret.

När vi säger att vi tar kvalitetsansvar för leveransen så menar vi inte bara 
att vi tar ansvar för kvaliteten på uppdraget – utan vi talar givetvis om att 
ta ansvar för kvalitet, miljö och säkerhet i alla led. Det gör vi genom att 
beakta lagar och förordningar, men också genom att arbeta med ständiga 
förbättringar och minska vår klimatpåverkan. Vi uppdaterar vår vagnpark 
kontinuerligt samt försäkrar oss om att åkarnas förare och fordon håller de 
säkerhets- och miljökrav som vi eftersträvar.

”Haninge Åkeris arbete med 
kvalitet, miljö och säkerhet 
genomsyrar hela verksamheten; 
från besparing av papper på 
ekonomiavdelningen till inköp av 
el- och biogasbilar.”

– Anneli Helander, Ekonomichef



Postadress: Box 3036, 136 03 Haninge 
Besöksadress: Traversvägen 11, Jordbro

Telefon: 08-504 102 60 ❘ e-post: info@haninge-akeri.se
www.haninge-akeri.se


