
De senaste åren har Bilfrakt gått starkt framåt och 
ökat sin omsättning till 600 miljoner. Företaget har 
kontor på 4 orter: Storuman, Lycksele, Skellefteå 
och Umeå, och tillsammans med dotterbolaget 
Bilfrakt Ballast AB servar man hela Västerbotten 
med material och tjänster. Kundlistan består idag 
av cirka 3 500 kunder med en mix av privata- till 
stora riksbyggarkunder. 

– Vår huvudverksamhet 
är anläggningstransporter 
och maskintjänster, men vi 
erbjuder också tjänster inom 
entreprenad, logistik och 
drift- och underhållstjänster 
åt länets kommuner – det kan 
exempelvis handla om snöröjning under vintern, 
berättar Bilfrakts vd Patrik Berglund.

Något som blivit alltmer populärt på senare 
tid är säckleveranser åt privatpersoner. 

– Bilfrakt kan idag leverera exempelvis 
matjord till trädgårdsprojekt, och erbjuder 
kunderna en smidig lösning där vi levererar 
materialet i storsäck som lyfts på plats med en 

kranbil, istället för att en lastbil kommer med ett 
helt lass. Då får man jorden precis där man vill 
ha den och säckarna kan man fylla med skrot 
som vi sedan transporterar bort.

Även om den privata sidan är en viktig och 
växande del av Bilfrakts tjänsteutbud så är 
det fortfarande anläggningstransporter och 
maskintjänster som utgör huvuddelen av 
verksamheten. Bland annat är man delaktiga 
i det enorma projektet med Northvolts 
anläggning i Skellefteå.

– Hela projektet med batterifabriken är ju 
en stark drivande motor för hela Skellefteå, och 
det är häftigt att vi på Bilfrakt får vara en del 
av det. Vi hanterar inkommande gods, lossar 
och lagerför, för att sedan leverera ut det till 
fabriken. Det är ett av våra större uppdrag vi 
har just nu och som vi ser kommer att växa och 

pågå under lång tid, berättar Patrik.
Annars är just bredden den kanske största 

styrkan inom Bilfrakt. Företaget ägs idag av 200 
olika delägare som alla har sina egna företag, 
men som tillsammans bidrar till bland annat en 
stor leveranssäkerhet och trygghet.

– Vår styrka är inte att vi är den största 
entreprenören, utan våra 200 delägarföretag 
samt vår duktiga personal gör att vi blir starka 
tillsammans. Vi är inte beroende av en enskild 
tjänst eller produkt, utan vi kan sy ihop lösningar 
till både stort och smått, avslutar Patrik Berglund. 

Vill du veta mer om 
Bilfrakt och vårt 
erbjudande?
Besök gärna vår hemsida 
bilfrakt.se för att läsa mer.

Bilfrakt Bothnia AB är Västerbottens 
största leverantör av maskin- och 
transporttjänster och finns idag 
etablerade på fyra orter i länet. Med 
en bredd i sitt utbud lyckas man 
täcka allt från stora entreprenader till 
privata husprojekt.

DELARNA BLIR EN STARK HELHET MED BILFRAKT


