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SURTE. 95% av alla 
köringar gjordes för 
Eka Chemicals räkning, 
13 av 14 bilar – minst – 
transporterade kemika-
lier för Bohusföretaget.

I oktober 2004 
fick Gösta Johans-
sons Åkeri besked om 
att klortillverkningen 
skulle upphöra och med 
det alla transporter av 
lut, saltsyra, hypoklo-
rit och järnklorid från 
fabriken i Bohus.

Det såg mörkt ut, 
men drygt fyra år 
senare är företaget 
större och starkare än 
någonsin.

Det gäller att ta en motgång 
på rätt sätt och Fokus Före-
tag kan intyga att transport-
branschen inte står stilla 
– åtminstone inte hos Gösta 
Johanssons Åkeri i Surte. 
Det borde den kanske göra 
med tanke på den ”käftsmäll” 
som företaget fick då Eka 
Chemicals stoppade klortill-
verkningen i Bohus för snart 
fyra år sedan.

– Det var hårda bud. Eka 
stod för cirka 95% av våra 
körningar, så det var en hyfsat 
stor kund att mista, säger 
Urban Byström som nu kan 
le åt mardrömsbeskedet.

– Förr sa vi alltid att den 
dagen vi inte får köra för Eka 
mer får vi nog se oss om efter 
en annan sysselsättning.

Riktigt så blev det inte. 
Urban Byström och hans 
medarbetare knöt näven och 
höjde blicken. Även om Ekas 
tillverkning upphör måste ju 
leveranserna av kemikalierna 
fortsätta, men kanske från 
andra ställen än Bohus.

– Ekas konkurrent, Ineos, 
fanns i Stenungsund och det 
var bara att spänna bågen. 

Det var inte alldeles lätt att 
komma in där. Gösta Johans-
sons Åkeri är starkt förknip-
pat med Eka och de såg oss 
som deras ”husåkeri”, men 
efter ett antal träffar och 
samtal klarnade bilden. Vi 
är duktiga på farligt gods 
transporter och det fanns 
det behov av. Inom Akzo 
Nobel fick vi börja köra mer 
från Base Chemicals i Skog-
hall, samtidigt som vi behöll 
transporterna av bland annat 
väteperoxid från Eka i Bohus. 
Totalt blev det väldigt bra, 
säger Urban

Det kan man lugnt säga. 
14 lastbilar har blivit 20 som 
kör under Gösta Johanssons 
Åkeri AB. Akzo Nobel som 

tidigare var största och enda 
kunden står nu för bara 50% 
av omsättningen.

– På så vis har det blivit 
bättre. Vi har en lite bättre 
spridning på både kunder 
och transporter, även om vi 
fortfarande är nischade mot 
farligt gods, menar Urban.

Ett kluster
Runt Gösta Johanssons Åkeri 
har han skapat ett kluster av 
andra transportföretagare. 
De samsas i gemensamma 
kontorslokaler och delar 
mycket av vardagen. Thomas 
Nordströms Åkeri har nio 
killar anställda och Patrik A 
Tanktransport har tre killar 
som bara kör för Gösta 
Johanssons Åkeri. Totalt sys-
selsätts ett 40-tal personer.

Bröderna Nilssons Tank-
transport AB har tio anställ-
da och ägnar sig åt bulk-, ke-
mikalie- och tanktransporter. 
Det handlar mest om glykol 
och olika sorters oljor.

– Att vi är fyra åkerier 
under ett tak har många 
fördelar. Dels kan vi hjälpa 
varandra att lösa tillfälliga 

problem dels kan vi räkna på 
en del körningar som vi varit 
chanslösa på var för sig, säger 
Danne Nilsson som funnits 
i lokalerna i ett år.

– Att vi är fyra gör oss 
starkare nu när telefonerna 
är lite tystare.

Fyra har dessutom blivit 
fem. Mats Petersson är 
mannen bakom tankrengö-
ring och en hel del mark-
nadsberarbetning.

– Mats är ute väldigt 
mycket hos våra kunder och 
fångar upp många kontak-
ter. Hans nätverk har blivit 
betydelsefullt, säger Urban 
Byström.

Transportnäringen har 
pekats ut som en krisbransch 
i lågkonjunkturen, men det 
håller inte Thomas Nord-
ström med om.

Tillfälligt
– Det är i så fall tillfälligt 
och så är det i alla branscher. 
Totalt sett kommer gods-
mängden att öka och lastbi-
len går inte att ersätta. Det 
som kan transporteras på 
järnväg gör redan det. Trans-

porterna blir istället fler med 
ökad internethandel, avfalls-
hantering och krav på snabb 
service.

De tunga lastbilarna ses 
ofta som miljöbovar och får 
klä skott för mycket kritik. 
Till viss del obefogad och det 
tar de själva på sig.

– Vi har varit för dåliga på 
att informera om vilka stora 

förbättringar som görs. Åke-
rierna jobbar stenhårt med 
miljötänket. På en ny lastbil 
är inte luften som kommer 
ut ur motorn det stora pro-
blemet, utan den som går in. 
Det är fler partiklar i inta-
get, säger Danne Nilsson 
bestämt.

När det gäller kolmon-
oxiden har branschen också 
stora förhoppningar om en 
snar förbättring, även om 
det kommer att dröja ett 
tag innan förändringen är 
genomförd.

– Lösningen är framme. 
Det finns tunga fordon med 
alternativ energikälla, men 
ingen vågar satsa innan det 
är bestämt vad som ska gälla. 
Ena stunden är det gas, nästa 
etanol. Staten måste bli en 
tydlig vägvisare innan den 
tunga fordonsindustrin inle-
der tillverkningen och åkeri-
erna investerar, säger Urban 
Byström.

Framtiden ser ljus ut 
tycker åkeriägarna. Lastbi-
larna rullar, om inte dygnet 
runt, så i alla fall under 
dagtid.

– Vi ska inte jämföra med 
hur det var för ett år sedan, 
för det var ju inte heller 
bra…Lite vila har ingen dött 
av.

”Tillsammans är vi starka”
– Fyra åkerier i positiv samverkan i Surte
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Åkerier i samverkan. Thomas Nordström, Urban Byström och Dan Nilsson hjälps åt. Gösta Johanssons Åkeri AB har byggt 
upp en stabil grund att stå på sedan 1931. Övriga åkerier heter Thomas Nordströms Åkeri AB, Patrik A Tanktransport AB 
och Bröderna Nilssons Tanktransport AB. Patrik Agnehoff saknas på bilden.

Uran Byström har aldrig behövt varsla personal och hoppas 
inte behöva göra det heller – alla kriser till trots.

GÖSTA JOHANSSONS ÅKERI
Grundare: Gösta Johansson 1931 
(Urbans morfar)
Vd: Urban Byström, 1993
Omsättning: 50 Mkr (rekord 2008)
Verksamhet: Transporterar kemika-
lier, 80% klassas som farligt gods.
Antal anställda: 20
Antal lastbilar: 20
Längsta lastbilen med släp: 22,5 m

Bonusfakta: Lastbilarna rullar ca 
13000 mil/år och totalt ca 100 000 
mil innan de tas ur bruk.
Partners: Gösta Johanssons 
Åkeri samarbetar med Thomas 
Nordströms Åkeri AB, Patrik A Tank-
transport och Bröderna Nilssons 
Tanktransport AB.

SURTE. Gösta Johans-
sons Åkeri i Surte är 
speciellt på många 
sätt.

Det är ett anrikt 
företag från 1931 som 
upplevt med- och mot-
gångar, men har aldrig 
sagt upp en anställd.

Och vd Urban Byst-
röm har fortfarande 
inte kört en last.

Morfar Gösta grundade åke-
riet, morbror Sven-Arne 

Johansson drev det vidare 
och idag är det Urban Byst-
röm själv som sitter vid 
rodret, vilket han har gjort 
sedan 1993.

– Ändå ringer det fort-
farande kunder och frågar 
efter Gösta, säger han och 
skrattar.

En åkeriägare, förvisso 
med lastbilskort, men som 
aldrig kört en egen last kräver 
sin förklaring.

– Det var ett gott råd 
av Thomas (Nordström), 
kanske det bästa som jag 

någonsin har fått. Att börjar 
du köra kommer du aldrig att 
få en ledig helg. Han menade 
att då rycker man själv in så 
fort det saknas en förare och 
det är nog sant. Nu har jag 
inte möjlighet att ställa upp 
eftersom jag inte får köra vår 
typ av transport, säger Urban 
och ser nöjd ut.

Utmaningen som företa-
get stod inför när Eka Che-
micals meddelade att klortill-
verkningen skulle upphöra 
var krisartad.

– Det var oroligt, det 

måste jag erkänna. Men vi 
tog det på rätt sätt. Kavlade 
upp ärmarna och gav oss ut. 
Jag måste erkänna att vi hade 
blivit lite bekvämma. Vi hade 
i princip bara Eka som kund 
och det räckte med andra ord 
att göra ett kundbesök om 
året så var det klart, berättar 
Urban Byström.

Nya och lite mer aktiva 
arbetsrutiner på kundsidan 
vände den hotande bilden av 
stillastående lastbilar.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Chefen har aldrig själv kört en last
Thomas Nordström demonstrerar en Scaniahytt. Här inne är 
det bland annat skoförbud.

URBAN BYSTRÖM
Ålder: 49
Bor: Tjuvkil
Yrke: Vd och ägare G J:s Åkeri

Familj: Sambo + Martin, 18 år
Intresse: Fotboll
Kör jag helst: Audi


