Sept 2019

Nyheter och bulletiner från

Nu blir det motorväg
även förbi Ljungby

– och Gustav R. Johansson
har en viktig roll i projektet!
Barslund AB
Totalentreprenör för projektet är Barslund A/S
som ägs av danska Barslund Group. Kristjan
Sigurdsson är projektchef för hela arbetet som
tog sin början med planering och upphandlig av underentreprenörer i oktober förra året.
Hela projektet skall vara slutfört den första juni
2022. Kristjan Sigurdsson framhåller att Gustav
R. Johansson är en av Barslunds viktigaste samarbetspartners i sammanhanget. Deras uppgift
består framför allt av att producera och leverera
bergmaterial, närmare bestämt omkring 135 turer med lastbil och släp varje dag från bergtäkten
i Orberg till vägbygget på E4:an.
Gustav R. är en trygg partner
Kristijan Sigurdsson påpekar gärna att samarbetet med Gustav R. flyter helt enligt planen.
Att Gustav R. också ställer upp med annan

service som exempelvis uthyrning av maskiner
och annan utrustning med kort varsel, uppskattas mycket.
Gustav R. är en trygg partner för projektets
genomförande, tillägger Kristjan. Men han vill
i sammanhanget gärna nämna att den svenska
byråkratin är överraskande besvärlig, något som
ju Gustav R. inte kan lastas för.
Etapp nummer två närmar sig
Projektet är indelat i fem etapper från norr till
söder och vi jobbar nu med de två nordligaste
och förbereder oss för att ta oss an etapp nummer tre, berättar Kristjan.
Just nu sysselsätter projektet cirka 60 personer, hälften från Barslund och hälften från våra
underleverantörer. Hela projektet omfattar ca
25 broar, varav två är över vatten, en ovan mark
och resten under körbanan. Detta kommer att

Den nya motorvägen växer fram
med bergmaterial från Orberg

OM BARSLUND AB
Barslund är ett ledande entreprenörsoch ingenjörsföretag inom anläggnings- och energiförsörjningsarbeten.
Det är ett företag som gärna tar täten.
Med en väloljad och modern maskinpark banar de vägen och förbättrar
samhällets infrastruktur, inom bl.a.
kultur- och stadsmiljöer, miljö- försörjning, järnvägs- och rivningsarbeten.
Med mer än 30 års erfarenhet inom
anläggningsarbete är de även en professionell, högkvalificerad och attraktiv samarbetspartner för stora offentliga och privata byggherrar samt deras
rådgivare i såväl Sverige som Danmark.
kräva en hel del betong. Jobbet är utlagt på annan underleverantör, men Gustav R. torde ha
goda förutsättningar att få leverera betongen,
menar Kristjan.

«Företag»
«Utdelningsadress»
«Postadress»

Gustav R. Johansson AB
Fabriksgatan 19
341 31 Ljungby
Besök oss gärna på:
www.grjab.se eller Facebook

Telefon:
Växel 0372-48480
Betongstation 0372-84873

Per Johansson, VD
Tel 070-885 69 60, per@grjab.se
Mikael Johansson, Kalkylchef
Tel 070-551 06 26, mikael@grjab.se

– Den

personal som krävs för uppdraget!
10 lastbilar med släp från Gustav R. är i trafik för att flytta
material från bergtäkten i Orberg till motorvägsbygget.
Tillsammans blir det runt 135 turer per
dag. Gustav R. har enligt miljöbalken
fått tillstånd att öka uttaget i Orberg
från 275 tusen ton per år till 500 tusen
ton per år.

Ljungby L30 är Ljungbymaskins största hjullastare. Med en
tipplast på hela 22 ton kan man fylla skopor på över 6 m3 eller
lättmaterialskopor på 16 m3.

En ny hjullastare från
Ljungby Maskin
I samband med att Gustav R. påbörjade
sitt uppdrag för Barslund AB såg man
över sin maskinpark. Detta är ju ett stort
uppdrag som ställer krav på uppdragstagaren. Gustav R. har en omfattande
och modern maskinpark – 8 hjullastare,
13 lastbilar, 1 mobilkran, 2 kranbilar, 3

dumpers, 13 grävmaskiner samt stor
tillgång på tillbehör och extrautrustning. Den nya hjullastaren är det senast
tillskottet. Och det är framför allt maskiner som hjullastare och lastbilar som
Barslunds uppdrag kräver av Gustav R.
Förutom det material som ska brytas
och krossas i Orberg.
Den nya hjullastaren, en L30 från
Ljungby Maskin. gör logistiken i Orberg
mycket effektiv, så effektiv. Detta medför att det inte är några problem med att
serva andra kunder än Barslund.

Porträttet:

Tjejen som kör lastbil

Vem är hon? Jo, det är Katrin Marnell, 30. Hon har varit
hos Gustav R. Johansson sedan april i år. Dessförinnan utbildade hon sig på Sunnerbogymnasiets fordonsprogram i
Ljungby i ett år. Världens bästa utbldning, tycker Katrin. Fler
tjejer borde söka sig dit. Hon tycker inte det är några problem
att vara tjej på ett så mansdominerat jobb som lastbilsförarens, ju trots allt ännu är.
För tillfället kör Katrin fyllnadsmaterial från framför allt
Gustav R.s bergtäkt i Orberg. Materialet levererar hon till bygget av nya motorvägen, E4:an förbi Ljungby. Det lär man nog
få ”hålla på med ett tag”, menar Katrin, som vet att Gustav
R.s uppdrag för E4:an kommer att vara en lång tid framöver.

Katrin trivs i sin Scania!
Familj: Sambo, två barn, en pojke 12,5 år och en flicka 8,5 år
Bor: I lägenhet i Ljungby
Fritidsintressen: Två hästar och en Cadillac Fleetwood 1955
Äter gärna: Smörgåstårta
Dricker helst: Monster Energidryck
Läser: Sms och Facebook på plattan
Ser på TV: Filmer på Netflix, gärna action.
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Gustav R. har kunskapen, maskinerna och framför allt

