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NY MÖTESPLATS I NYTT KONCEPT FÖR TUNGA FORDON VID E18
Nu är det klart att fordonscentret Brunna Truck Center kommer att byggas. Entreprenaden kommer
att genomföras av Byggmäster i Mälardalen AB.
Brunna Truck Center innefattar 40 000 kvm mark i Kungsängen. Det kommer byggas fastigheter i tre
huskroppar och uppställningsplatser för tunga fordon under etapp 1 på en total byggnadsyta på cirka
6000 kvm. Det nya konceptet kommer att heta Brunna Truck Center med tillägget ”wash and fill”,
vilket innebära att du ska kunna tanka, laga, tvätta och äta.
Kenneth Öholm, vd på Byggmäster, och Håkan Larsson, vd och ägare av projektet samt åkeriet
Betonglarsson AB, ser det här som ett mycket spännande samprojekt och en intressant process.
-

Med goda erfarenheter från liknande entreprenader kommer det här bli ett riktigt kul projekt,
säger Kenneth Öholm.

-

Det är en vision för mig som uppfylls, genom att jag får en egen anläggning, där jag och min
personal kan arbeta. Här kommer jag också kunna parkera större delen av min fordonsflotta.
Även serva, byta däck, besikta och tvätta mina fordon, säger Håkan Larsson.

Byggmäster i Mälardalen genomför entreprenad- och byggserviceuppdrag i Mälardalen. Uppdragen
varierar i omfång och storlek – från att bygga morgondagens samhälle med bostäder, industrier,
handel och kontor till ombyggnation, renovering och tillbyggnad. Byggmäster har kontor i Västerås
och Uppsala, omsätter över 200 Mkr och är i dagsläget ca 70 anställda.
Brunna Truck Center byggs upp och blir en anläggning i Brunna, Kungsängen, med inriktning på tung
trafik, som levererar diesel via en egen Såifa anläggning, tvättar större och mindre fordon i en Speedtvättanläggning, en ”gör det själv”-hall, en verkstad med sex stora genomkörningshallar, en
bilprovningsanläggning samt kontor och restaurang.
Betonglarsson är ett företag med lång historik inom betong- och entreprenadtransporter. Åkeriet
omsätter idag över 65 Mkr och ca 55 anställda och en fordonsflotta på ca 60 fordon. Åkeriet har i
dag Bålsta som hemort, men verksamheten flyttas nu till Brunna i Kungsängen.

