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TROLLENÄS SCHAKT

TVÅ INRIKTNINGAR

Trollenäs Schakt AB har två inriktningar: entreprenadmaskiner och specialtransporter.
Företaget grundades 1959 som en m
 askinstation för lantbrukets behov av Sven-Erik Nilsson.
Idag drivs det av sonen Paul Nilsson.

Vi har byggt våra
framgångar med
hjälp av kunnig
och erfaren
personal”

Paul Nilsson tillsammans med sin far
och grundaren av Trollenäs Schakt
Sven-Erik Nilsson.

JAG HAR FÅTT GLÄDJEN och förtroendet att vidareutveckla det

Vi har också satsat mycket på maskinparken med nya, miljöanpas-

företag som min far grundade för snart sextio år sedan. Det är min

sade maskiner och fordon samt modern utrustning till dem. Till det

övertygelse att personalen är vår största konkurrensfördel. Vi har

kommer en mängd specialutrustning som gör det möjligt för oss att

byggt våra framgångar med hjälp av kunnig och erfaren personal

ta olika typer av uppdrag inom båda våra nischer: entreprenad och

som är drivande, tar ansvar för sina arbetsuppgifter och månar om

specialtransporter.

relationen till kunderna.

Framtiden ser ljus ut och vi har goda förutsättningar att möta den

2013 invigde vi de nya lokalerna i ett mycket bra logistiskt läge

hårdnande konkurrensen på marknaden. Vi är en stolt leverantör till

som ger oss förutsättningar att expandera. Det är också ett lyft för

kunder som värderar säkerhet och kvalitet i erbjudandet.

arbetsmiljön som inte ska underskattas. Trivsel stimulerar och är

Välkommen!

viktigt för att rekrytera och behålla rätt kompetens.

Paul Nilsson

HISTORIK
1959

1995

1970

FÖRETAGET GRUNDAS SOM EN
MASKINSTATION FÖR LANTBRUKET AV SVEN-ERIK NILSSON.

PAUL NILSSON,
SON TILL SVEN-ERIK,
BÖRJAR I FÖRETAGET.

FÖRETAGET KÖPER
SIN FÖRSTA LASTBIL.

1966

1970-TAL

2013

DEN FÖRSTA
GRÄVMASKINEN
INFÖRSKAFFAS.

FÖRETAGET GLIDER
ALLT MER ÖVER TILL
ENTREPRENADVERKSAMHET.

MAN FLYTTAR IN I
NYBYGGDA LOKALER
PÅ TRANSPORTVÄGEN
I ESLÖV.
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VERKSTAD

NY LOKAL OCH

 ÄLUTRUSTAD
V
VERKSTAD

TONY SANDBERG
Du har varit service- och verkstadsansvarig
sedan 2002. Vad är det bästa med ditt arbete?
– Det är ett omväxlande jobb där man hela tiden
skapar nya kontakter. Sedan är det inspirerande
att arbeta i den nya, fräscha verkstaden. Det är
skönt att kunna arbeta inomhus med de stora bilarna. Och med god ergonomi.
Hur ser en vanlig dag ut?
– Det är allt från planerade serviceåtgärder till
akuta reparationer. Det kan till exempel vara el,
hydraulik eller pneumatik som går sönder som
måste åtgärdas.

2013 flyttade Trollenäs Schakt till nya och ända-

Verkstaden är välutrustad, trettio meter lång och

målsenliga lokaler på Transportvägen i Eslöv. Det

med plats för en bil med släp. Verkstaden ökar

gav möjlighet att skapa en stor och modern verk-

tillgängligheten för fordonsparken.

stad för underhåll och reparationer av fordonen.

Vilka är de största utmaningarna?
– Det kan vara svårt att planera det dagliga arbetet eftersom det är svårt att förutse vilka problem som kan uppstå. Men vi har goda kontakter
med maskinleverantörernas verkstäder om det
är något vi behöver ha hjälp med. Våra fordon
och maskiner har även mycket specialutrustning
som man lär sig efter hand.

VÅ R A S A M A R B E T S P A R T E R S S T Y R K A Ä R VÅ R S T Y R K A

Den Fortschritt erleben.

Liebherr-Sverige AB
Fallskärmsvägen 5
721 31 Västerås
Tel.: +46 21 80 62 40
E-mail: info.lsv@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.se
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TRANSPORT

TUNGA, BREDA OCH HÖGA
SPECIALTRANSPORTER
TROLLENÄS SCHAKT utför specialtransporter i

Schakt erfarna transportplanerare att hitta de

Skandinavien och norra Europa med egna, special

bästa vägarna och lösningarna för uppdragen.

byggda fordon och kunniga förare. Även följebilar

Trollenäs Schakt tar ansvar för transporten

tillhandahålls för kompletta uppdrag. Förbere-

från start till mål och lägger stor vikt vid lastsäk-

delserna för en specialtransport kräver noggrann

ringen. Företaget har lång erfarenhet av att han-

planering och ibland fordras dispenser för att t.ex.

tera tunga, breda, höga och komplicerade laster

vid bropasseringar. Därför behövs cirka en veckas

och gör det med stor respekt för de höga värden

framförhållning inför ett uppdrag för att Trollenäs

som lasten ofta betingar.

VÅ R A S A M A R B E T S P A R T E R S S T Y R K A Ä R VÅ R S T Y R K A

Då det gäller
drivmedel

Vi är en lokalt förankrad revisionsbyrå
med ambition att kunna erbjuda
en nära personlig kontakt
och en hög servicegrad

Revisorsringen Eslöv AB
Norregatan 6, 241 33 Eslöv
0413-55 44 50
www.revringen.com

Tel. 040-288 770
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TRANSPORT

IDHA ERIKSSON
Du har arbetat med transportplanering på
Trollenäs Schakt sedan 2007. Vilken är din
bakgrund?
– Jag har bott i Tyskland under många år och bl.a.
utbildat mig där inom ekonomi och personal
kunskap, samt tyska. Här i Sverige har jag arbetat
på två andra logistikföretag.
Vilka egenskaper är bra att ha i ditt arbete?
– Det är bra att vara flexibel och beredd på förändringar och snabba kast. Det gäller att kunna
tänka framåt och det är bra att vara positiv och
lösningsorienterad.

OSKAR
ÅGREN

Du började som chaufför på Trollenäs
Schakt efter studenten 2016.
Hur trivs du och vad är det bästa med
jobbet?
– Jag trivs bra. Här är bra arbetskamrater
och arbetsuppgifterna varierar. Jag har
kört lite specialtransporter med långt och
tungt och det är en rolig och större utmaning än att köra vanlig lastbil. Som längst
har jag kört till Örnsköldsvik. Att komma
ut och se sig om är en kul del av arbetet.
Du vann yrkes-SM för yrkesförare 2016.
Berätta lite om det!
– Först kvalar man i tävlingar i sitt hem
distrikt. Det finns fem distrikt i landet och

20 personer deltar i varje kval. Då ingår
truckkörning, lastbilsmanövrering och teori.
Jag vann vårt kval och gick vidare till SM,
som jag också vann. Där tävlade vi i samma
grenar men med lite svårare övningar. Min
styrka är lastbilsmomentet och jag är bra
på att behålla lugnet och inte stressa upp
mig även när det blir svårt. Det tror jag avgjorde.
Vad betyder vinsten för dig?
– Det är förstås bra att ha på sitt CV. Nu
hade jag redan fått arbete, men annars
hade det säkert varit bra att visa upp för
en blivande arbetsgivare.

Vilka utmaningar ställs du inför?
– Nästan varje uppdrag är en utmaning. Det
gäller att hitta en bil som passar för lasten, räkna
ut den optimala positionen för lasten på trailorn,
göra broberäkningar, stämma av med följebilar,
hitta de bästa vägarna att köra på, ha koll på
regelverk, förutsättningar och begränsningar i

olika länder och att försöka få en passande hemlast mm. Vi väger ofta maskinerna med last, axel
för axel, för att få färre restriktioner när vi kommer
med en exakt vikt, vilket innebär färre inbromsningar vid bropasseringar.
Vad ska man tänka på när man beställer en
specialtransport?
– Att ha vi får rätta måtten för lasten är A och O.
Det är också bra om vi får veta eventuella avvikelser i god tid eftersom varje transport kräver
mycket planering och förare med rätt kompetens.

VÅ R A S A M A R B E T S P A R T E R S S T Y R K A Ä R VÅ R S T Y R K A

Streamline – ännu bättre
bränsleekonomi
Streamline
– ännu bättre
Region Syd
scania.se
bränsleekonomi
Region Syd
scania.se

Scania – Move
Forward

Följebilar & Vägtransportledare, i hela Sverige!
0413-54 20 90, info@toystransporter.se

Scania – Move
Forward
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ENTREPRENAD

MODERNA MASKINER
OCH ERFAREN PERSONAL
TROLLENÄS SCHAKT AB har en stor och mo-

med utrustningen. De är vana att ta egna initiativ

Uppdragen fördelas i huvudsak inom Skåne och

dern maskinpark med entreprenadmaskiner för

och vara förutseende och framåtdrivande i pro-

delar av Blekinge, Halland och Småland. Trollenäs

olika typer av markarbeten vid byggen, vatten-

jekten. Nästan alla uppdrag utförs med hjälp av

Schakt ombesörjer transport av maskinerna till

och avloppsanläggning, infrastrukturprojekt med

GPS-utrustning för högsta träffsäkerhet. Trolle-

arbetsplatsen. Maskinerna är miljöanpassade en-

mera. Maskinerna hyrs ut tillsammans med er-

näs Schakt förfogar även över en ansenlig mängd

ligt EU-standard steg 4 och endast miljövänliga

farna maskinister och förare som är väl förtrogna

specialutrustning för olika typer av uppdrag.

oljor och kemikalier används.

VÅ R A S A M A R B E T S P A R T E R S S T Y R K A Ä R VÅ R S T Y R K A

NYHET

Leica MSS400 – Nya, smarta sensorer gör
det möjligt att uppnå noggrannare resultat
Kontakta din lokala säljare på vårt södra regionkontor så berättar vi mer!

Leica Geosystems AB
Tel. 08-625 30 00
www.leica-geosystems.se
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ENTREPRENAD

JONAS
LARSSON
Du har kört hjullastare åt Trollenäs Schakt
sedan 1991. Hur kommer det sig att du
stannat så länge?
– Det är ett fritt och roligt arbete där man är ute på
olika byggarbetsplatser och träffar många trevliga
människor. Och så har jag bra arbetskamrater och
arbetsgivare.
Vilka egenskaper är bra att ha i ditt arbete?
– Man behöver vara serviceinriktad, trevlig och
smidig mot dem man ska samarbeta med på
byggena. Sedan måste man vara noggrann, ha
tålamod, kunna kompromissa och hantera stress.
Ibland känner jag mig som en sambandscentral
som ska se till att alla på bygget har det material
de behöver i rätt tid.
Vad värdesätter du mest med jobbet?
– Då får jag nog säga gemenskapen med alla kollegor man lär känna genom uppdragen. När man
samarbetar utvecklas en vänskap och jag har
regelbunden kontakt med många som jag har lärt
känna under åren. Ibland stöter man ihop igen
på något nytt projekt och då är det extra roligt att
träffas igen.
Vilka utmaningar ställs du inför på arbetet?
– Vädret är den största utmaningen. Man bävar för
vintern och regnperioderna när det blir lerigt och
maskinen sjunker ned i gyttjan.
Hur hanterar du det?
– Jag följer väderprognoserna och försöker ligga
steget före om det är dåligt väder på gång. I den
mån det går kör jag fram material i förväg till de
ställen som jag tror blir svårframkomliga. Det är
också en arbetsledningsfråga, men jag försöker
hjälpa till och vara förutseende.

VÅ R A S A M A R B E T S P A R T E R S S T Y R K A Ä R VÅ R S T Y R K A

NIMROD

Berga 310, 241 91 Eslöv

Thomas: 0709-76 83 35
Lisa: 0709-76 83 32
Fax: 0413-184 02

NIMROD
Mail: nimrod.eslov@gmail.com

Berga 310, 241 91 Eslöv
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Norge och Finland är vi Nordens största specialistkedja inom däck och fälgar.
Allt rullar bättre med DäckPartner!

Thomas: 0709-76 83 35
Lastbilsverkstad
nimrod.eslov@gmail.com
Butik •Lisa:
Däckförsäljning
0709-76 83 32

Din däck- & bilverkstad med personlig service!
Tveklöst!
Din däck- & bilverkstad med personlig service!
Tveklöst!
Din däck- & bilverkstad med personlig service!
Tveklöst!
dackpartner.se
dackpartner.se
dackpartner.se

* annnlis.g@gmail.com

annnlis.g@gmail.com

Här är det plats

Nimrod • Berga 310, 241 91 Eslöv
Thomas 0709-76 83 35 • nimrod.eslov@gmail.com
Lisa 0709-76 83 32 • annnlis.g@gmail.com

är det plats
för Här
verkstadsnamn
Skåne-Däck Eslöv AB
förSTAD
verkstadsnamn
Adresse, Postnummer
– är
Telefon:
xx xx xx
Här
detxxplats
Industrivägen 1 • 0413-178
80 •Eslöv
ÖppetAB
vardagar 7.30-17.00
Skåne-Däck
Adresse, Postnummer
– Telefon: xx xx xx xx
Industrivägen 1 • 0413-178
80 •Eslöv
ÖppetAB
vardagar 7.30-17.00
förSTAD
verkstadsnamn
Skåne-Däck
Adresse, Postnummer STAD – Telefon: xx xx xx xx
Industrivägen 1 • 0413-178 80 • Öppet vardagar 7.30-17.00
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KONTAKTA OSS!

S P E C I A LT R A N S P O R T • T R A I L E R T R A N P O R T • M A S K I N T R A N S P O R T
TUNG TRANSPORT • BRED TRANSPORT • TRANSPORTDISPENSER
V Ä G T R A N S P O R T L E D A R E ( V T L) • F Ö L J E B I L
S C H A K TA R B E T E N • M A S K I N U T H Y R N I N G
H J U L L A S TA R E • G R ÄV M A S K I N E R • S O R T E R I N G S V E R K

Trollenäs Schakt AB. Transportvägen 27. SE-241 38 Eslöv
Tel: +46 (0)413-575 200. Fax: +46 (0)413-545 078
E-post: info@trollenasschakt.se | www.trollenasschakt.se
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