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FORIA är ett av Sveriges 
största transport- och
maskintjänsteföretag



Bygg & Anläggning

Kundskap® ger flexibilitet inom
bygg och anläggning. FORIAs 
affärsområde Bygg & 
Anläggning förfogar över 500 
olika kombinationer av fordon
och maskiner och verkar inom
sju områden.

Inom Bygg & Anläggning erbjuder vi: 

Transporttjänster

Maskintjänster

Asfaltsekipage

Materialtransporter

Materialhantering

Vinterväghållning/sandsopning

/underhållssopning

Special- och kranarbete
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Logistik

KUNDskap® ger effektiv 
logistik. Tjänsteområde 
Logistik har en stor och 
varierad fordonsflotta med 
kapacitet för de flesta typer 
av transporttjänster. Vi 
erbjuder flexibla, rationella 
och kundanpassade 
logistiklösningar.

Inom Logistik erbjuder vi: 

Distribution

Fjärrtrafik och lantbrukstransporter

Terminalverksamhet

Tredjepartslogistik

Bud

Bulktransporter

Flytt- och magasineringsverksamhet



Miljö

KUNDskap® om miljötjänster
i ett framtidsperspektiv. 
Tjänsteområde Miljö verkar i 
en växande och viktig
framtidsbransch. FORIA har 
byggt upp såväl service som
kompetens och en enhets-
park med den senaste
tekniken för att kunna
tillgodose kundens behov.

Inom Miljö erbjuder vi: 

Återvinning

Farligt avfall

Slam- och spolbilar

TV-inspektion

Flis- och bränslehantering

Torrsugning

Skrottransporter
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Produktion

KUNDskap® inom 
materialhantering för tung 
industri. FORIA effektiviserar 
transport-, maskin- och 
personalrelaterade uppgifter 
för olika typer av industrier.

Inom Produktion erbjuder vi: 

Siktning

Krossning

Malning

Skrotskärning i skäranläggning

Flishantering

Hejning med Fractum

Sönderdelning av hydraulhammare
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Affärsidé

FORIA skall genom 
KUNDskap och engagemang 

erbjuda hållbara och 
effektiva transport- och 

maskintjänster till företag 
och verksamheter i Sverige
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Snabbfakta:
FORIA

Omsättning
(Mdkr)

1,2

Antal
anställda

183
Antal

aktieägare

164
Antal

sysselsatta 

ca1200

Antal
enheter

ca1100

Antal kontor

5
Kredit-bedömningen/rating

AAA

Certifiering

ISO 9001
ISO 14001



• Hållbarhet – Gemensamt socialt ansvarstagande
• Transformering – Samverkan mellan leverantörer & kunder 
• BEAst- Ett Arbetssätt – Gemensamma standards
• Digitalisering - ”ordning & reda” – effektivitet & 

kostnadskontroll
• Fossilfria Transporter
• Effektiva Transporter & Optimering/Produktivitet
• Fair Transport – ”certifiering” Sveriges Åkeriföretag
• Leverantörskontroller
• Interna- externa- och kundrevisioner
• ID-06 – Rätt person på rätt plats med rätt behörighet

Hållbar Bransch
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Positiv påverkan på Miljö och klimat
• Effektiv logistik 

- Förutsättningar för bättre planering
• Ökad andel produktiva mil
• Bättre utnyttjande av resurser
• Tillgång till resurser säkerställs

NeC och hållbarhetsarbete
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Ekonomisk hållbarhet
- Orderinformation blir mer rätt när det kommer från källan med automatik

• Förutsättning för ett korrekt utförande ökas
• Färre fel och krediteringar

Enklare och snabbare uppföljning av bränsle
- Om vi skulle få information från 

• Fordonstillverkare
• Drivmedelsbolag

NeC och hållbarhetsarbete
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• Förstå helheten
• Få det enkelt
• Ge tid åt införandet
• Börja inte för stort

Utmaningar
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Säljare

Kunder

Chaufförer

Administratörer

Trafikledare

Kunders kunder

Förstå helheten



Få det enkelt

• Likartat arbetssätt oavsett orderflöde
• Nära kontakt med systemutvecklarna

• Anpassade artikelregister till verksamheten
• Samsyn mellan kund och leverantör

FORIA.SE



FORIA.SE

Ge tid till införandet

Ramavtal - AvtalArtikelregister

Uppstartsmöten Trafikledare och orderhantering
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Börja inte för stort

Vardagen

Ökad trygghet

Förståelse• Mindre projekt
• Få artiklar
• Uppföljning/återkoppling

• Fler projekt
• Fler artiklar
• Uppföljning/återkoppling
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Nyttan för en anläggningsleverantör

• Digitala dialogen 

• Planering - Avrop

• Uppföljning – orderkvitton 

• Snabbt komma igång
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Digitala dialogen - Leveransplan till faktura
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Leveransplan och avrop

• Använd meddelanden
• - Slippa gå in i flera system

• Säkerställa resurser och utnyttjande

• Tidsbesparing 
• - Färre och snabbare telefonsamtal
• - Orderhanteringen snabbas upp och blir mer korrekt
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Uppföljning - orderkvitton

• Inget nytt påhitt
• Mobilt arbetssätt
• Färre fel och reklamationer
• Snabbare återkoppling 
• Effektivare fakturahantering
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Snabbt komma igång med nya jobb

Alla delar på plats

Fler projekt

Uppstartsmöten
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Framgångsfaktorer för ett 
brett införande

• Förståelse och vinnare
• Systemleverantörer
• Guidelines
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Alla ska vara vinnare

Förståelse i alla led i kedjan
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• Systemstöd
- Fler meddelandetyper
- Manuella avrop 

• Dialog med verksamheten
- Bollplank

Systemleverantörer
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Guidelines

• Meddelanden
• Verifiera och förstå

• Artikelregistren
• Minimera tolkningsfel
• Samma benämning på alla platser

Vad är det för artikelnummer och benämning?




