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PRODUCENTER AV YRKESFORDON



32



32

OM DEN SVENSKA  
PÅBYGGARBRANSCHEN OCH VARFÖR  

DEN ÄR SÅ VIKTIG FÖR SVERIGE
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En av Sveriges  
viktigaste branscher

De flesta känner till vilka företag det är som bygger chassier 
för lastbilar och tunga fordon. I den här broschyren berättar  
vi däremot om dedikerade påbyggare, om den svenska på-
byggarbranschen och varför den är så viktig för Sverige.

Vem bygger fordonen?

Våra medlemmar är påbyggare. Alltså företag som är 
specialiserade på att bygga olika typer av yrkesfordon. 
Med utgångspunkt från ett chassi skapar påbyggaren den 
påbyggnation som gör att fordonet kan få praktisk nytta.  
I vissa fall är det påbyggaren själv som även bygger chas-
sit. Detta beror på vilken typ av fordon som ska tillverkas.  
Eftersom det finns många olika typer av yrkesfordon för 
lika många ändamål, har de svenska påbyggarna speciali-
serat sig inom olika nischer. Vissa företag har till exempel 
specialiserat sig på tunga påbyggnationer, medan andra 
företag är specialiserade på lätta. Bland tunga påbyggare 
finner vi företag som är duktiga på att bygga släpvagnar 
för timmer och flis eller styckegods, medan de lätta på-
byggarna har en unik kunskap och erfarenhet av att bygga 
lättare fordon som distributionsbilar, ambulanser, akut- 
och polisbilar. 
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50+
LFG består av drygt 50 medlemsföretag, lokaliserade från Boden i norr till Ystad i söder. 
Lastfordonsgruppen grundades för drygt 50 år sedan. 1962 bildade 24 företag en orga-
nisation för påbyggare och släpvagnstillverkare vilken senare blev LFG. Sedan dess har 
branschen genomgått många förändringar och idag består LFG av fler än 50 medlemmar. 
LFG är idag b la med och påverkar när nya regler och bestämmelser tar form i Bryssel.
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Från chassi till fordon 

Ett arbetsfordon är en stor investering – oavsett om  
det rör sig om en tung lastbil och släpvagn eller fullt  
utrustad akutbil. Processen från chassi till färdigt fordon 
omfattar ett stort antal tillverkningssteg och involverar 
många gånger flera olika påbyggare innan fordonet är 
klart för leverans. Med hänsyn till bland annat hälsa,  
säkerhet och miljö är kraven på utformning av olika typer 
av yrkesfordon tydligt reglerade genom såväl EU-gemen-
samma som nationella förordningar och föreskrifter. 
Våra medlemmar är väl insatta i gällande regelverk.

De främsta inom påbyggnationer

Det handlar inte bara om att leverera en produkt, utan 
om ett individuellt kundanpassat koncept. Merparten av 
de fordon som byggs av våra medlemsföretag byggs på 
beställning. I fråga om tunga fordon utgörs beställarna 
vanligtvis av återförsäljare av lastbilar. I normalfallet är 
det återförsäljaren som har det övergripande ansvaret 
för att slutkundens individuellt specificerade beställning 
resulterar i motsvarande bil. 

Eftersom många påbyggnationer är specialtillverkade 
får våra medlemsföretag en unik kunskap om kundernas 
kärnverksamhet. Erfarenhet i kombination med tydlig 
dokumentation lägger grunden för säkra leveranser i 
samarbete med respektive återförsäljare. Genom en god 
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“Det handlar inte bara om att  
leverera en produkt, utan om ett  
individuellt kundanpassat koncept”
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samverkan mellan åkare, fordonstillverkare, forskningsin-
stitut och återförsäljare, har LFG:s medlemsföretag kom-
mit att tillhöra de främsta inom påbyggnationer.  
 
Påbyggare anslutna till Lastfordonsgruppen tillämpar 
branschens allmänna leveransbestämmelser, LFG 10.  
Bestämmelserna är utformade i samarbete med MRF. 

Påbyggare nära dig  

Våra drygt 50 medlemsföretag är lokaliserade från Boden 
i norr till Ystad i söder. Tillsammans omsätter påbyggarna 
inom LFG drygt 11 miljarder kronor per år, samtidigt som 
de utgör attraktiva arbetsgivare för cirka 3700 personer, 
många gånger på mindre orter runt om i landet. Vi inser 
värdet av att hela Sverige lever och bidrar i stor omfatt-
ning till det genom våra medlemmars verksamhet och 
produkter.
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Viktig kugge i utvecklingen  
av näringslivet

Mångfalden av kvalificerade produkter med unika krav-
specifikationer leder till en hög utvecklingstakt. Våra små 
och medelstora medlemsföretag utvecklar nya lösningar i 
samarbete med partners inom tjänste- och tillverknings-
sektorn. Branschen samarbetar även i stor utsträckning 
med institut och myndigheter. Detta gör påbyggar-
branschen till en viktig kugge i utvecklingen av näringslivet 
och arbetsmarknaden. De fordon som våra medlemmar 
bygger körs företrädesvis av svenska åkare som säker-
ställer en mycket viktig del av Sveriges samlade transporter 
av gods. Produkterna skapar jobb i flera led och bidrar till 
den ekonomiska utvecklingen i landet. Våra medlemmar är 
dessutom en självklar del i finansieringen av den svenska 
välfärden.

Mötesplats för Sveriges främsta  
proffs på påbyggnationer

LFG är den naturliga mötesplatsen för Sveriges främsta 
proffs på påbyggnationer och utgör ett forum där våra 
medlemmar ges möjlighet att diskutera aktuella frågor 
och gemensamma intressen. Vi är sammanhållande för 
branschgemensamma utbildningar och mässor.  
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Genom vår roll som remissinstans tillvaratar vi branschens 
intressen och lyfter fram våra frågor i dialogen med 
svenska myndigheter och informerar om den svenska 
påbyggarbranschens betydelse och behov. Som medlem 
i Europaorganisationen CLCCR är vi med och påverkar 
beslut på EU-nivå tillsammans med våra systerorgani-
sationer runt om i Europa. Här sker även ett värdefullt 
erfarenhetsutbyte kring frågor som rör miljö, klimat, 
teknik, standardisering och statistik. LFG erbjuder en unik 
plattform där Sveriges främsta proffs på påbyggnationer 
tillsammans ges goda möjligheter att utvecklas ytterligare. 
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LFG samlar påbyggarbranschen

LFG samlar nästan hela påbyggarbranschen i Sverige. 
Våra medlemmar finns spridda över hela landet och  
representerar alla typer av påbyggnader och fordon. 

Medlemmarna har möjlighet att vara med och påverka 
samt driva frågor genom exempelvis våra ämnesgrupper 
som grupperats i fyra huvudområden: 

1. Marknadsfrågor, som mässor och leveransvillkor,  
genom samverkan med bland andra MRF och Bil 
Sweden.

2. Dialog med politiska företrädare och påverkan inom 
Sverige, men även i Bryssel gentemot EUs lagstiftare 
och regelskapare. LFG samverkar med andra organisa-
tioner som delar intresseområden, som Sveriges  
Åkeriföretag eller till exempel Bil Sweden kring lätta 
och tunga lastfordon eller direkt med chassitillverkare.

3. Tekniska frågeställningar i form av standarder, direktiv 
och förordningar.

4. Samverkan med myndigheter och organ, exempelvis 
Transportstyrelsen, Trafikverket och de olika besikt-
ningsföretagen. LFG är en officiell remissinstans till 
Transportstyrelsen.
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” Medlemsföretagen upplever redan idag ett stort värde 
av sitt medlemskap. Tillsammans med medlemsföretagen 
blir dessutom LFGs gemensamma röst starkare, vilket 
ger en ännu större medlemsnytta.”
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Förutom att våra medlemmar ses i de olika arbetsgrup-
perna, håller vi vårt årsmöte under våren och ett med-
lemsmöte på hösten där vi nätverkar och planerar verk-
samheten för det kommande året. Medlemmarna erbjuds 
även utbildningar för kontinuerlig kompetensutveckling.

Medlemsföretagen upplever redan idag ett stort värde av 
sitt medlemskap. Tillsammans med medlemsföretagen blir 
dessutom LFGs gemensamma röst starkare, vilket ger en 
ännu större medlemsnytta.

Kontakta oss!

Vårt sekretariat finns på Storgatan 5 i Stockholm och 
ingår i Teknikföretagens Branschgrupper AB. 

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen för alla  
de kreativa och betydelsefulla företag som tillsammans 
lägger grunden för Sveriges ekonomiska tillväxt och  
utveckling. Har du frågor eller funderingar kring  
Lastfordonsgruppen eller dess medlemmar är du varmt 
välkommen att ta kontakt med oss på Storgatan 5.  
Är du påbyggare – ring oss direkt och bli medlem!
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Tillsammans kan vi påverka regelverk och lagar
-  Du gör vår röst starkare i dialogen med myndigheter 

och departement

-  Du bidrar till att stärka våra positioner i Europa-
samarbetet

- Du kan hämta viktigt stöd i vår regelverksbevakning

Förmåner och medlemsrabatter
-  Erhåll värdefull rabatt som utställare på Elmia Lastbil

-  Erhåll värdefull rabatt som utställare på 
 Transportmässan i Herning

-  Ta del av bra rabatter på tjänster och produkter via 
Teknikföretagens Branschgrupper

Vi verkar för bra förutsättningar 
och rättvisa villkor

Därför ska du vara medlem i Lastfordonsgruppen:
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Utbildningar och kontaktnät
-  Delta i våra utbildningar kring lagstiftning och allmänna 

leveransbestämmelser

- Knyt nya kontakter vid våra välbesökta medlemsmöten

- Vidga vyerna vid våra studiebesök

-  Skaffa information i aktuella frågor vid våra 
 återkommande webbseminarier

Information och statistik
- Ta del av vår nyregistreringsstatistik

- Läs våra nyhetsbrev

- Följ aktuella branschtrender via vår affärsbarometer

Gör som de andra ledande bolagen 
i branschen – gå med i LFG!

Besök vår webbplats www.lastfordonsgruppen.se 
eller kontakta kansliet för mer information.
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Våra medlemmar
Referensbilder



1716



1918

AB Bröderna Johansson Karosserifabrik
Alf Pettersson AB
Atrans AB
Autokaross i Floby AB
Axel Johnson International Transport Solution
Bergs Fegen AB
Bodensläp AB
Cargotec Sweden AB
Cargo Modul Trading Aktiebolag
Eksjö Maskin & Truck AB
El & Fordonsteknik AB
ExTe Fabriks AB
Fassi Sverige AB
Floby Nya Bilverkstad AB
Forankra AB
Fordonsmateriel AB
Gehab Kvalitetspåbyggaren AB
Groth Kaross AB
HBA Fordonsteknik AB
Hellgrens Lastvagnsservice AB
HINZ Försäljnings AB
Hultsteins Kyl AB
HydX AB

 

Våra medlemmarA-Ö |
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InnoNet AB
J. Sörling-Ilsbo  AB 
JOAB Försäljnings AB
Jämjö-Flak AB
Kinnegrip AB
Laxo Mekan AB
LEFAB i Bureå AB
Mekauto AB
AB Mähler & Söner
Norfrig Sverige AB
OP Höglunds AB
ORY AB
Parator Industri AB
Parker Hannifin AB
PLS Truck Bodies AB
ROLBA Svenska AB
Sala Skåp AB
Släp och Lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB
Specialkarosser AB - SKAB 
Sunfab Hydraulics AB
Tankmobil AB
Trailerkomponenter i Mjölby AB
Translink Holding AB
Wagnfabriken Motala AB
Trux AB
VBG Group Truck Equipment AB
Zetterbergs Industri AB
Z-Lyften Produktion AB
Ängsgårdens System AB



Lastfordonsgruppen 
Teknikföretagens Branschgrupper 

Box 5510 • 114 85 STOCKHOLM

Telefon vx: +46 8-782 08 50 
Epost: lfg@tebab.com 

www.lastfordonsgruppen.se 


