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Sundfrakt AB är en av Sveriges största transport- och logistikföretag och moderbolaget i Sundfrakt-

gruppen. Sundfraktgruppen består av bolagen i koncernen samt delägarnas anslutna fordon, vilket 

idag omfattar cirka 120 bolag och 300 maskiner och fordon. Tillsammans genom koncernens bre-

da kompetens samverkar vi för att finna de bästa logistiklösningarna för såväl kunden som miljön. 

Sundfraktgruppen kan erbjuda allt från enkla transportuppdrag till mer komplicerade uppdrag ge-

nom sammansatta logistiklösningar.

Transportbranschen befinner sig mitt i ett paradigmskifte där vi genom påverkan på bilen, bränslet och 

beteendet ska bidra till en hållbar utveckling av transportnäringen. För Sundfraktgruppen pågår detta 

arbete under namnet Sundfraktgruppens hållbara omställning. I detta begrepp finner vi flera olika ini-

tiativtagande som gör det möjligt att förändra, påverka och helt enkelt ställa om med utgång från de tre 

B:na. Det digitala stödet i en hållbar affärsutveckling, där vi har balans mellan de olika dimensionerna, 

ekonomisk, ekologisk och social, är en förutsättning för att lyckas med omställningen. Vi får därmed ett 

allt större behov av digitala lösningar där tillgång till och hantering av olika former av data är avgörande 

för att möta befintliga och kommande krav, såväl kund-, som leverantörs- och lagkrav.
 

Desto högre grad av digitalisering i affärerna, som även möjliggör en hållbar affärsutveckling, desto 

större blir vårt behov av en trygg IT-partner. I och med vårt ökade digitala behov som följs av höga krav 

på säkra lösningar behöver vi därmed en partner som lever upp till och överträffar våra förväntningar 

inom dessa områden.
 

Sundfrakt kan nu med glädje meddela att vi har skrivit avtal med GDM för att säkra upp och utveckla 

vår digitala miljö.

Sundfrakt AB – Hållbar logistik

SUNDFRAKT AB SÄKRAR 
UPP TILLSAMMANS 
MED GDM

”Hållbarhet och digitalisering är idag en naturlig del i begreppet verksamhetsutveckling. Dessa två 

faktorer är avgörande för ett bolags utveckling och på sikt även överlevnad. Då omställningen mot 

mer digitala, effektiva och hållbara lösningar går fortare och fortare är det viktigt att vi omger oss med 

flexibla och kompetenta leverantörer som delar våra värderingar. GDM uppfyller alla dessa kriterier 

och finns dessutom lokalt vilket är viktig för oss. Vi ser fram emot ett starkt samarbete som skall stärka 

båda parter.” säger Markus Sundström koncern vd Sundfraktkoncernen.

”Vi är både stolta och glada över att ha fått förtroendet att leverera IT-tjänster till Sundfrakt. Vi ser 

fram emot en spännande och utvecklande resa tillsammans med Sundfrakt.” säger Håkan Eriksson, 

affärsansvarig på GDM.

SUNDSVALL BOX 750, NORRA VÄGEN 30, 851 22 SUNDSVALL. TELEFON: 060-18 01 00. 
FRÄNSTA STATIONSGATAN 4, 841 71 FRÄNSTA. TELEFON: 0690-124 85. 
HÄRNÖSAND SALTVIKSVÄGEN 8, 871 54 HÄRNÖSAND. TELEFON: 0611-105 60. 
SÖDERHAMN TIPPVÄGEN 12, 826 40 SÖDERHAMN. TELEFON: 0270-28 75 00.


