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miljöval för Dipart
– Eftersom miljöomtanke är ett av våra kärnvärFem nya Caddy Eco Fuel rullar nu hos byggföretaget Dipart i Nacka. Deras miljöpolicy och tidigare goda erfarenheter av både Caddy och återförsäljaren Din Bil i Hammarby gjorde valet lätt.

den var biogas det klockrena valet när vi skulle
skaffa nya hantverkarbilar, säger Jens Hoffmann,
VD för bygg- och konsultföretaget Dipart – som
i somras blev först i landet med Caddy EcoFuel i
fordonsparken.
text BJÖRN SUNDFELDT foto Roger Schederin

Dipart är ett gott exempel

på att ”byggsvängen” kan vara
lönsam även med hederliga
arbetsmetoder. En central del i
företagets uttalade moralkodex
är att helt ta avstånd från både
fusk- och svartjobb. Ändå har
omsättningen sedan starten
1993 ökat från 477 000 till
cirka 70 Mkr kronor förra året.
Målet är 150 Mkr före år 2010.
TransportMagasinet träffar
Jens Hoffmann i ”Settervallska
Villan” – en magnifik patricierborg i Finntorp (Nacka)
strax utanför Stockholm, byggd
1896 av stockholmsredaren och
grosshandlaren Jacob Settervall
– som sommarbostad! Numera
är det en kontorsfastighet för
bland andra Dipart, som huserat där sedan 1994.
Året före hade Jens Hoffmann

fått ett telefonsamtal från kompisen Thomas Frankborn, och
det sådde fröet till företaget
Dipart.
– Han undrade om jag hade
lust att följa med till Kopparberg och montera balkongräcken! Det här var ju i 90-talskrisen och reklambyrån som jag
jobbade på hade gått omkull.
Så jag hängde med och där
och då startade vi Dipart: Med
balkongräcken och en gammal
Saab som vi åkte runt i.

Företagets namn betyder
”två partners”, alltså Jens och
Thomas, men sedan dess har
antalet anställda ökat till 47
och bolaget blivit en koncern
med ett moderbolag och tre
operativa dotterbolag: Dipart Entreprenad AB, VD Jens
Hoffman, Dipart Bygg AB,
med delägaren Richard Olsson
som VD, och Dipart Konsult
AB. Bland kunderna märks nu
Stockholmshem, Familjebostäder och Luftfartsverket.
Stor hjälp med utvecklingen av

företaget har man haft av Jens
bror Mats Hoffmann. Han sköter och deläger Dipart Konsult,
ett bolag för ledarskapsfrågor,
organisations- och affärsutveckling. Det servar såväl Diparts övriga bolag som externa
kunder, till exempel Praktikertjänst och Alecta.
– Efter sju år på konsultföretaget BTS ville Mats göra något
annat, och samtidigt hade vi
vuxit så mycket att vi själva inte
orkade utveckla oss mera. Så
då startade vi Dipart Konsult år
2002, berättar Jens.
Tillsammans tog de fram sin
affärsidé och de värderingar
som styr alla och all verksamhet
inom företaget genom fem noga
definierade ”kärnvärden”. Ett
gäller bemötandet av kunderna.
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Fem Dipart-medarbetare (och en blivande) med fem nya Caddy EcoFuel samt en äldre diesel-Caddy som (i dubbel bemärkelse) är på väg ut ur bilden.

– Vårt motto är att agera
professionellt och artigt. Ingen
ska till exempel gå in med skorna på och vi ska ge samma kvalitet på jobbet som om det vore
vårt eget hus. Det pratar vi om
vid varje nyanställning och det
fungerar så länge både ledningen och alla gubbar lever efter
det. Men om jag skulle mygla
med jobb på mitt eget hus eller
själv köpa svartjobb skulle allt
falla direkt, menar Jens.
Samhällsengagemang och mil-

jöhänsyn är andra fastslagna
kärnvärden för Dipart. Inom
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projektet ”Vision.nu” samlar till exempel de anställda i
samarbete med fyra optiker in
tusentals begagnade glasögon
som skänks till utslagna i samhället.
– Vi vill bry oss genom aktiva handlingar och då räcker
det inte med att bara skicka
20 000 spänn till någon välgörenhet vartannat år, säger Jens
Hoffmann.
Miljöpolicyn fällde också utslaget när fordonsparken skulle
förnyas. Sedan tidigare körde
Dipart med VW Caddy turbodiesel av årsmodell -97 som

hantverkarbilar. Men trots den
nya effektiva reningstekniken
blev det ingen dieselrepris.

finns ju redan i våra reningsverk
– man återvinner en gas som redan finns och inte adderar något
till växthuseffekten.

– Jag gjorde en utvärdering

och visst är dagens dieslar med
partikelfilter jättebra, och etanoldrift var också ett alternativ.
Båda finns på fler mackar, men
båda släpper också ut en del
koldioxid.
– Och när jag läst hur regnskogen huggs ner och försvinner
i andra länder för att vi här i
Sverige ska kunna åka miljövänligt så återstod för mig bara biogas som ett klockrent val. Den

Eftersom Dipart var nöjda med

både sina Caddy och bemötandet från säljaren Fredrik Ekenman på Din Bil i Hammarby
föll det sig naturligt att beställa
de fem nya Caddy EcoFuel hos
honom – och Dipart fick de
första EcoFuel-bilarna som levererades i Sverige.
– Men Caddy har inte bara
miljöfördelar – det är också en
rejäl, lagom stor bil med bra
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Diparts VD Jens Hoffmann basar nu över närmare 50 anställda.

lastutrymme och förarmiljö,
många fack och utrymmen för
pärmar, pennor, muggar, med
mera. Som hantverkarbil är den
alldeles utmärkt och på gassidan fanns det ingen konkurrent
som kom i närheten.
Bilarna har en ny tvålitersmo-

tor på 109 hk som också kan
gå på bensin från en 13-liters
reservtank. Gastankarna sitter
under golvet och stjäl därför
inget lastutrymme. Räckvidden är cirka 43 mil på naturgas
och något mindre på biogas
på grund av dess lägre energi-

innehåll. Körmässigt märks
ingen skillnad mellan gas- och
bensindrift.
– Men visst innebär det ett
visst besvär att det bara finns
åtta gasmackar i Stockholmsområdet, och i början var våra
gubbar skeptiska. Det krävs en
del planering av logistiken.
– Själva tankningen tar lite
tid men är lika enkel som vid en
dieselpump, men det finns inte
alltid gas när man kommer. Den
ojämna gastillgången är faktiskt ett problem, men återigen:
någon måste ju börja för att det
ska bli en efterfrågan!

