
 

 

 

 

 

10. marts 2021   

 

Pressemeddelelse 

 
To erfarne jyske transportvirksomheder forener kræfterne. 

 

Med virkning fra 1. april 2021 har Aalborg Vognmandsforretning A/S/Aarhus Vognmandsforretning A/S - 

bedre kendt som AVAS - erhvervet ejerskabet af vognmand bomholt a/s.  

 

Det er to meget erfarne virksomheder, der nu forener kræfterne. vognmand bomholt a/s er etableret i 1938, 

og beskæftiger i dag 12 medarbejdere fra domicilet i Brabrand. Virksomheden er en nichevirksomhed, hvor 

hovedaktiviteterne primært er kranarbejde, maskintransport, blokvognstransport og særtransport i hele 

Europa. Rødderne i AVAS går tilbage til 1929, og virksomheden beskæftiger i dag ca. 125 medarbejdere fra 

basen i Nørresundby. AVAS leverer en bred vifte af specialiserede transportydelser relateret til elementer, 

materialer, både, gods, affald, specialtransporter, containere mv., hvor der altid er fokus på kvalitet og 

leveringssikkerhed. 

 

Virksomhederne har gennem de seneste år haft et godt og tillidsfuldt samarbejde omkring løsningen af en 

række opgaver, og det er dette forhold, man nu ønsker at cementere ved handlen. Begge parter ser den nye 

konstellation som en kilde til yderligere vækst og dermed nye kundeforhold; men samarbejdet er også et 

vigtigt skridt i retning af at kunne tilbyde et stærkere mix af serviceløsninger til eksisterende kunder i Aarhus 

området.  

 

”Et rigtig godt match” 

Erik Poulsen, bestyrelsesformand i AVAS, ser købet af vognmand bomholt a/s som en helt naturlig 

udvikling: 

”Transportbranchen er stadig præget af mange mindre udbydere; men kundernes stærkt stigende behov for 

specialiserede og effektive løsninger stiller store krav til løbende investeringer i den nyeste teknologi, 

omstilling til grønne løsninger, optimal udnyttelse af informationsteknologien og stærke kvalitetsprocedurer, 

som sikrer den nødvendige dokumentation. For at kunne matche denne udvikling, forventer vi behov for 

yderligere konsolidering i branchen over de kommende år, og den udvikling ønsker AVAS at tage aktiv del i, 

så vi kan optimere vor placering i værdikæden til gavn for vore kunder.” 

 

Grete Bomholdt, ejer af vognmand bomholt a/s glæder sig over aftalen: ” Jeg har nu sammen med nogle 

meget loyale og kompetente medarbejdere drevet virksomheden siden min mand Niels Bomholt´s pludselige 

død i 2010. Det har været en spændende og lærerig tid, og jeg nu glad for at virksomheden har fundet et ”nyt 

hjem” hos AVAS. Det har været vigtigt for mig, at de kvaliteter vognmand bomholt står for også kan 

tilbydes vore kunder fremover.” 

 

Administrerende direktør Jan Kjelgaard, AVAS, deler denne opfattelse: ”Vi har over de seneste år haft et 

rigtig godt samarbejde med vognmand bomholt, og derfor er dette ”giftermål” et perfekt match. Vi driver 

begge vore virksomheder efter de samme værdier med et stærkt fokus på kundetilpassede løsninger. En 

vigtig forudsætning for at kunne videreudvikle disse løsninger er stærke kompetencer hos medarbejderne. I 

AVAS prioriterer vi løbende udvikling af medarbejderne meget højt, for en velkvalificeret medarbejderstab, 

som kan anvende den nyeste teknologi er et must, når vi ønsker at udbygge vor markedsposition. Inden for 

vor branche er denne type medarbejdere en mangelvare. Vi har dem selv, men vi finder dem heldigvis også 

hos vognmand bomholt.  Vi glæder os til at få dem alle ombord og har ingen planer om at reducere 

medarbejderstaben – snarere tværtimod, idet vi løbende vil tilføre ressourcer, så vi kan være på forkant med 

de krav kunderne i Aarhus-området stiller til vore løsninger”. 
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