
Profesjonelle logistikk- og 
distribusjonsløsninger for farlig gods



Vi har et stort antall egne tankbiler og  
sysselsetter mer enn 250 medarbeidere  
i Danmark, Norge og Sverige

Et av Nordens største   
SKANOL er en nordisk eid logistikkvirksomhet. Vi er en av Nordens  
ledende leverandører av transport- og logistikkløsninger for farlig  
gods på tankbiler. Vi leverer alt fra olje og bensin til smøreoljer,  
tekniske produkter og kjemikalier. 

SKANOL ble stiftet i 2001, og til tross for virksomhetens korte historie 
har vi utviklet oss til å bli en fullservice logistikkpartner med fokus på 
hele verdikjeden. Med utgangspunkt i kundenes behov utvikler vi 
kompetanse, prosesser og informasjonsteknologi som bidrar til  
optimal styring av forsyningskjeden i kundetilpassede løsninger. 

Med hovedkontor i Aarhus og avdelinger i Oslo og Göteborg dekker 
vi det meste av Skandinavia. Vi har et stort antall egne tankbiler og 
sysselsetter mer enn 250 medarbeidere i Danmark, Norge og Sverige.

Vi skaper verdi for kundene våre 
I SKANOL har vi de siste årene investert kraftig i optimalt tankmateriell 
og ny teknologi. Vi utfører i dag mange oppgaver som tidligere brukte 
kundens ressurser, som f.eks. planlegging og elektronisk overvåkning 
av tanker.

Teknologi gjør det ikke alene. Hos SKANOL ansetter vi bare de beste 
medarbeiderne, som har kunden i fokus og tenker selvstendig når de 
møter en utfordring. 

Kombinasjonen av optimal teknologi og de beste medarbeiderne 
resulterer i løsninger som skaper stor verdi for kundene våre.
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En omfattende rekrutteringsprosess  
sikrer at bare de beste sjåførene  
kommer gjennom nåløyet

Vår misjon og visjon  
Misjon:
SKANOL utvikler og leverer sikre og effektive transport- og logistikk- 
løsninger for farlig gods som transporteres på tankbiler i Norden.

Visjon:
SKANOL ønsker å være den største leverandøren innen sitt område. 
Vi ønsker å anses som den beste og mest erfarne leverandøren på 
markedet i Norden.  

Nordens beste sjåfører 
Vi tør påstå at våre sjåfører er blant Nordens aller beste og mest 
motiverte tankbilsjåfører. Vi har en omfattende rekrutteringsprosess 
som sikrer at bare de beste kommer gjennom nåløyet. Gjennom nøye 
utvelgelse, tester, utdanning, løpende evaluering og opplæring, sikrer 
vi at kompetansen beholdes og utvikles. Det er svært avgjørende når 
man håndterer farlig gods. 

Sterke verdier 
Vi har sterke verdier som er utarbeidet av medarbeidere og ledelsen. 
Disse verner vi om, og vi sikrer at de er forankret blant medarbeiderne 
våre:

1. Vi passer på oss selv, kundene og miljøet
2. Vi vet at vi er her for kunden
3. Vi gjør ting riktig første gang
4. Vi vil utvikle oss – og vi vet at vi kan bli bedre
5. Vi har en god tone, og vi respekterer hverandres arbeid
6. Vi holder det vi lover
7. Vi bruker penger med omhu
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Vår viktigste ressurs 
Hos SKANOL anser vi medarbeiderne som vår viktigste 
ressurs. Derfor streber vi etter å være blant de aller 
mest attraktive arbeidsplassene på vårt område.  
Vi ønsker en løpende og tett dialog mellom ledere  
og medarbeidere, slik at vi sikrer at både virksomhe-
tens og medarbeidernes behov oppfylles best mulig. 
Vi tror på at vi løpende skal utvikle arbeidsplassen vår 
sammen med medarbeiderne. Vi stiller store krav, men 
tilbyr også løpende utdannelse, kompetanseutvikling 
og jobbrotasjon, som gir den enkelte medarbeider de 
optimale forutsetningene for å gjøre jobben sin og ta 
del i utviklingen av virksomheten.



Et bredt utvalg av kunder

Flydrivstoff til lufthavner og flyplasser 
SKANOL forsyner de skandinaviske lufthavnene med jet fuel fra raffinerier og tanklagre døgnet 
rundt. Det skjer med spesialbygde og vektoptimaliserte tankbiler som er tilpasset lokale forhold. 

Oljedistribusjon til landbruk, industri, 
bedriftskunder og private
Hver dag året rundt foretar SKANOLs sjåfører hundrevis av leveranser for våre kunder til private, 
landbruks- og bedriftskunder over hele Norden. Det krever nøye planlegging, fleksibilitet og 
forståelse for kundens behov.

Oppgavene skal prioriteres riktig, og det må finnes kapasitet til hasteordrer og andre behov som 
plutselig oppstår. Kundens tank må aldri gå tom. SKANOL har mange års erfaring i å planlegge 
denne typen distribusjon, der kompleksiteten er høy, og det kan være store sesongsvingninger 
og behov for rask kapasitetstilpassing.

Samtidig vet sjåførene våre at de må ta individuelle hensyn hos kunden, slik at vi når målet:  
At tanken blir full uten at kunden på andre måter kan se at vi har vært på besøk. Det forutsetter 
at sjåføren har inngående kunnskaper om så vel tankinstallasjoner og utstyr som produkter og 
forebyggende miljø- og sikkerhetsforanstaltninger.

Med effektiv IT-integrering kan vi sikre en 100 % papirløs ordreflyt helt fra kunde og frem til  
levering fra tankbil – og retur med leveringsdata fra bilen umiddelbart etter at levering er  
avsluttet. Systemene våre kan håndtere og dokumentere avanserte prosesser, som f.eks.  
tilsetning av additiv og skylling.

Transport av kjemikalier og tekniske produkter  
til industrien
 
Håndtering og transport av farlig gods krever omfattende kunnskap og omtanke. SKANOLs  
sjåfører er utvalgte og utdannet til å arbeide med farlig gods, og SKANOLs virksomhetskultur 
kjennetegnes av stort fokus på forebyggende sikkerhet.

Vi har omfattende kunnskaper i organisasjonen om så vel lovgivningen på området, samt  
oppbygging og sikker bruk av det riktige transportmateriellet til oppgavene.
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Hos SKANOL tilbyr vi tjenester innenfor flere forskjellige segmenter: 
 
Drivstoff til tankstasjoner 
Med det optimale transportmateriellet og velutdannede sjåfører transporterer vi del- og hellast til 
tankstasjoner og dieselanlegg over hele Norden. 

Nøkkelordene for logistikkløsningene er kvalitet, fleksibilitet og rettidighet, og vi har stor fokus på 
transportøkonomi og effektivitet. 

SKANOL har mye kompetanse innenfor tekniske standarder, måle- og peilesystemer osv.

Smøreolje til industri, skipsfart og verksteder 
I dag leverer SKANOLs sjåfører smøreolje i mange produktvarianter til bedriftskunder i vidt  
forskjel lige segmenter, som f.eks. bilverksteder, industrivirksomheter og skip.

Her har det avgjørende betydning at sjåføren kjenner produktene og hver enkelt kundes fasiliteter, 
tankinstallasjon og behov. Sjåførene våre er derfor spesielt opplært i å håndtere disse spesielle 
oppgavene selvstendig og med et høyt kvalitetsnivå.

Bunkring av skip 
Skip anløper havner døgnet rundt, og det stiller store krav til fleksibilitet og leveringssikkerhet i 
forbindelse med bunkring. SKANOL har landsdekkende kapasitet i form av både materiell, fittings 
og medarbeidere som skal til for å levere under til tider vanskelige forhold – uten at det går på 
bekostning av kvalitet, sikkerhet eller miljø.

Medarbeiderne våre har dessuten fått spesialopplæring i å håndtere de omfattende kravene til 
dokumentasjon i forbindelse med f.eks. bunkring av skip i utenriksfart.



Våre multishare-distribusjonsløsninger  
innebærer at vi kan losse og levere  
produkter til flere kunder på samme bil

Forsyningsstyring av tanker 
– Vendor Managed Inventory 
Et samarbeid med SKANOL sikrer at tanken alltid er full. Vi overvåker 
beholdninger, og kundene våre bruker mindre tid på administrasjon 
slik at de kan frigjøre ressurser. Vi utnytter den nyeste teknologien 
innenfor Vendor Managed Inventory, som gjør at vi hele tiden kan 
overvåke beholdningen i kundens tank.

SKANOL kan dessuten håndtere alle former for ordreflyter i faste eller 
variable frekvenser, som f.eks. datointervaller eller lignende.

Effektiv informasjonsteknologi
SKANOL har markedets beste IT-løsninger for håndtering av logistikk 
innen tanktransport av farlig gods.

Vi tilbyr effektive og kundetilpassede grensesnitt. Dette innebærer 
en 100 % papirløs flyt fra kundens ERP-system helt ut til tankbilens 
avanserte målersystemer, som i sanntid returnerer med nøyaktige 
leveringsdata til kunden. Det gjelder uavhengig om det er mindre 
bulkleveranser eller hele lass. Systemene sikrer en nøyaktig og effektiv 
håndtering av data samt mulighet for automatisk volumavstemming.

Multishare-distribusjon – fokus på 
effektivitet, fleksibilitet og miljø
Våre multishare-distribusjonsløsninger innebærer at vi kan losse og 
levere produkter til flere kunder på samme bil. På denne måten blir 
materiellet utnyttet optimalt. 

De mange kilometerne som spares er bra for miljøet. I tillegg økes 
fleksibiliteten pga. høyere leveringsfrekvenser i fjerntliggende  
og tynt befolkede områder, og denne økte effektiviteten gjør at  
omkostningene holdes nede. 

Det er sunn fornuft satt i system!
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Fokus på sikkerhet, kvalitet, miljø og arbeidsmiljø
SKANOL er sertifisert etter flere internasjonalt anerkjente standarder:

> ISO 9001 Kvalitet
> ISO 14001 Miljø
> ISO 18001 Arbeidsmiljø
> SQAS

I vårt arbeid med håndtering av farlig gods er vi svært bevisst på at vi har et særlig stort ansvar. 
Både når det gjelder medarbeiderne og nærsamfunnet når tankbilene våre ferdes i trafikken. 
Hos oss er kvalitet, miljø og arbeidsmiljø ikke bare et spørsmål om sertifikater.  

Vi jobber systematisk med disse tingene gjennom bl.a.:

> 100 % overvåkning av overholdelsen av kjøre- og hviletidsreglene
> Systematisk, nettbasert registrering av alle skader og nestenulykker
> Obligatoriske helsesjekker av alle medarbeidere
> Bruk av moderne teknologi innenfor økokjøring, alkolås, avstandsradar osv.
> Fartsbegrensning til 80 km/t
> Regelmessige sikkerhetsgjennomganger
> GPS-sporing og elektronisk oppfølging av kjørestil (økokjøring)
> Omfattende flåtestyringsprogram for materiellvedlikehold og inspeksjoner
> Systematisk etterutdannelse av sjåfører
> Markedets mest vektoptimaliserte tankbiler gir økt nyttelast, noe som reduserer  
 miljøbelastningen gjennom færre kjørte kilometer

Kontakt SKANOL
Vi synes vi har mye å tilby. Hvis du vil vite mer, kan du gjerne  
ta kontakt med oss.
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HOVEDKONTOR

Danmark
Balticagade 15
DK-8000 Aarhus C
Tel.: +45 7020 8400

info@skanol.com
www.skanol.com

Norge
Ensjøveien 18
N-0661 Oslo
Tel.: +47 2323 2990

Sverige
Cisterngatan 7
SE-418 34 Göteborg
Tel.: +46 (0)35 710 1400

Vi tenker før vi tanker!


