
Professionella logistik- och 
distributionslösningar för farligt gods



Vi har ett stort antal egna tankbilar och  
sysselsätter fler än 250 medarbetare i  
Danmark, Sverige och Norge

Ett av Nordens största  
SKANOL är ett nordiskt ägt logistikföretag. Vi är en av Nordens ledande 
leverantörer av transport- och logistiklösningar inom farligt gods på 
tankbil. Vi levererar allt från olja och bensin, till smörjoljor och tekniska 
produkter till kemikalier. 

SKANOL stiftades år 2001 och trots företagets korta historia har vi 
utvecklat oss till att vara en full-service-logistikpartner med fokus på 
hela värdekedjan. Med utgångspunkt i våra kunders behov utvecklar vi 
knowhow, processer och informationsteknologi som bidrar till optimal 
styrning av flödesekonomin i kundanpassade lösningar. 

Med huvudkontor i Aarhus och avdelningar i Oslo och Göteborg 
täcker vi det mesta av Skandinavien. Vi råder över ett stort antal egna 
tankbilar och sysselsätter fler än 250 medarbetare i Danmark, Sverige 

och Norge. 

Vi skapar värde för våra kunder  
I SKANOL har vi de senaste åren investerat kraftigt i optimal tankbils- 
utrustning och ny teknologi. Vi löser i dag många uppdrag som  
tidigare belastade våra kunders resurser, t.ex. planering och elektronisk 
övervakning av tankar. 

Teknologi gör det inte självmant. Hos SKANOL anställer vi bara de 
bästa medarbetarna som har kunden i fokus och tänker självständigt 
när de möter en utmaning. 

Kombinationen av den optimala teknologin och de bästa medarbetar-
na resulterar i lösningar som skapar stort värde för våra kunder.
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En omfattande rekryteringsprocess  
resulterar i att bara de bästa chaufförerna  
kommer genom nålsögat

Vår mission och vision  
Mission: 
SKANOL utvecklar och levererar säkra och effektiva transport- och  
logistiklösningar inom farligt gods transporterat på tankbil i Norden.

Vision:
SKANOL vill vara den största leverantören inom sitt område. Vi vill av 
marknaden få en kvalitetsstämpel på att vi är den bästa och mest 
välorganiserade leverantören i Norden.

Nordens bästa chaufförer  
Vi törs påstå att våra chaufförer är bland Nordens allra bästa och mest 
motiverade tankbilschaufförer. Vi har en omfattande rekryteringspro-
cess som ser till att bara de bästa kommer genom nålsögat. Genom 
noggrant urval, tester, utbildning, löpande utvärdering och träning 
säkrar vi att kompetenserna hålls kvar och utvecklas. Det är av görande 
när man hanterar farligt gods.  

En stark värdegrund
Vi har en stark värdegrund som formulerats av medarbetarna och led-
ningen. Den värnar vi om – och vi ser till att den förankras bland våra 
medarbetare.

1. Vi är rädda om oss själva och miljön
2. Vi vet att vi är till för kunden
3. Vi gör allt på rätt sätt redan från början
4. Vi vill utveckla oss – och vi erkänner att vi hela tiden kan  
 bli bättre
5. Vi tilltalar varandra ordentligt och vi har respekt för varandras  
 arbete
6. Vi håller vad vi lovar
7. Vi använder pengar med omtanke
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Vår viktigaste resurs 
Hos SKANOL anser vi medarbetarna för att vara vår 
viktigaste resurs. Därför strävar vi efter att vara bland 
de allra mest attraktiva arbetsplatserna inom vårt om-
råde. Vi vill ha en löpande, nära dialog mellan chefer 
och medarbetare så att vi säkrar att både företagets 
och medarbetarnas behov uppfylls på bästa möjliga 
sätt. Vi tror på att vi löpande ska och kan utveckla vår 
arbetsplats tillsammans med medarbetarna. Vi ställer 
stora krav, men erbjuder också löpande utbildning, 
kompetensutveckling och jobbrotation, som ger den 
enskilde medarbetaren de optimala förutsättningar-
na för att sköta sitt jobb och ta del i utvecklingen av 
företaget.



Olika sorters kunder

Flygbränsle till flygplatser och landningsbanor   
SKANOL förser dygnet runt de skandinaviska flygplatserna med ”jet fuel” från raffinaderier och tank- 
lager. Det sker med specialbyggda och viktoptimerade tankbilar anpassade efter lokala förhållanden. 

Oljedistribution till lantbruk, industri, företag  
och privata
Varje dag året runt gör SKANOL:s chaufförer hundratals oljeleveranser för våra kunder till privata, 
lantbruk och företag över hela Norden. Det kräver bra planering, flexibilitet och förståelse för 
kundens behov. 

Uppdragen ska prioriteras rätt och det ska vara kapacitet till expressbeställningar och andra plöts-
liga behov. Kundens tank får aldrig sina. SKANOL har många års erfarenhet av att planera denna 
slags distribution, där komplexiteten är hög och där det kan vara stora säsongsavvikelser och 
behov för snabb kapacitetsanpassning. 

Samtidigt förstår våra chaufförer att ta individuell hänsyn hos kunden, så att vi når målet: Att 
tanken fylls upp utan att kunden förövrigt kan se att vi har varit på besök. Det förutsätter att 
chauffören har kännedom om såväl tankinstallationer och utrustning som produkter och förebyg-
gande miljö- och säkerhetsåtgärder. 

Med effektiv IT-integration kan vi säkra ett 100 % papperslöst orderflöde helt från kund och fram 
till leveransen från tankbilen – och returnering av leveransdata från bilen omedelbart efter att 
leveransen avslutats. Våra system kan hantera och dokumentera avancerade processer som t.ex. 
additivering och sköljning. 

Transport av kemikalier och tekniska produkter 
till industrin 
Hantering och transport av farligt gods kräver stor kunskap och försiktighet. SKANOL:s chaufförer 
är utvalda och utbildade till att arbeta med farligt gods och SKANOL:s företagskultur känne-
tecknas vid stort fokus på förebyggande säkerhet. 

Vi har stor kunskap i organisationen om såväl lagstiftningen på området samt uppbyggnad och 
säkert användande av rätt transportutrustning till uppdragen.
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Hos SKANOL erbjuder vi tjänster inom flera olika segment: 
 
Bränsle till bensinstationer  
Med optimal transportutrustning och välutbildade chaufförer transporterar vi del- och hellass till 
bensinstationer och dieselanläggningar över hela Norden. 

Nyckelorden för logistiklösningarna är kvalitet, flexibilitet och punktlighet och vi har stort fokus på 
transportekonomi och effektivitet. 

SKANOL har stort knowhow inom de tekniska standarderna, mått- och kontrollsystem m.m.

Smörjolja till industri, sjöfart och verkstäder 
Varje dag levererar SKANOL:s chaufförer smörjoljor i många produktvarianter till företagskunder i 
vitt skilda segment, exempelvis bilverkstäder, industriföretag och till fartyg. 

Här är det viktigt att chauffören känner till produkterna, varje enskild kunds faciliteter, tankinstal-
lation och behov. Därför är våra chaufförer specialutbildade till att hantera dessa specialuppdrag 
självständigt och med hög kvalitetsnivå. 

Bunkring av fartyg  
Fartyg lägger till i hamnar dygnet runt och det ställer stora krav till flexibilitet och leveranspunkt-
lighet i samband med bunkring. SKANOL har landstäckande kapacitet i form av både utrustning, 
rördelar och medarbetare som ska till för att leverera under, ibland svåra situationer – utan att 
kompromissa med varken kvalitet, säkerhet eller miljö. 

Våra medarbetare är specialutbildade till att hantera de omfattande kraven till dokumentation i 
samband med t.ex. bunkring av fartyg i internationell sjöfart.



Våra multishare-distributionslösningar  
innebär att vi kan lasta och leverera  
produkter för flera kunder på samma bil

Leveranshantering av tankar  
– Vendor Managed Inventory  
Ett samarbete med SKANOL säkrar att tanken alltid är fylld. Vi övervak-
ar behållning och våra kunder ägnar mindre tid åt administration och 
kan därmed frigöra resurser. Vi utnyttjar den senaste teknologin inom 
Vendor Managed Inventory – därmed säkrar vi att vi hela tiden kan 
övervaka behållningen i kundens tank. 

SKANOL kan dessutom hantera alla former av orderflöden i fasta eller 
variabla frekvenser, t.ex. datumsintervaller eller liknande. 

Effektiv informationsteknologi 
SKANOL har marknadens bästa IT-lösningar till hantering av logistik 
inom tanktransport av farligt gods. 

Vi erbjuder effektiva och kundanpassade gränssnitt. Detta innebär  
ett 100 % papperslöst flöde från kundens ERP-system ända ut till  
tankbilens avancerade mätarsystem, som i real-time återkopplar  
med exakta leveransdata till kunden. Det gäller oavsett om det är  
flera mindre bulk-leveranser eller hela lass. Systemen säkrar en exakt 
och eff ektiv hantering av data samt möjlighet för automatisk  
volym-kontroll. 

Multishare-distribution – fokus på 
effektivitet, flexibilitet och miljö 
Våra multishare-distributionslösningar innebär att vi kan lasta och  
leverera produkter för flera kunder på samma bil. Det har betydelse 
när utrustningen på detta sätt utnyttjas optimalt. 

De många sparade kilometerna är bra för miljön, flexibiliteten ökas 
genom högre leveransfrekvenser i avlägsna och glesbefolkade  
områden – och den ökade effektiviteten gör att kostnaderna hålls 
nere. 

Det är sunt förnuft som satts i system!
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Fokus på säkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö 
SKANOL är certifierad efter flera internationellt erkända standarder: 

> ISO 9001 Kvalitet 
> ISO 14001 Miljö 
> ISO 18001 Arbetsmiljö 
> SQAS

I vårt arbete med hantering av farligt gods är vi mycket medvetna om att vi har ett särskilt ansvar. 
Både i förhållande till medarbetarna och i förhållande till samhället runt omkring när våra tank- 
bilar färdas i trafiken. Hos oss är kvalitet, miljö och arbetsmiljö inte bara en fråga om certifikat. 

Vi arbetar systematiskt med dessa saker genom bl.a.:

> 100 % monitorering av att kör- och vilotidsreglerna hålls
> Systematisk, webbaserad registrering av alla skador och händelser i närområdet 
> Obligatoriska hälsokontroller av alla medarbetare 
> Använda modern teknologi inom ECO-driving, alkolås, avståndsradar m.m. 
> Fartbegränsning till 80 km/h 
> Regelbundna safety walks 
> GPS-tracking och elektronisk uppföljning av körsätt (ECO-driving) 
> Omfattande styrningsprogram för utrustningsunderhåll och inspektioner 
> Systematisk vidareutbildning av chaufförer 
> Marknadens mest viktoptimerade tankbilar ger ökad nyttolast som reducerar  
 miljöbelastningen genom färre körda kilometer

Kontakta SKANOL
Vi anser att vi har mycket att erbjuda. Om du vill veta mer  
är du välkommen att kontakta oss.
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HUVEDKONTOR

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 tänker innan vi tanker!


