Professionelle logistik- og
distributionsløsninger for farligt gods

Vi råder over et stort antal egne tankvogne
og beskæftiger mere end 250 medarbejdere
i Danmark, Sverige og Norge

En af Nordens største
SKANOL er en nordisk ejet logistikvirksomhed. Vi er en af Nordens
førende leverandører af transport- og logistikløsninger inden for
farligt gods på tankvogn. Vi leverer alt fra olie og benzin over smøreolier og tekniske produkter til kemikalier.
SKANOL blev stiftet i 2001, og trods virksomhedens korte historie har
vi udviklet os til at være en full-service logistikpartner med fokus på
hele værdikæden. Med udgangspunkt i vores kunders behov udvikler
vi knowhow, processer og informationsteknologi, der bidrager til
optimal styring af forsyningskæden i kundetilpassede løsninger.
Med hovedkontor i Aarhus og afdelinger i Oslo og Göteborg dækker vi
det meste af Skandinavien. Vi råder over et stort antal egne tankvogne
og beskæftiger mere end 250 medarbejdere i Danmark, Sverige og
Norge.

Vi skaber værdi for vores kunder
I SKANOL har vi de seneste år investeret kraftigt i optimalt tankmateriel
og ny teknologi. Vi løser i dag mange opgaver, som tidligere trak på
vores kunders ressourcer, f.eks. planlægning og elektronisk overvågning af tanke.
Teknologi gør det ikke alene. Hos SKANOL ansætter vi kun de bedste
medarbejdere, som har kunden i fokus og tænker selvstændigt, når de
møder en udfordring.
Kombinationen af den optimale teknologi og de bedste medarbejdere
resulterer i løsninger, der skaber stor værdi for vores kunder.
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En omfattende rekrutteringsproces sikrer,
at kun de bedste chauffører kommer
gennem nåleøjet

Vores mission og vision
Mission:
SKANOL udvikler og leverer sikre og effektive transport- og logistikløsninger inden for farligt gods transporteret på tankvogn i Norden.
Vision:
SKANOL vil være den største leverandør inden for sit område.
Vi vil af markedet anerkendes som den bedste og mest veldrevne
leverandør i Norden.

Nordens bedste chauffører
Vi tør godt sige, at vores chauffører er blandt Nordens allerbedste og
mest motiverede tankvognschauffører. Vi har en omfattende rekrutteringsproces, som sikrer, at kun de bedste kommer gennem nåleøjet.
Gennem nøje udvælgelse, tests, uddannelse, løbende evaluering og
træning sikrer vi, at kompetencerne fastholdes og udvikles. Det er
altafgørende, når man håndterer farligt gods.

Stærke værdier
Vi har et stærkt værdisæt, som er formuleret af medarbejdere og
ledelse. Det værner vi om – og vi sikrer, at det er forankret blandt vores
medarbejdere:

Vores vigtigste ressource
Hos SKANOL anser vi medarbejderne som vores
vigtigste ressource. Derfor tilstræber vi at være blandt
de allermest attraktive arbejdspladser inden for vores
område. Vi ønsker en løbende, tæt dialog mellem
ledere og medarbejdere, så vi sikrer, at både virksomhedens og medarbejdernes behov opfyldes bedst
muligt. Vi tror på, at vi løbende skal og kan udvikle
vores arbejdsplads sammen med medarbejderne.
Vi stiller store krav, men tilbyder også løbende uddannelse, kompetenceudvikling og jobrotation, som giver
den enkelte medarbejder de optimale forudsætninger for at bestride sit job og tage del i udviklingen af
virksomheden.
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Vi passer på os selv, kunderne og miljøet
Vi ved, at vi er til for kunden
Vi gør tingene rigtigt første gang
Vi vil udvikle os – og vi erkender, at vi kan blive bedre
Vi bruger en ordentlig omgangstone, og vi har respekt
for hinandens arbejde
Vi holder, hvad vi lover
Vi bruger penge med omtanke
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En bred vifte af kunder
Hos SKANOL tilbyder vi services inden for flere forskellige segmenter:

Brændstof til tankstationer
Med det optimale transportmateriel og veluddannede chauffører transporterer vi del- og hellæs
til tankstationer og dieselanlæg over hele Norden.
Nøgleordene for logistikløsningerne er kvalitet, fleksibilitet og rettidighed, ligesom vi har stort
fokus på transportøkonomi og effektivitet.
SKANOL har stor knowhow inden for de tekniske standarder, måle- og pejlesystemer m.v.

Smøreolie til industri, skibsfart og værksteder
Hver dag leverer SKANOLs chauffører smøreolier i mange produktvarianter til erhvervskunder i vidt
forskellige segmenter, eksempelvis autoværksteder, industrivirksomheder og skibe.
Her er det af afgørende betydning, at chaufføren kender produkterne, hver enkelt kundes faciliteter, tankinstallation og behov. Derfor er vores chauffører specielt uddannede til at håndtere disse
specialopgaver selvstændigt og med et højt kvalitetsniveau.

Bunkering af skibe
Skibe anløber havne døgnet rundt, og det stiller store krav til fleksibilitet og leveringssikkerhed i
forbindelse med bunkering. SKANOL har landsdækkende kapacitet i form af både materiel, fittings
og de medarbejdere, der skal til for at levere under til tider vanskelige forhold – uden at gå på
kompromis med hverken kvalitet, sikkerhed eller miljø.
Vores medarbejdere er desuden specialuddannede til at håndtere de omfattende krav til
dokumentation i forbindelse med f.eks. bunkering af skibe i udenrigsfart.

Flybrændstof til lufthavne og flyvepladser
SKANOL forsyner døgnet rundt de skandinaviske lufthavne med jet fuel fra raffinaderier og tanklagre. Det sker med specialopbyggede og vægtoptimerede tankvogne tilpasset lokale forhold.

Oliedistribution til landbrug, industri,
erhvervsvirksomheder og private
Hver dag året rundt foretager SKANOLs chauffører i hundredvis af olieleverancer for vores kunder
til private, landbrug og erhvervsvirksomheder over hele Norden. Det kræver skarp planlægning,
fleksibilitet og forståelse for kundens behov.
Opgaverne skal prioriteres rigtigt, og der skal være kapacitet til hasteordrer og andre pludseligt
opståede behov. Kundens tank må aldrig gå tom. SKANOL har mange års erfaring i at planlægge
denne type distribution, hvor kompleksiteten er høj, og hvor der kan være store sæsonudsving
og behov for hurtig kapacitetstilpasning.
Samtidig forstår vores chauffører at tage individuelle hensyn hos kunden, så vi når målet:
At tanken er fyldt op, uden at kunden i øvrigt kan se, at vi har været på besøg. Det forudsætter,
at chaufføren har en indgående viden om såvel tankinstallationer og udstyr som produkter og
forebyggende miljø- og sikkerhedsforanstaltninger.
Med effektiv IT-integration kan vi sikre et 100% papirløst ordre-flow helt fra kunde og frem til
levering fra tankbil – og returnering af leveringsdata fra bilen umiddelbart efter, at levering
er afsluttet. Vores systemer kan håndtere og dokumentere avancerede processer som f.eks.
additivering og skylning.

Transport af kemikalier og tekniske
produkter til industrien
Håndtering og transport af farligt gods kræver stor viden og omhu. SKANOLs chauffører er
udvalgt og uddannet til arbejdet med farligt gods, og SKANOLs virksomhedskultur er kendetegnet ved stort fokus på forebyggende sikkerhed.
Vi har stor viden i organisationen omkring såvel lovgivningen på området samt opbygning
og sikker anvendelse af det rigtige transportmateriel til opgaverne.
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Vores multishare-distributionsløsninger
indebærer, at vi kan læsse og levere
produkter for flere kunder på samme bil

Forsyningsstyring af tanke
– Vendor Managed Inventory
Et samarbejde med SKANOL sikrer, at tanken altid er fyldt op. Vi overvåger beholdninger, og vores kunder bruger mindre tid på administration og kan dermed frigøre ressourcer. Vi udnytter den nyeste teknologi inden for Vendor Managed Inventory – derved sikres, at vi hele
tiden kan overvåge beholdningen i kundens tank.
SKANOL kan desuden håndtere alle former for ordre-flows i faste eller
variable frekvenser, f.eks. datointervaller, graddage eller lignende.

Effektiv informationsteknologi
SKANOL har markedets bedste IT-løsninger til håndtering af logistik
inden for tanktransport af farligt gods.
Vi tilbyder effektive og kundetilpassede grænseflader. Dette indebærer et 100% papirløst flow fra kundens ERP-system helt ud til
tankbilens avancerede målersystemer, som i real-time vender tilbage
med præcise leveringsdata til kunden. Det gælder uanset om det er
mindre bulk-leverancer eller hele læs. Systemerne sikrer en præcis og
effektiv håndtering af data samt mulighed for automatisk volumenafstemning.

Multishare-distribution – fokus på
effektivitet, fleksibilitet og miljø
Vores multishare-distributionsløsninger indebærer, at vi kan læsse og
levere produkter for flere kunder på samme bil. Det giver mening, når
materiellet på denne måde udnyttes optimalt.
De mange sparede kilometer er godt for miljøet, fleksibiliteten øges
gennem højere leveringsfrekvenser i fjerntliggende og tyndtbefolkede
områder – og den øgede effektivitet gør, at omkostningerne holdes
nede.
Det er sund fornuft sat i system!
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Kontakt SKANOL
Vi mener, at vi har meget at tilbyde. Hvis du vil vide mere,
er du velkommen til at kontakte os.

Fokus på sikkerhed, kvalitet, miljø
og arbejdsmiljø
SKANOL er certificeret efter flere internationalt anerkendte standarder:
>
>
>
>

ISO 9001 Kvalitet
ISO 14001 Miljø
ISO 18001 Arbejdsmiljø
SQAS

I vores arbejde med håndtering af farligt gods er vi meget bevidste om, at der påhviler os
et helt særligt ansvar. Både i forhold til medarbejderne og i forhold til det omkringliggende
samfund, når vores tankvogne færdes i trafikken. Hos os er kvalitet, miljø og arbejdsmiljø
ikke bare et spørgsmål om certifikater.
Vi arbejder systematisk med disse ting gennem bl.a.:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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100% monitorering af overholdelse af køre- og hviletidsreglerne
Systematisk, web-baseret registrering af alle skader og nærvedhændelser
Obligatoriske sundhedstjek af alle medarbejdere
Anvendelse af moderne teknologi inden for ECO-driving, alko-lås, afstandsradar m.v.
Fartbegrænsning til 80 km/t
Regelmæssige safety walks
GPS-tracking og elektronisk opfølgning på kørestil (ECO-driving)
Omfattende flådestyringsprogram for materielvedligeholdelse og inspektioner
Systematisk efteruddannelse af chauffører
Markedets mest vægtoptimerede tankvogne giver øget nyttelast, som reducerer
miljøbelastningen gennem færre kørte km
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HOVEDKONTOR

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

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

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

info@skanol.com
www.skanol.com

Vi tænker før vi tanker!

