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”Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta 

logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en 

attraktiv arbetsgivare, som drar till sig de bästa medarbetare, som ger 

oss chansen att lyckas med vår vision”



NORDANÅ TRANSPORT – MED TANKE PÅ MILJÖN

 Levererar klimatsmarta logistiklösningar

 Samtliga fordon utrustade med miljövänliga motoralternativ

 Sedan 2016 kör vi på HVO100 – en syntetisk diesel som minimerar koldioxidutsläpp med upp till 90 

procent

 Vi tar samhällsansvar genom att årligen välja frivilligorganisationer som vi vill stödja i form av bidrag 



VÅRT KLIMAT ÄR VIKTIGT, VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG?

 Minskad tomkörning – trafikoptimering

 Ecodriving, ständig utbildning av förare i körsätt

 Uppföljning och återkoppling av körsätt och bränsleförbrukning

 Transics fordonsdatorer – lastbilens svarta låda



MODERN TEKNIK – HÖGRE SÄKERHET

 Datorer och scanners i alla lastbilar

 Alkolås – trafiksäkerhetspolicy

 Kontroll på tider – digitala förarkort

 Utdrag ur belastningsregister

 Medlemmar i BA



NORDANÅ TRANSPORT IDAG

 Sysselsätter omkring 50 personer och en omsättning på 45 miljoner SEK

 Kompetenta medarbetare - som ständigt utvecklas genom utbildning

 Trafikledning 365 dagar om året 

 Hög tillgänglighet 07:30 – 17.00 

 Mail besvaras inom 30 minuter

 Helförsäkrade via Trygg Hansa – såväl egna ekipage som våra kunders ekipage

 Webbaserade tjänster



SPARA PENGAR, TID OCH MILJÖ

 Bättre utnyttjande av kundernas trailers och våra transportresurser

 Optimerar transporter för bättre kostnadseffektivitet

 Bra täckning med kontor och lager i Malmö hamn

 Erbjuder rådgivning för optimala trafikupplägg



MÅR PERSONALEN BRA, MÅR FÖRETAGET BRA

 99 % av alla tidsbeställda transporter levereras i tid, ett övergripande mål

 Hög säkerhet och kvalité för såväl personal som transporter

 Modern och uppdaterad fordonspark med etablerade serviceavtal för säkra transporter

 Regelbunden återkoppling och uppföljning av eventuella förseningar eller störningar



”Våra tjänster skall upplevas som något extra och vi som arbetar på 

Nordanå Transport AB skall känna en stolthet att vi tillhör ett lag som 

levererar tjänster av världsklass samt tar samhällsansvar i frågor rörande 

medarbetarnas sociala villkor såväl som när det gäller att minimera 

transporters negativa miljöpåverkan”


