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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”



”Att komplettera Coop Logistiks tåglösning 
med nya lastbilar som drivs med fossilfria 
drivmedel är ett aktivt och viktigt val för oss 
på Coop. Vår leverantör Nordanå Transport har 
valt att ligga i framkant när det gäller 
miljösatsningar och tillsammans gör vi nu en 
gemensam insats för en bättre miljö.”

Peter Rosendahl, Transportchef Coop Logistik AB

Nordanå Transport
Fossilfria och hållbara transporter

 » Sedan 2020 kör vi 100 % fossilfritt

 » Alla fordon har senaste miljöteknik och är Euro 6 
i miljöklassning

 » Vi samlastar och höjer fyllnadsgraden för våra 
kunder

 » Vi tar samhällsansvar och stödjer varje år olika 
organisationer i samhället



Hållbara transporter 
är viktigt för oss och 
klimatet

Nordanå Transport AB är certifierade enligt Fair  
Transport och har den högsta mervärdesnivån
Det innebär följande:

 » Granskning av tredjepartsorganisation och årlig 
uppföljning

 » Kontroll att vi har gällande tillstånd såsom  
yrkestrafiktillstånd, säkerhetsrådgivare med 
mera

 » Kontroll att vi har kollektivavtal, policys och  
rutiner för verksamheten samt SAM

 » Fair Transport kontrollerar även att vi endast  
använder fossilfria drivmedel 



Modern teknik = 
hög säkerhet

 » Alla fordon är utrustade med datorer som mäter 
körbeteende samt positionering

 » Alla fordon har alkolås som årligen kalibreras

 » Kör och vilotider kontrolleras löpande, dessa följs 
i realtid och avvikelser noteras direkt

 » Alla anställda har ID06 kort och en noggrann 
bakgrundskontroll görs innan anställning

 » Anslutna till BKY så alla körkort och behörigheter 
kontrolleras online mot Transportstyrelsen



 » Vi är cirka 60 anställda, varav över 50 egna chaufförer 
som vi ser som en stor tillgång

 » Våra tjänstemän har lång erfarenhet av logistik och vi 
utvecklas ständigt

 » Egen trafikledning som är öppen 07.30 till 17.00 helgfria 
vardagar

 » Försäkrade via Protector och har även flytande  
trailerförsäkring när vi kör andras trailers

 » Egen terminal och kontor centralt beläget i Malmö 
hamn

 » Ökad efterfråga på fossilfria transporter och god årlig 
tillväxt

Nordanå Transport 
erbjuder
Vi erbjuder klimatsmarta 
transporter och lager
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Vårt lager i Malmö hamn  
erbjuder lagring av pallat gods. 
Vi har 10 egna bryggor där vi kan 
lossa allt från containers till 
mindre lastbilar. Ni kan lagra ert 
gods några timmar eller ha avtal 
som gäller för lagring i flera år.  

Naturligtvis är det ett rent och 
snyggt lager som är klassat som 
livsmedelslager. Lagret är också 
kameraövervakat samt har 
tydliga rutiner avseende vem som 
får vistas där. 
All hantering utförs av utbildad 
och professionell personal med 
moderna arbetsredskap.



 » Nordanå Transports erbjudande spar pengar och tid 
samtidigt som ni köper en fossilfri transport

 » Nordanå Transports upplägg sänker vanligtvis kundens 
totalkostnad

 » Man kan ha lager och transporter av en och samma 
part (alla anställda i samma företag)

 » Optimera transport och lager/omlastning för bättre  
kostnadseffektivitet

 » Minimera fel, skador och driftstörningar som kostar  
mycket pengar som är svåra att mäta

 » En engagerad motpart

Spara pengar, tid 
och miljö



Vår största tillgång 
är personalen

 » Mår personalen bra så mår oftast även företaget 
bra. Som anställd på Nordanå Transport  
erbjuds man årlig kompetensutveckling,  
karriärmöjligheter och vinstdelning

 » Personalen har också tillgång till  
företagshälsovård via HMC och vi genomför  
årliga kontroller

 » Generösa friskvårdsbidrag

 » Öppet klimat, bra arbetsmiljö och delaktighet



”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”

 » NORDANÅ TRANSPORT
 »

 » STYRSÖGATAN 5, 211 24 MALMÖ

 » TELEFON: 040 631 21 00

 » E-POST: bokning@nordanatransport.se

 » www.nordanatransport.se
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