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Industriprofi l erbjuder ett brett sortiment inom arbetskläder, profi lkläder och presen-
treklam. Industriprofi ls personal prioriterar ett serviceinriktat bemötande och snabba 
leveranser.

– Idag är vi 11 medarbetare som tillsammans gör det enkelt för våra kunder att handla 
hos oss. Besök oss i vår centrala butik på Näringen i Gävle, eller gå in på vår hemsida: 
www.industriprofi l.net. 

En kontakt räcker

I år fusionerades Tankbilsbolaget med 
Skandinavisk Tanktransport (STT) till 
Tankbilsbolaget STT AB och blev med 
sina ca 130 fordon landets största aktör för 
transporter av drivmedel.

- Nu verkar vi från Östersund/Sundsvall 
i norr till Skåne i söder, säger Marcus Wen-
del, ny vd sedan i april.

Marknaden för transporter av drivmedel har 
förändrats radikalt de senaste åren. De stora 
drivmedelsbolagen kräver mer och större 
upplägg av varje transportleverantör i stora 
upphandlingar. Dessutom har lönsamheten 
minskat för åkarna.

- Oljebolagen kräver mer rikstäckande ser-
vice, där transportörerna ska kunna svara upp 
till certifi erade kvalitetslednings- och miljö-
säkerhetssystem samt moderna it-system som 
är kompatibla med kundens egna. Med sam-
gåendet kan vi erbjuda tillfredsställande geo-
grafi sk spridning och i en större organisation 
kan vi svara upp till beställarnas krav.

Tankbilsbolaget STT AB hanterar såväl öpp-
na orders där företaget själva svarar för trans-
portledning eller så hyr företaget ut tankbil 
med chaufför. Tankbilsbolaget STT har alla 
Sveriges stora oljebolag som kunder.

- Avtalen kan vara löpande eller tidsbe-
gränsade på 6 månader till tre år. Vi profi lerar 
bilarna enligt kundernas önskemål.

Det generella uppdraget är att från landets 
oljedepåer transportera bensin, diesel, tjock-
olja, tankcontainers och bitumen (för asfalt-
produktion) till tankstationer, värmeverk, 
industri och privatpersoner.

Mer biodrivmedel
I takt med att eldningsoljan fasas ut som vär-

Största aktör i Sverige
Nytt tankbilsbolag lever upp till oljebolagen krav

mekälla och bensinen stiger i pris kör Tank-
bilsbolaget STT allt mer biodrivmedel i sina 
tankbilar. 

- När marknaden ställer om får vi göra 
detsamma. Vi kan köra mycket mer biodriv-
medel om produktionen kunde svara upp till 
marknadens behov. Det gäller att se möjlig-
heterna och anta utmaningarna, säger Marcus 

            Vi kan köra mycket mer 
biodrivmedel om produktionen kunde
svara upp till marknadens behov”

Sveriges största aktör 
för transporter av 
drivmedel Tankbilsbo-
laget STT AB. En ny 
tankbil med släp vär-
deras till ca fyra mil-
joner kronor och körs 
i princip dygnet runt, 
sex dagar i veckan, 
året om.

Fakta:

Den första april driftsattes det nya bo-
laget Tankbilsbolaget STT AB, med 
transportledning i Gävle (Gävle hamn) 
och Stockholm. Före detta Tankbilsbo-
laget sysselsatte ca 50 tankfordon och 
ägdes gemensamt av FraktCentralen 
i Gestrikland AB, Helsingefrakt AB, 
Maserfrakt AB samt Wiréns Åkeri AB. 
STT var tidigare ett affärsområde inom 
Stockholms Åkeri AB och sysselsatte ca 
85 tankfordon på helårsbasis. Alla berör-
da åkare övertas av det nya bolaget. Av 
Tankbilsbolaget STT:s ca 130 tankfordon 
ingår ett tiotal delägare i FraktCentralen 
som också äger 10 procent av det nya bo-
laget.

som tidigare jobbade som transportchef för 
ett av de större oljebolagen. Jag har gått över 
till andra sidan nu, från att vara transportkö-

pare till att vara transportsäljare. 
Därmed har jag ganska god insikt 
vad kunderna vill ha och vilka 
styrkor som uppskattas.

Chaufförsbrist
Marcus ser möjligheter till ökad 
expansion på marknaden. Enda 

orosmolnet är bristen på chaufförer med ut-
bildning i transporter för farligt gods.

Marcus ser problemet:
- De senaste åren har hela åkeribranschen 

varit medveten om den kommande chauf-

försbristen. Idag är vi där. De höga krav, som 
både kunder och myndigheter ställer, på da-
gens tankbilsförare premieras inte i tillräck-
lig utsträckning. Genom att få marknaden att 
inse detta kan vi göra tankbilschaufförsjob-
bet mer attraktivt i framtiden. Det är vi alla 
beroende av.
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