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Fakta:

Tankbilsbolaget ägs av FraktCentralen 
AB, Hälsningefrakt AB och MaserFrakt
AB. Gemensamt har de en omsättning på 
1,5 miljarder kronor och har en lång och 
gedigen bakgrund av tanktransporter.

Tankbilsbolagets verksamhet består i 
huvudsak av petroleumtransporter. Kun-
derna är främst oljebolag (95 procent) 
och större industrier. Tankbilsbolaget har
tre, av moderbolagen, inhyrda tjänstemän 
(2,25 heltidstjänst) och en fordonspark på
totalt 30 tankbilsekipage uppdelat på 17 
åkerier. 

Årets omsättning för Tankbilsbolaget
beräknas til l ca 60 miljoner kronor.

Just nu pågår ett omfattande arbete
med att certifi era alla led inom Tank-
bil sbolaget Sverige AB enligt milj ö- och
kvalit etsledningssystemen ISO 14 001 
och 9 001. Dessutom systematiseras 
arbetsmiljöarbetet i organisationen. 

– Tankbilsbolaget ska vara petrole-
umbranschens första val, så småning-
om i hela Sverige, säger verksamhets-  
ansvarige Mats Johansson.

Tankbilsbolagets verksamhet drivs enligt 
den framgångsrika princip FraktCentralens 
föregångare använt sig under lång tid. Åkare,
entreprenörer med egna företag, äger gemen-
samt en organisation som förmedlar uppdra-
gen enligt ett utarbetat system. 

Därmed förenas ett överlägset engagemang 
med högsta kompetens och servicekänsla ut 
i verksamhetens yttersta led med en effektiv 
overhead (administration, transportledning, 
marknadsföring, kvalitets- och miljöledning, 
datasystem m.m.).

Åkarnytta förenas med kundnytta vil ket
ger affärsnytta.

Omfattande mjukvarupaket
Tankbilsbolaget tre fi nansiellt starka ägare 
är sedan tidigare alla milj ö- och kvalitets-
ledningscertifi erade enligt ISO 14 001 och 
9 001. Då Tankbilsbolagets transportörer alla 
är delägare i Tankbilsbo-
laget ägarföretag är de 
redan i dag förpliktade 
att följa ISO-certifi ering-
arnas krav. Detta gäller
även de tjänstemän som 
arbetar i Tankbilsbolaget,
alla inhyrda från ägarfö-
retagen. Organisationens
miljö- och kvalitetskompetens fördjupas nu. 

– Det är unikt att integrera transportörerna 

Gävle hamn blir allt viktigare för 
transporter av petroleumtransporter 
til l Sverige.
På bilden lastar Lars Larsson 
en av Tankbilsbolagets bilar
tjockolja il l Sandvik.
I förgrunden verksamhetsansvarige
Mats Johansson.

Första val för petroleumbranschen

i ett utarbetat mjukvarupaket vad gäller såväl 
säkerhet som olika etablerade ledningssystem.

Stark utveckling av Tankbilsbolaget
Tankbilsbolaget är ett 
förmedlingsföretag för 
transporter av i huvudsak 
petroleumprodukter. I fö-
retaget verkar tre personer, 
förutom Mats Johansson 
även Tord Staffan och
Patrik Hedström. Patrik 
ansvarar för transportled-

ningen. Mats och Tord är av Räddningsverket 
utbildade säkerhetsrådgivare för transporter 

av farligt gods och transportsäljare.
– Vi har haft en mycket positiv utveckling

sedan starten i maj 2002. Under det första 
verksamhets året tecknades 11 stycken nya av-
tal. Det märks att vår förmåga att säkerställa 
kund- och lagkrav genom ett aktivt samarbete 
uppskattas av de stora oljebolagen.

Tankbilsbolaget kan även erbjuda oljebo-
lagen kostnads- och milj öbesparingar genom
s.k. neutrala körningar av framför allt vill a-
olja till  slutkunder på landsbygden.

Även ri kstäckande koncept
Tankbilsbolaget Sverige AB växer organiskt
med sund hastighet. Verksamhetsområdet 

vidgas och innefattar redan, förutom den
regionala marknaden, Härjedalen, Värmland 
och Stockholm. Ambitionen är att följa sina 
kunder över hela Sverige.

– Med lokala transportörer i nätverk kan vi 
även verka för större rikstäckande logistiska 
koncept med hög tillgänglighet, hög säkerhet, 
modern teknik och effektiva IT-lösningar, av-
slutar Mats Johansson. 

förenas med kundnytta 
vilket ger affärsnytta”

FraktCentralens kontor  och anlägg-
ning i Hofors är strategiskt beläget i 
regionen Gävleborg och Dalarna.
   – Vi har god lönsamhet i Hofors med
ett långt och nära samarbete med re-
gionens industri och Hofors kommun, 
säger transportsäljar e Bo Gustavsson.

Vid FraktCentralens kontor i Hofors sker 
förutom transportledning av ett 20-tal en-
heter även en omfattande materialhantering, 
sortering av fyll nadsmassor, tillverkning av 
anläggningsjord och sandningssand. Lege-
ringskrossning samt packning av dito samt 
återvinnande av vissa förbrukade tegelsorter
från Ovako Steel AB.

Servar den tunga industri n
I regionen är den tunga industrin, som verkar
på en världsmarknad, omfattande. Från Frakt-

Full fart vid Hoforskontoret. Transportsäljare
är Bo Gustavsson.

Stor terminalhantering i Hofors
Centralens kontor i Hofors styrs ett 20-tal 
enheter med bland annat omfattande skrot-
transporter til l Ovako och vinterunderhåll
för ett fl ertal kunder som verkar i kommunen. 

Sandningssand
Vid företagets terminal blandas och til lreds 
sandningssand motsvarande närmare 5 000
ton årligen. En produkt som eftertraktas av 
främst Hofors kommun, PEAB, Skanska och
skogsbolagen.

Anläggningsjord
Erkänt fi n är terminalens förädlade anlägg-
ningsjord, blandad med valda delar jord, 
kompostmaterial, sand och torv. Terminalen
producerar årligen 4 000-5 000 ton som även 
levereras til l Dalarna.

Legeringskrossning
I krossanläggningen krossas tegel för återvin-

ning som vägmaterial. För en handfull stora kun-
der utför FraktCentralen även legeringskross-
ning, exempelvis kisel, aluminium och krom.
   – Materialen kommer löst i bulkform, vi 
krossar enligt kundernas önskemål och pake-
terar på fat eller Big Bag, förklarar Bo som har 
32 år i branschen.

Störr e utbud i fr amtiden
Verksamheten vid kontoret i Hofors är väl eta-
blerad och kommer att fortsätta som tidigare 
i f ramtiden. I FraktCentralen nås administra-
tiva vinster och samtidigt kan man erbjuda
sina kunder hela Truckcentralens utbud av 
specialmaskiner för industrin, exempelvis 
baxningsuppdrag.
   – Vi har en bra nivå på verksamheten i 
Hofors. Vi fortsätter att vårda våra kunder i 
Hofors med omnejd, bekräftar Kenth Malm-
ström.

För FraktCentra len är miljö - och 
kvalit etsarbetet centr alt. Bland annat 
genomför man revision två gånger per
år. Till stöd i arbetet har man engagerat
erfarne konsulten Alf Olsson, TEAM AB 
Mil jö AB.

ISO-certifi eringar innebär inte bara en omfat-
tande dokumentation, tydliga ledningssystem 
och ordning och reda på verksamheten. Det 
innebär också att organisationen lyfter upp 
miljö- och säkerhetsfrågor til l styrelserummet 
och förpliktar sig till  att, med stor uthållighet,
förbättra miljö- och kvalitetsarbetet med stän-
digt nya målsättningar.

– Det stämmer. FraktCentralen har tydliga
och mätbara verksamhetsmål som ska uppfyl -
las, säger Al f Olsson. 

Alf Olsson ser till
att miljö- och 

kvalitetsarbetet är på 
topp i FraktCentralen. 

Mil jö- och kvalitetsarbete på allvar
Tjäna på ekodri vning
ISO-certifi eringarna innebär att processbe-
skrivningar, kundenkäter sam t förbättrings- 
och redovisningsrapporter genererar kontinu-
erliga förbättringar i företagets verksamhet.

– Förutom en tydlig struktur i verksamhe-
ten, bidrar arbetet även med marknadsmäs-
siga och ekonomiska fördelar. Det tar tid men
miljö- och kvalitetsarbete går han d i hand 
med god lönsamhet. Al la tjänar på att verk-
samheter, nödvändiga för samhällets basala 
funktioner som snöskottning och vägunder-
hållning, är milj öeffektiva.

Utbildning inom ekodriving är ett tydligt 
exempel på ovanstående ståndpunkt. Studier
har visat att en åkare inom FraktCentralen
under ett år sparade 9 000 liter bränsle genom 
aktivt och systematiskt genomförd ekodri-
ving.

– Det motsvarar 35 000 kronor på ett år för ett 
fordon. Allt fl er åkare i FraktCentralen instal-
lerar färddatorer i fordonen. 

Kan möta kundkr aven
Alf  verkar nu intensivt med miljö-, trafi ksä-
kerhets- och kvalitetsarbetet inom FraktCen-
tralens dotterbolag Tankbilsbolaget.

– Kundkraven är höga, inte minst från olje-
bolagen. FraktCentralen och Tankbilsbolaget 
ligger mycket väl framme med stor klarsynt-
het i dessa frågor.


