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Oil

should always be stored
First Class

Where do you
want to store next?

Det är inte bara tanken
som räknas

It’s more than a tank

En grundförutsättning för att en terminal skall fungera
optimalt är en erfaren och engagerad personal. Vår
flexibla och engagerade organisation gör det möjligt
för oss att alltid finna optimala lösningar beträffande
lagringsplatser, terminaldrift och viktiga kringtjänster. Allt
för att ge dig som kund en lyckad helhetslösning och inte
”bara” en cistern eller ett bergrum.

For a terminal to function optimally there must be
experienced and committed staff. Our flexible and
dedicated organisation makes it possible for us to always
find optimal solutions for storage locations, terminal
operations and important ancillary services. This enables
us to give you a successful overall solution and not “just”
a tank or a rock cavern.

Du kan känna dig trygg med att vi alltid behandlar dina
produkter med största möjliga omsorg och försiktighet.
Lika självklart som det är för oss att hantera produkterna
på ett förstklassigt sätt, lika självklart är det att bemöta
våra kunder med största möjliga respekt och omsorg.

You can be assured that we will always treat your
products with the greatest possible care. For us, it is as
self-evident to handle the products in a first-class manner
as it is to treat our customers with the utmost respect and
care.

Vi finns alltid där för dig som kund, oavsett tid på dygnet
och oavsett vad du behöver hjälp med.

We are always there for you as a customer, day and
night and regardless of what you need help with.

Lagring handlar om så mycket mer än bara
cisterner och bergrum

Storage is about so much more than just
tanks and rock caverns

Vilka är vi?

Who are we?

Nordic Storage har utvecklats till att bli ett av Europas
största lagringsbolag för flytande petroleumprodukter,
kemikalier och biobränslen.

Nordic Storage has grown into one of the largest storage
companies for liquid petroleum products, chemicals and
biofuels in Europe.

Vi förfogar över cirka 2,5 miljoner m3 lagringsutrymme
för flytande bulkprodukter fördelat på mer än tjugo terminaler i Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien och
Tyskland.

We have at our disposal around 2.5 million cbm of
storage capacity for liquid bulk products divided among
more than 20 terminals in Sweden, Denmark, Finland,
the UK and Germany.

Våra kunder är de internationella oljebolagen, internationella oljetraders, skandinaviska oljebolag, energibolag, producenter av biobränslen samt tillverkare och
återförsäljare av kemikalier.

Our customers are the international oil companies, oil
traders, Scandinavian oil companies, energy companies,
biofuel producers, as well as manufacturers and distributors of chemicals.

Trots vår snabba tillväxt så har vi behållit det lilla
företagets korta beslutsvägar. Vi garanterar snabba och
korrekta svar oavsett tid på dygnet.

Despite our rapid growth, we have retained the small
company’s short decision-making process. We guarantee
fast and correct answers regardless of the time of day.

Genom ett handplockat team med bred erfarenhet och
ett brinnande engagemang så gör vi vårt yttersta för
att alltid ge våra kunder och samarbetspartners bästa
tänkbara service och respons. Kontinuerlig utbildning,
fortbildning och övning ger alla våra anställda möjligheter
att utvecklas inom och med organisationen.

With a handpicked team with broad experience and
dedication, we do our utmost to always give our
customers and our partners the best possible service
and response. Continuous training, education and drills
enable all our employees to develop in and with the
organisation.

Vad erbjuder vi?
Med mer än 20 terminaler fördelade över ett flertal länder erbjuder vi
ett terminalnät med en god geografisk täckning och en lagringsvolym
på ca 2,5 miljoner m3. Med en rad terminaler belägna i nära
anslutning till viktiga farleder, transport-hubbar och betydelsefulla
inlandsmarknader hjälper vi våra kunder att på ett säkert och
kostnadseffektivt sätt hålla contangolager, bygga bulk för fjärran
destinationer, bryta bulk, blanda produkter för att tillfredställa skilda
marknadsbehov, hålla beredskapslager samt distribuera flytande
bulkprodukter för inrikeskonsumtion.

What do we offer?
With more than 20 terminals in several countries, we offer a network
of terminals with good geographical coverage and a total storage
volume of approximately 2.5 million cbm. With a number of terminals
located close to major shipping lanes, transport hubs and important
inland markets, we help our customers to safely and cost-effectively
maintain contango stocks, build bulk for distant destinations, break bulk
and blend products in order to satisfy varying market requirements, to
hold strategic stocks and to distribute liquid bulk products for domestic
consumption.

Hur tänker vi?

How do we think?

Ledstjärnan i vår filosofi är mervärde. Du kan alltid
känna dig trygg med att vi hanterar dina produkter
på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Vi är självklart
AEO certifierade, vilket gör det möjligt för oss att utöver
lagringstjänster även ombesörja våra kunders behov av
tull- och skattelager samt erbjuda en effektiv administration
av härtill relaterade tjänster.

The guiding principle in our philosophy is added value.
You can rest assured that we will always handle your
products safely and cost-effectively. We are, of course,
AEO certified, which means that, in addition to providing
storage services, we can help our customers in questions
involving excise and bonded storage as well as offering
efficient administration of related services.

Vi finns alltid till hands för våra kunder, stora som små,
lyhördheten för våra kunders önskemål och krav är för oss
någonting mycket viktigt. På Nordic Storage är vi aldrig
främmande för att skapa kreativa och kundanpassade
lagrings- och logistiklösningar. Allt för att ge dig som
kund ett bestående mervärde.

We can always be reached by our customers, both large
and small, and for us sensitivity to our customers’ wishes
and requirements is extremely important. At Nordic
Storage, we are always willing to develop creative and
customised storage and logistics solutions. Everything we
do is aimed at giving you as a customer lasting added
value.

What are we doing for
the environment?
Vad gör vi för miljön?
Nordic´s ambition är att vara ledande i säkerhets- och
miljöfrågor. Genom ett nära samarbete och en tät dialog
med berörda myndigheter och ett aktivt deltagande i
branschorganisationer på såväl nationell som europeisk
nivå verkar vi för att kontinuerligt förbättra och utveckla
processer, rutiner och lagringsmetoder.
En hög riskmedvetenhet i kombination med en god
terminalstandard och en välutbildad personal är en förutsättning för vår verksamhet.

Nordic’s ambition is to play a leading role in safety
and environmental issues. By collaborating closely and
holding frequent dialogues with the relevant authorities,
together with active participation in trade associations
at both the national and the European level, we are
working to continuously improve and develop processes,
routines and storage methods.
A high awareness of risk combined with good terminal
standards and highly qualified personnel are prerequisites
of our business.

Med varje medarbetares personliga ansvar för miljöförbättrande åtgärder i vardagen har miljötänkandet
blivit en självklar del i vårt dagliga arbete.

With each employee being personally responsible for
measures that improve the environment, environmental
consideration has become a natural part of our daily
work.

För oss handlar det inte bara om att uppfylla dagens
krav och kriterier, utan även i möjligaste mån också
kunna möta morgondagens utmaningar.

For us, it is a question of not only satisfying today’s demands and criteria, but also of being able to meet the
challenges of tomorrow.
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