
 

/ Kjøreruter og transportpriser fra distribusjonslager i Haugesund / 

Pris eks. mva. gjeldende fra 1. oktober 2021 

Rute Område Postnr Ordrefrist Avgangsdager 

HA01 Haugesund 

 

 4250 - 4265 
 5514 - 5546 
 5547*- 5549* 
 5563 - 5565  
 5570 - 5574 
 

Dagen før kl 11:00 
 

Alle dager 
 

HA02 Karmøy  4270 - 4280 Dagen før kl 09:00 

 

Tirsdag og torsdag 
 

HA03 Stord 

 

 5410 - 5412 
 5413* 
 5414 - 5419 
 5680*- 5694* 
 

Dagen før kl 09:00 
 

Tirsdag og fredag 
 

HA04 Bømlo 

 

 5420 - 5443 
 5444* 
 

Dagen før kl 09:00 
 

Onsdag og fredag 
 

HA05 Kvinnherad 

 

 5450 - 5458 
 5459* 
 5460 - 5472 
 5473* 
 5474 - 5499 
 5335*- 5637* 
 

Dagen før kl 09:00 
 

Onsdag 
 

HA06 Sveio  5550 - 5555 Dagen før kl 09:00 
 

Fredag 
 

HA07 Tysvær 

 

 4198* 
 5560 – 5561 
 5566 - 5567 
 

Dagen før kl 09:00 

 

Tirsdag 
 

HA08 Vindafjord, Etne 

 

 5568 
 5576 - 5582 
 5584 - 5598 
 

Dagen før kl 09:00 
 

Onsdag 
 

HA09 Odda  5750 - 5785 Dagen før kl 09:00 

 

Torsdag 
 

HA10 Suldal, Sauda 

 

 4200 - 4244 
 5583 
 

Dagen før kl 09:00 

 

Torsdag 
 

  

*Frakt/fergekostnader påløper, eventuelt leveres kai. 
NB! Ved bestilling av pre-cut pakke 1. lass settes ordrefrist + 24 timer i tillegg til tabellen. 
Merk! Alle ordrer som kommer etter ordrefrist vil systemet automatisk flytte over til neste 
ruteavgang. Hasteordre etter ordrefrist blir ført som ekspressleveranse. 



 
 
Transportpriser på faste kjøreruter: 
 
• Varer levert på bakkeplan, ved siden av bil     kr   870 

• Tillegg for ekspressleveranse etter ordrefrist på kjørerute    kr 1200  
• Tillegg for tidsbestemt leveranse på ønsket klokkeslett (2 timers intervall) kr   600 

• Timepris for venting på byggeplass, og kranoppdrag på kjørerute   kr   895 

  
Transportpris på faste kjøreruter gjelder ikke transport av takstol og element. 
Transport utenom faste kjøreruter blir belastet etter timepriser under. 
 

Pris på transport, heising og venting utenom fast pris på kjøreruter: 
 

• Inntil 42TM    kr   895 pr time 

• Inntil 55TM    kr 1030 pr time 

• Inntil 75TM    kr 1175 pr time 

• Henger til kranbil  kr   130 pr time  
• Ekstra for jibb  kr     70 pr time  
 
Transport og heising av takstein blir belastet etter medgått tid etter gjeldende timepriser. 
 

Det er kundens ansvar å informere kundeservice/kjørekontor hos Optimera hvis man må ha 
heisetillatelse på angitt leveringsadresse.  
 
Ved transport utenom faste kjøreruter vil eventuelle fergekostnader og bompenger bli belastet. 
 
Spesialpakking for helikoptertransport kr 2 090 pr stk 
 
Ved retur av varer som hentes av Optimera på faste kjøreruter vil det bli belastet etter 
gjeldende fastpris på kjørerute.  
 
Ved direkte-leveranser fra fabrikk gjelder produsentens frakt og leveringsbetingelser. 
 
 
Kjørekontor Frakkagjerd 
 

transport.frakkagjerd@optimera.no  
 
 
Transportleder Asbjørn Askeland  
 

Telefon 992 17 738 eller asbjorn.askeland@optimera.no  
 
 
Driftssjef Kurt Kvinnesland  
 

Telefon 916 33 187 eller kurt.kvinnesland@optimera.no   
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