
 

 

 

 

DRIFTSPLAN FOR «OLJE-EXPRESSEN» 
PÅSKEN 2019. 
 
Stavanger- Bergen – Mongstad - Florø 
Florø - Mongstad - Bergen - Stavanger  
Olje-Expressen / ordinær rutebil laster onsdag 17.4 med levering av varer 
tirsdag 23.4 
 

Stavanger – Kristiansund – Stavanger (via Bergen) 
Olje-Expressen / ordinær rutebil laster tirsdag 16.4 med levering av varer 
tirsdag 23.4 
 

Stavanger – Sandnessjøen – Stavanger (via Bergen) 
Olje-Expressen / ordinær rutebil laster mandag 15.4 med levering av varer 
tirsdag 23.4 
  

Stavanger – Hammerfest - Stavanger. (via Bergen eller Oslo) 
Siste ordinære lastedag er mandag 15.4 med levering av varer torsdag 25.4 
  
Vi treffes på følgende vakt nr: 

 

Bring Stavanger   90 55 55 00 Base – Base OX 

Bring Haugesund   97 18 40 97  “ 

Bring Bergen   90 55 55 00 “ 

Bring Mongstad   90 55 55 00 “ 

Bring Florø   90 55 55 00 “ 

Bring Kristiansund   90 55 55 00 “ 

Bring Sandnessjøen  90 55 55 00 “ 

Bring Hammerfest  47 60 32 06 “ 

 

      Bring Stavanger  91 66 33 00 (Lokaltransport) 
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VEDLEGG TIL DRIFTSPLAN 
PÅSKEN 2019 FOR BASE – BASE OX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORKLARING TIL DRIFTSPLAN - KUNDER 
Ovennevnte driftsplan gjelder” ordinære bilruter” for Bring Offshore 
basetransporter.  
 
Ekspress transporter og spesial transporter er ikke omfattet av 

denne driftsplan og bestilles på vanlig måte via våre vakttelefoner.  
 
BRED OG LANG LAST 
Spesialtransporter (lang eller bred last) vil være vanskelig å få 
dispensasjon på i forbindelse med påsken. Slike transporter må søkes 
særskilt. 
 
Utdrag fra Statens Vegvesen, dispensasjonsvedlegg:  
 
Krav ved kjøring med lengde mer enn 2 meter over det som er vanlig tillatt, og med større 

bredde enn 2,60 m. 
Kjøringen må ikke foregå fredag mellom kl. 15:00 – 24:00, eller fra kl. 06:00 lørdag eller hverdag før 
helligdag eller offentlig høytidsdag til kl. 24:00 søndag, helligdag eller offentlig helligdag. Kjøringen 
kan likevel foretas frem til kl. 15:00 dagen før 1.mai, 17.mai og Kristi Himmelfartsdag. 

  
BILER UTE AV DRIFT 
Kjøretøy som er lastet med rutelast, blir parkert på lukket og 
avstengt område i forbindelse med påske og sjåfører avspaserer 
fridager. Gods kan derfor bli stående på kjøretøy deler av påsken. 
Det vil ikke være mulig å endre leveringstid på gods som er lastet på 
disse kjøretøyene.  
  
MOTTAKER AV VARER- EKSPRESS FORSENDELSER 
Ved ekspressforsendelser i påsken, er det viktig at avsender avtaler 
med mottaker om at lossepersonell er tilgjengelig ved avtalt 
leveringstidspunkt. Mottakers telefonnummer og kontaktperson må 
oppføres på fraktdokument. Dette for å sikre at forsendelsen kan tas 
imot. 

FARLIG GODS 
Forsendelser med farlig gods mottas ikke på ordinære bilruter i 
forbindelse med påsken. 
 
Dette for å unngå at farlig gods blir «lagret» på kjøretøy i forbindelse 
med høytiden. 
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