
                                             

 

Driftsplan Oljeekspressen påsken 2021 
 

NORMAL TRANSPORT 

Denne driftsplanen gjelder for normaltransport for Bring Base-Base Oljeekspressen. 

Ekstrabiler / ekspressbiler er ikke nevnt i denne driftsplan og henvises derfor til særskilt 

avtalt mellom Bring og kunde. Ved planlegging av transport ber vi dere være 

oppmerksomme på at flere fergeavganger kan være fullbooket i forbindelse med stor påske 

utfart. Dette kan medføre ekstra framføringstid. 

Stavanger / Bergen – Mongstad - Florø. 

Florø – Mongstad - Bergen / Stavanger 

LASTE DATO LOSSE DATO 

Tirsdag 30.3 Tirsdag 6.4 

 

Stavanger /Bergen – Kristiansund N. 

Kristiansund N – Bergen/Stavanger 

LASTE DATO LOSSE DATO 

Mandag 29.3  Tirsdag 6.4. 

Tirsdag 30.3 Onsdag 7.4 

 

Stavanger/Bergen –  Sandnessjøen  

Sandnessjøen – Stavanger/Bergen 

 

LASTE DATO LOSSE DATO 

Mandag 29.3 Tirsdag 6.4 

Tirsdag 30.3 Onsdag 7.4 

 

Stavanger / Bergen – Hammerfest  

Hammerfest – Bergen / Stavanger 

 

LASTE DATO LOSSE DATO 

Tirsdag 30.3 Fredag 9.4. 

 

 

 

 

 

Sikkerhet kommer alltid først! 



      

EKSPRESS TRANSPORT 
 

Ved ekspressforsendelser må avsender avtale mottak av varen og påføre kontaktperson 

med telefonnummer på fraktdokumentasjon slik at en sikrer mottak av godset. Er godset 

lastet på bil, og det i ettertid ønskes hurtigere framføringstid, kan dette bli utfordrende da 

bil er ubemannet med bakgrunn i at sjåfør avspaserer fritid. Biler med last parkeres på 

lukket / låst område.  

 

SPESIAL TRANSPORT 

 

Gods som er ukurant og med mål / vekt som tilsier at disse transportene må søkes særskilt 

dispensasjon på, vil ikke kunne transporteres i høytiden. Lang og bred last utover bilens 

ordinære mål er strengt regulert på grunn av stor utfartstrafikk disse dagene.  

 

FARLIG GODS 

 

Forsendelser som inneholder farlig gods i tidspunktet 29.3 – 6.4. (ekspress transport) vil 

kun kunne lastes dersom slik last kan tas imot på mottakersted uten unødig opphold. Dette 

gjelder ikke transport mellom Stavanger – Mongstad.  

 

Vi er tilgjengelig 24 / 7, og treffes på følgende vaktnummer:  

 

✓ Base-Base kontor Stavanger  901 19 100  booking.svg@bring.com 

✓ Lokal transport Stavanger   916 63 300    booking.svg@bring.com  

✓ Base-Base kontor Haugesund  971 84 097   parti.haugesund@bring.com 

✓ Base-Base kontor Bergen   905 55 500    booking.bgo@bring.com  

✓ Base-Base kontor Mongstad  905 55 500    booking.bgo@bring.com  

✓ Base-Base kontor Florø   905 55 500  floro@bring.com  

✓ Base-Base kontor Kristiansund  905 55 500    kristiansund@bring.com 

✓ Base-Base kontor Sandnessjøen  905 55 500   helgelandsbase@bring.com 

 ✓ Base-Base kontor Hammerfest  905 55 500   polarbase@bring.com 

 

 

Sikkerhet kommer alltid først! 


