
 

 
Axess Logistics åpner ny bilterminal i Stavanger 
 
Axess Logistics rigger seg for fremtiden og etablerer seg på 
Stavangerregionen Havn sitt havneanlegg i Risavika, med offisiell 
åpning 1. februar kl. 10:00. – Vi har sikret oss et område på 12 mål 
med opsjon til å kunne leie mer. Vi utvider virksomheten vår på 
grunn av press på arealer i Drammen, høye driftskostnader og 
prispress på bruk av jernbanen, sier markedssjef i Axess Logistics, 
André Joteig. 
 
Axess Logistics er markedsleder på det skandinaviske markedet innen billogistikk. I dag er 
selskapet på plass i fire store havner i Sverige, både Halmstad, Göteborg, Malmö og 
Södertälje. I Norge har de frem til nå kun hatt virksomheten sin i Drammen. 
 
– Vi har god erfaring med å håndtere flere havner i Sverige og ser at dette også vil bli 
fremtiden i Norge. Plassutfordringer og høye driftskostnader i Drammen er to av grunnene 
til at vi nå ønsker å etablere oss på Vestlandet. Det er også svært kostbart for å benytte 
jernbanen til transport – i tillegg til at den er sårbar med tanke på driftsstans. Summen av 
dette gjorde at vi så oss nødt til å se på nye løsninger og tenke mer langsiktig. Det handler 
om å være visjonære og ligge i forkant av en trend som vi ser at er på god vei, sier Joteig. 

 
Axess Logistics ser allerede at enkelte kunder begynner å tenke alternativt når det gjelder å 
få transportert biler mest mulig effektivt til større byer på norskekysten. 
 
– En kunde som benytter våre tjenester er allerede i gang med å teste direktebåt til havner 
langs kysten. Hvis flere gjør som denne kunden, er det viktig at vi er på plass med våre 
tjenester. Når kundene våre gir oss signaler på at stadig økende transportkostnader skaper 
problemer, må vi ta signalene på alvor og se på mulige løsninger. 
 
Fortsetter som før i Drammen 
På Stavangerregionen Havn sitt havneanlegg i Risavika vil Axess Logistics nå kunne tilby 
kundene sine plass til hele 1000 biler. Området har direkte tilknytning til båtankomster og 
direkte tilknytning til fylkesveien med et eget felt for tungtransport inn og ut av 
havneområdet. Det er også et stort produksjonsbygg på området som kan leies når det blir 
behov for å utføre tjenester på lengre sikt. Utvidelsen av driften vil ikke få noen negative 
konsekvenser for driften i Drammen. 
 
– Vi vil fortsette som vanlig i Drammen, samtidig som vi nå utvider ved å etablere oss på 
Vestlandet. Drammen vil fortsatt være vår hovedterminal og byen vi har vårt hovedkontor. 
Vi ser på etableringen i Stavanger som et supplement og et nødvendig tiltak for å rigge oss 
for fremtiden og utfordringer vi allerede opplever i dagens drift 
 



 
 
– Hvorfor valgte dere Stavanger? 
 
– Valget falt på Stavanger i første omgang på grunn av direkteforbindelsen byen har med 
havner i England og Nord-Europa og ikke minst på grunn av tilgangen til svært gode arealer 
for vår virksomhet. Området vi nå har sikret oss i Stavanger vil åpne nye muligheter for oss 
og sikre driften i fremtiden. Vi har ikke utelukket at også andre havner kan være av interesse 
i fremtiden. 
 
For ytterligere kommentarer, ta kontakt med administrerende direktør Eva Sundberg: 
Mobiltelefon: 476 21 101 
eva.sundberg@axesslogistics.no 
 
 
Fotoene ligger også vedlagt i egne filer. 
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