
 

 
P R E S S E M E L D I N G 

Nytt distribusjonssenter i Norge åpnet 13. juni!  

Juni 2022 

 

ColliCare flytter sitt distribusjonssenter fra Brånås/Skedsmokorset til et nytt og større senter på 

Kløfta. 

Terminalen på 11 300 m2 blir ColliCare innland sin nye storstue, og blir et knutepunkt for 

distribusjon til hele Norge. Virksomhet vil i hovedsak være omlasting og distribusjon – både B2B og 

B2C leveringer.  

Lokasjonen på nordsiden av Oslo gir mulighet for avganger til distriktene sent på ettermiddagen – 

som gir kundene større fleksibilitet i forhold til sene inngående ordre fra sine kunder. 

Tidligere distribusjonsterminal på Skedsmokorset dekket ikke lenger behovet. Ny terminal gir  

mulighet til å levere innlandstjenester av høy kvalitet. For å håndtere videre vekst og økt satsing på 

Hjemlevering – er det nødvendig med større fasiliteter. Alt er lagt til rette for effektiv transport til 

hele Norge både til B2B og B2C markedet. 

Byggets data  

• 60 ramper 
• 32 lastehus med skur  
• 11 305 kvm totalt  
• 1 800 kvm kontorer over 3 etasjer 
 
Bygget er bygget etter TEK 17-norsk standard, og har 

avfallshåndtering, kildesortering, AC elbillading for både varebiler og private, og DC lading for 

lastebiler / distribusjonsbiler. 

De nye kontorlokalene huser 86 kontorplasser, og de ansatte som jobber med innlandstjenester, 

salg, IT og flyfrakt har sine kontorer her.  

Terminalen vil ha døgndrift.  

Tjenestetilbud 

I tillegg til ordinær landsdekkende transport, tilbys tjenester som containertrekking, lukkede faste 

ruter tilpasset kunde, bud/ekspressleveringer, kranbilleveringer, levering til byggeplass og InNight 

distribusjon. 

Bygget vil også huse ColliCare sin Hjemleveringstjeneste, hvor ColliCare nå satser stort mot B2C 

markedet. 

ColliCare er fortsatt en utfordrer til transportmarkedet innland Norge. Distribusjonstjenesten ble 

lansert i 2010 og har vokst jevnt og trutt siden. Fortrinn vil fortsatt være kundetilpasning, fleksibilitet 

og kundeservice. 

 



 

Ledelsen uttaler 

Tone Lundgaard er leder for virksomheten på nye Kløfta. 

Hun uttaler «Vi har fått en ny terminal med stor kapasitet og 

effektiv logistikk. Alt helt nytt og tilpasset våre kunders behov. 

Vi flyttet inn i den nye terminalen 10 juni og nå er alt mannskap 

på plass for å håndtere eksisterende og nye kommende kunder. 

Nå har vi fasiliteter som gir gode forutsetninger for videre 

vekst». 

 

Tom Erik Hauger er Development Manager 

Domestic. Han sier «ColliCare tar et stort steg med 

sin nye distribusjonsterminal på Kløfta, en topp 

moderne og miljøvennlig cross docking terminal 

med sorteringsanlegg og alt lagt til rette for 

effektiv drift og vekst i mange år. 

Beliggenheten mener vi også er veldig riktig i 

forhold til den enorme næringsutviklingen nord for 

Oslo, og nærhet til flere av våre største kunder. 

Vi håper vår beliggenhet på Romerike kan være en fordel med tanke på nye samarbeid med mange 

spennende og potensielle kunder i området».  

Våre nøkkelpersoner i den Norske ledelsen er;  

Daglig leder CC Norge – Julianne Fjell   

Director Domestic – Tone Lundgaard 

Development Manager Domestic – Tom Erik Hauger 
 

Om ColliCare Logistics; 

ColliCare Logistics var stiftet i 2007. Det er et av de største i sin bransje i Norge og utvikler seg dynamisk mot en grønnere 

logistikk og mer miljøvennlige løsninger. Selskapet har 600 ansatte, med kontorer i Sverige, Norge, Danmark, Finland, 

Nederland, Latvia, Litauen, Polen, Italia, Tyrkia, India og Kina. ColliCare fikk tildelt EcoVadis sin gull medalje for bærekraftige 

løsninger i 2021. Selskapet tar også del i Green Shipping Programmet, som skal etablere verdens mest effektive og 

miljøvennlige shipping. 

Bilder finner du i denne mappen. https://collicare.fotoware.cloud/fotoweb/albums/YrWdx8gIUyEAVJUp/ 

Pressekontakt; 
 

Camilla Skjervold 

Chief Marketing Officer 

camilla.skjervold@collicare.no 

Tlf +47 45022947 

 

Julianne Fjell  

Managing Director Norway 

julianne.fjell@collicare.no 

Tlf +47 45290028

 

 

 

Her finner du ColliCare Kløfta: 

ColliCare Logistics AS 

Dyrskuveien 46,  

Kløfta 

Tlf 69 20 95 00 

www.collicare.no 
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