
Altus 
Integrated Solutions 

Altus Norway As 
 

Spedisjon og Lagerhotell 

Altus Norway AS 

Vanemveien 1 

1599 Moss 
 

Espen.wagelie@altuslogistics.com 

Reidar.evensen@altuslogistics.com  

www.altusnorway.com  

Altus Norway As 
 

General Cargo 

mailto:Espen.wagelie@altuslogistics.com
mailto:Reidar.evensen@altuslogistics.com
http://www.altusnorway.com/


Altus Norway tilbyr konkurransedyktige priser 

og vilkår, gode IT-løsninger og et høyt personlig 

servicenivå på tjenestene gjennom det at 

dyktige fagfolk gjør arbeidet.  

 
Altus Norway AS er opptatt av global tilstedeværelse 

med lokal tilpasning, og jobber mot kunder både på 

landsbasis og internasjonalt. Ved å kombinere gode 

frakt og spedisjonstjenester for alle typer og 

størrelser cargo med terminaltjenester og 

distribusjon fra moderne fasiliteter, kan vi tilby 

fleksible løsninger og høy grad av personlig service. 

Integrerte løsninger kan bidra med 

kostnadsbesparelser, effektivitet og 

bekvemmelighet gjennom reduksjon av antall 

leverandører våre kunder må forholde seg til. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Personlig 

oppfølging 

Altus Norway har, med en rask vekst i 

kundeporteføljen, trent og ansatt dyktige 

fagfolk som kjenner industriene vi jobber for og 

forstår hva som skal til for å effektivisere 

forsyningskjeden. Vi har koordinatorer med 

lang lokal og internasjonal erfaring som jobber 

med tollklarering, henting, utkjøring, frakt og 

oppdateringer av EDI-systemer, støttet av en 

sterk avdeling i varehotellet som raskt og 

effektivt håndterer ordre, sortering, pakking og 

forberedelser av varenes neste reise. 

Moderne og sentralt 

lagerhotell 

I vårt moderne varehotell sentralt mellom 

Moss og Oslo, kan vi tilby systematisk og 

sikker lagring og distribusjon til destinasjoner 

i hele Norge og verden. I stadig større 

fasiliteter, har vi mer enn 7000 kvadratmeter 

lagringsplass og over 6000 pallplasser, med 

muligheter for videre utvidelse med veksten vi 

opplever. Altus er godkjent for lagring og 

distribusjon av tilsetningsstoffer gjennom 

mattilsynet og alkohol fra Skatteetaten. Dette 

krever strengeste intern- og sporingskontroll. 

Gode EDI – systemer 

 

Altus Norway er opptatt av å tilby nettbaserte 

kundeløsninger og varehussystemer som gir 

trygghet, forutsigbarhet og bekvemmelighet til 

hele forsyningskjeden. Vi har gjort 

investeringer i utbedring av systemer og 

videreutvikler stadig IT-løsningene for å 

opprettholde best mulig tjeneste for kunden. 

Det er viktig for oss at våre ansatte er utstyrt 

med de riktige verktøyene og systemene for å 

utføre sin jobb effektivt, og vi sikter på å gi 

kundene full oversikt over sin vareflyt. 

Konkurransedyktige vilkår 

 

Voksende volum, effektive systemer og gode 

leverandøravtaler sikrer konkurransedyktige 

priser. Lave oppstartskostnader og gode 

terminalpriser, samt forutsigbarhet i faste 

månedsavgifter gjør det lett for kunden å beregne 

sine utgifter. Men vi er ikke bare opptatt av lave 

enhetspriser, Altus Norway ønsker å gi 

kostnadsreduksjon som følge av god planlegging 

og smarte løsninger. Kunden skal føle en 

ekstraverdi i forhold til den tjenesten som ytes og 

at det til enhver tid unngås kostnader som følge 

av feil eller mangel på punktlighet.

 

 

 

 
Som tjenesteytende bedrift, 

ser vi viktigheten av å ha en 

stabil gruppe ansatte med 

den riktige kompetansen og 

motivasjonen, utstyrt med 

gode rutiner og systemer. 



Altus Operations 

Partner Operations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårt Globale Nettverk 

 
Fysisk tilstedeværelse i mange viktige havnebyer 

og sentrale lokasjoner gir oss kontroll på 

operasjon og kundeservice. Altus Norway har sin 

terminal nært Moss og Oslo, langs E6 som er 

Norges hovedtransportåre til Europa. Involvering 

i flere industrier og næringer har utviklet vår 

tilstedeværelse til å inkludere hele verden. 

 

Våre agenter og partnere i land vi ikke er tilstede 

er kvalifisert over lengre tid og er klare for den 

oppgaven som gis i forhold til opphenting og 

forsendelse til Norge. 
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Internasjonalt nettverk 

gjennom egne kontorer og 

kvalitetssikrede agentavtaler 

gjør at vi har rekkevidden og 

kontrollen som skal til for å 

levere på tid og budsjett. 



 

 

 

 

 
 

Altus Norway 
 

Expertise, Kompetanse og Systemer 

Vi har diversifisert for å kunne oppnå en stabil og 

forutsigbar fortjeneste som er svært uavhengig av 

nedgangsperioder i markedene. Det gir oss 

trygghet til å fokusere på vekst og utvikling. Vi har 

fire avdelinger som leverer synergier og 

kostnadseffektivitet til hver avdeling. 

Prosjektlogistikk 

Inkluderer alle markeder som krever spesialiserte transportløsninger, med en 

stor kundebase fra energi eller olje-og gassmarkedet. Altus Norway håndterer 

tungløft, chartring og ingeniørarbeidet rundt transportene og hele 

planleggings- og koordinasjonsarbeidet rundt jobbene. Vi har også lang 

erfaring med forsyningsbaser, marine mobiliseringer og opplag av båter og 

rigger.  

 

Marinelogistikk 

Skreddersydde løsninger til alle flytende båter og anlegg, både for offshore og 

shipping. Altus Norway sørger for at utstyr er klart til båter i tide og til lavest 

mulig kostnad, enten ombord eller ved havn, over hele verden. 

 

Warehouse & Terminal Operations 

Gode terminalløsninger til forskjellige industrier i våre moderne og store 

varehus. Utstyrt med gode EDI-systemer og kompetanse til å håndtere 

respektive cargo. 

 

General Cargo 

Alle typer konkurransedyktige transportløsninger for luft, sjø og land. 

Gjennom gode relasjoner og samarbeid med rederier, flyselskaper og 

selskaper som gjør forskjellig type veitransport, oppnår vi konkurransedyktige 

priser uten å lage noen kompromisser på den personlige oppfølgingen de 

store spedisjonsselskapene ofte gir slipp på.
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