BEDRIFTSPROFILEN

TNR har gått fra å være en liten lastebilsentral til å bli en ledende transportsentral. Det har vært viktig for de lokale eierne å investere i utviklingen av selskapet. I dag er det Kåre Kristoffersen,
John Torgersen, Marton Jacobsen og Thomas Hausken, alle Karmøy, samt Sigurd Hundsnes fra Haugesund og Per Velde fra Øvre Vats som eier Transportsentralen Nord Rogaland.

Kjekke å leke med
Transportsentralen Nord Rogaland – TNR
- ble opprinnelig startet i 1981, av 49 lastebileiere. I 1992 tok seks av dem over
driften. Da hadde bedriften to ansatte. I
dag er TNR et rent eiendomsselskap med
en av de seks eierne, Thomas Hausken,
som daglig leder. Bedriftens motto om at
kundene skal syns det er kjekt å leke med
TNR, er hans.
Driftsselskapet TNR Spedisjon AS har nesten
tretti år etter den første starten en omsetning på rundt 100 millioner og 63 ansatte.
- Vi har én ansatt i Oslo og femten på Stord,
resten er her på Husøy, forteller daglig leder
i TNR Spedisjon AS Leif Bjarne Ohm. – Vi har
29 løyvebiler, det vil si biler over 3,5 tonn.
Totalt har vi 43 biler med stort og smått. I
tillegg skaffer vi oppdrag til en hel del enbilseiere, og på den måten har vi omtrent førti
biler i drift i tillegg til våre egne.
Bygget nytt for tredje gang

På midten av nittitallet bygget TNR ny terminal på Raglamyr, men den ble fort for liten,
og i 2001 flyttet bedriften inn i en større
terminal på naboeiendommen. Veksten fortsatte og for vel et år siden var TNR på plass i
sine nye lokaler på Husøy.
- Vi ble tatt veldig godt i mot av Karmøy
kommune, forteller Omh. – Her har vi en eiendom på 27 mål og en bygning med god
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plass både til omlastning, lager og administrasjon.Vi har en 2000 kvadratmeter stor terminal, og en lagerhall på 4000 kvadrat og har
god plass til oppbevaring for kunder som
trenger det. Kontorbygningen er på 1500
kvadratmeter, og vi har en egen service- og
vaskehall for bilene på 400 kvadrat.

Utgangspunktet for å flytte var behovet for
bedre plass. Et ønske om å knytte til oss aktører på sjø hadde sammen med t-forbindelsen betydning for valget av Husøy. Vi tror at
beliggenheten her kan gi oss mer aktivitet,
og nærheten til flyplassen er også positiv.
Fokus på leveringspresisjon

I 1994 begynte bedriften å kjøpe inn egne
biler, og startet Oslo-ruten. I dag kjører seks
biler kontinuerlig tur/retur hovedstaden,
med omlasting og utkjøring til mottakerne
i distriktet.
- Vi har to biler som går fra Stord til Oslo
og fire biler som går herfra, sier Ohm. – Daglig har vi faste ruter til Karmøy, Haugesund,
Tysvær, Vindafjord, Etne, Skånevik, Sauda,
Kvinnherad, Fitjar og Bømlo. Vi samarbeider
også med andre distribusjonsselskap, som
for eksempel DHL. Totalt sett har vi fire ansatte som megler frakt.
Samarbeidet med DHL har forøvrig bidratt
til at vi har fått en bedre kvalitet på våre tjenester. De måler oss kontinuerlig, og vi oppnår gode resultat. Punktlighet og skadefri
varehåndtering er viktige kvaliteter for en

transportør, og vi har stor fokus på kvalitetsrutiner, miljø og HMS.

Løsningsorientert transport

I 2006 startet TNR avdelingen på Stord, for
å kunne yte bedre service overfor kundene
i Sunnhordland. I dag er Transportsentralen
Nord Rogaland markedsledende på stykkgods, fly og lokaltransport i Nord Rogaland
og Sunnhordland med mange samarbeidspartnere i inn- og utland.
- Planen er å videreutvikle avdelingen på
Stord, men hvordan og når vet vi ikke helt
ennå, sier Ohm. - Finanskrisen gjør at vi må
være forsiktige. Vi merker at kundene våre
har hatt mindre aktivitet det siste året. Omsetningen har gått noe ned, men vi tjener
heldigvis fortsatt penger. Forhåpentligvis
tar aktivitetsnivået seg snart opp igjen, og
da skal vi være klare.
Vi har veldig mange faste kunder som vi prøver å ta vare på. Vi tror kundene våre syns
det er kjekt å leke med oss, og de vet ihvertfall at vi gjør alt vi kan for at transporten
skal komme frem i god stand og til riktig tid.
I TNR er vi veldig løsningsorienterte, og har
noen et transportoppdrag så får vi det til.
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