Vår kompetanse – deres sikkerhet!
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Deres naturlige samarbeidspartner
for massetransport
Tom Wilhelmsen AS er et transportselskap som viderfører
tre generasjoner med transporterfaring og som gjennom
årene har utviklet seg i takt med kundenes b
 ehov.
Vårt ønske er å være en sentral samarbeidspartner for
kundene våre – helt fra planleggingsfasen og frem til
ferdigstilt prosjekt. Vår kompetanse og bilpark gjør oss
til en viktig bidragsyter for å sikre dere et vellykket
prosjekt – både økonomisk og miljømessig!
TW har høyt fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet).
På større prosjekter plasserer vi vår egen HMS sikkerhets
vogn. Vi kjører HVO EN 15940 fossilfritt på ønskede
prosjekter, og hvorav vi i utgangen av 2019 har bestilt den
første el-lastebilen for massetransport. Det blir levert tre
biler i tredje kvartal 2020. Vi ønsker å være best i klassen i
vår bransje og gi våre kunder den trygghet de ønsker.
Tom Wilhelmsen AS skal være deres naturlige samarbeids
partner. Vi setter oss høye miljømål og ønsker å bidra til
god bærekraft og sirkulærøkonomi.

Vi satser på sjåfører med erfaring, høy kompetanse og
vi jobber hele tiden for å bygge opp en sunn og trygg
bedriftskultur.
Vi er en fleksibel samarbeidspartner med svært god
kapasitet og har i dag 35 egne vogntog, fordelt på bil
hengere og semier. Ved behov for ytterligere kapasitet,
leier vi inn de nødvendige kjøretøyene vi trenger for å serve
våre kunder. Noen av våre sjåfører har også maskinfører
bevis, slik at lasting kan utføres utenfor pukkverkenes
åpningstider.
I vårt konsern er forskning og utvikling et viktig ledd i
gjenvinning av biprodukter fra industri og produksjon.
Ved gjenvinning minsker vi aktivt mengden avfall som
leveres til deponier og finner alternative områder for
bruk av r essurser fra gjenvinning. Vi arbeider stadig med
spennende prosjekter for å skape et bærekraftig samfunn.
Tom Wilhelmsen
Daglig leder
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Alt på ett sted
Våre lokaler ligger i Ytre Enebakk, 20 min. kjøring fra Oslo.
Her har vi alt under ett tak
Administrasjonen, økonomi, salg, kjørekontor, ordrekontor og verksted. Dette gjør at vi har korte
beslutningsveier og kan raskt stille opp for våre kunder.
Vi har egen hall for biler og utstyr, samt andre fasiliteter. Akershus Tungbilservice AS utfører også
alle typer verkstedtjenester for tungbil. Med eget verksted og servicehall kan vi ivareta bil- og
maskinparken vår, slik at den er best mulig rustet til å gjøre en god jobb for kundene våre!

Vi har åpent alle virkedager fra kl. 07.00 til kl. 19.00
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Massehåndtering med nullutslipp
– sammen for en bærekraftig byutvikling
Tom Wilhelmsen AS åpner i 2020 sitt massegjenbruk-
senter i Haraldrudveien 40, sammen med tre stk.
el-lastebiler. Anlegget har en meget sentral og god
beliggenhet som muliggjør en god sirkulærøkonomi
for massegjenbruk. Vårt mål med el-bilsatsing er 0-utslipp!

Bærekraftig byutvikling

I Oslo kommune finnes det betydelig mengder med
forurenset masse, som vi mener representerer en stor
ressurs med rett behandling. Sammen med kunden
og andre viktige leverandører vil vi kunne oppnå gode
løsninger for fremtiden og et bærekraftig samfunn.

Med vår el-lastebilsatsning for intercity-transport og
massehotellet i H40, ligger vi fremst innen miljøvennlig
massetransport. Vi følger Oslo kommunes nye krav til
massehåndtering, og vi ønsker å sette hovedfokus på
0-utslipp.

Våre planer er et viktig bidrag for å kunne nå både lokale
og internasjonale klimamål.

Vaskede og behandlede rene masser returneres som
ferdig steinprodukter på deres prosjekter. Noe som gir god
sirkulærøkonomi.

Oslo kommune har innført strenge miljø- og klimakrav i alle
sine anskaffelser, noe vi tar på alvor, og vårt fokus ligger på
gjenvinning og innovative løsninger som skal sikre et godt
miljø for fremtidens generasjoner.

Finn massehotellet
H40 på kartet
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Elektrisk lastebil
Tom Wilhelmsen AS
har bestilt Norges
første el-lastebil
beregnet for massetransport.
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Bredde
i bilpark
Firmaet disponerer en omfattende
og oppdatert bilpark, bestående
av tippbiler og kjøretøy med ulike
bruks-områder og variert utstyr.
Vi har god kapasitet til å ta på oss
både små og store oppdrag
– ta kontakt med oss!

Vi kan tilby:
‣ HVO-fossilfri drivstoff for tilnær
met nullutslipp på alle våre eksiste
rende biler. El-lastebiler for 0-utslipp
fra sensommeren 2020.
‣ Hydraulisk sprederlem på
alle våre biler og tilhengere
for å redusere støy og støv til
omgivelsene.

Vår bilpark:
‣ 17 stk. 6x4 med tilhenger.
‣ 3 stk. 8x4 tippbiler med tilhenger.
‣ 1 stk tridem krokbil med tilhenger.
‣ 10 stk. tippsemier.
‣ 3 stk. FL Electric tipp biler,
leveres ca. uke 38 i 2020.

side 9

side 10

Kapasitet og logistikk
Vi er en stabil tjenesteleverandør innen logistikk, og ønsker å være
den beste aktøren på Østlandet for denne type o
 ppdrag
– i alle størrelsesordener.
Lang erfaring har gitt oss god kompetanse til å løse oppdrag som sikrer deg
som kunde økt effektivitet og god økonomi på deres prosjekt. Vi har gode
avtaler for deponier og pukkverk – noe som kommer våre kunder til gode.
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Våre fokusområder
‣ Kortreiste varer og fokus på gjenbruk, noe som
er nødvendig for miljøet.
‣ Elektroniske lastelister for å ivareta
mengde/volum-beregninger i sanntid.
‣ Sporing via Fleet-systemer for å ivareta sikkerhet for
våre ansatte. Og effektiv logistikk.
‣ Styringsverktøy for bedre logistikk og for å ivareta
kjøre og hviletid til enhver tid. Dette gir god oversikt
og trygghet for våre kunder!

‣ Effektivt masse-gjenbrukssenter i Haraldrudveien.
Med konsesjon for mottak av gravemasser med
forurensning kl.1–5!
‣ Stort masse-gjenbruksanlegg for vasking av 		
forurensede masser på Disenå for smarte
bærekraftige løsninger. Hvor søknadsprosessen
er i gang. Håper på oppstart i 2022.
‣ Vi tilbyr god service med kort responstid
til alle våre kunder.
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Vår kompetanse – deres trygghet
Vi ønsker å være en ledende transportør og grønn transportør innenfor
massetransport. Vi etterstreber å være innovative med tanke på at vi er
den første i Europa med el-lastebil.
Vi ønsker å bidra til at både kunder og ansatte er godt ivaretatt, og vektlegger
derfor oppdatert kursing av egne ansatte. HMS er et felt der vi ønsker å være
ledende, noe som speiles bl.a. i den grundige opplæringen vi gir våre nyansatte
for alle nye prosjekter.

Vi ønsker å kunne bistå dere med vår
kunnskap etter mange år i bransjen.
Ring oss på +47 45 43 90 30 (kontor),
E-post: post@tippbil.no
eller kom innom oss: Ytre Landskaugveien 27. 1914
Ytre Enebakk.
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Vi utfører full service på egne og andres lastebiler
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God service gjør forskjellen
Med en romslig, velutstyrt servicepunkt med gode fasiliteter har vi
gode forutsetninger for å ivareta både egne og andres kjøretøy.
Vaskehallen sørger for at gullende rene biler står klare til innsats
– også for eksterne kunder.

Verkstedet er åpent alle dager fra kl. 07.00 til kl. 21.00

Landsskaugveien 27,
1914 YTRE ENEBAKK
post@tippbil.no
454 39 030 / 976 76 787
www.tippbil.no

