Vi løser dine
transportbehov

HMS
Helse:

Vi ønsker at våre ansatte skal ha
et langt og godt liv.

Miljø:

Vi jobber for å redusere vårt klimaavtrykk.

Sikkerhet: Gjennom kontroller, vedlikehold og
opplæring prøver vi å ha trygge ansatte
og utstyr som til enhver tid er i orden.

Øystein Digre

Solveig Digre

Hans Digre

Ingvald Digre 1907–1985 i Haltdalen med Magirus og tømmerlass i 1959.

Digre lass siden 1937
Om du ferdes rundt om i Norge, og spesielt i Trøndelag og på Østlandet, skal det godt gjøres at du ikke har møtt en av de karakteristiske blå
lastebilene fra Digre. Vi lever av å løse dine transportbehov. Bak rattet i
de blå bilene har vi en flott gjeng kvinner og menn som hver dag kjører
eller heiser varer dit de skal. Vi tar mål av oss til å være stor nok til å løse
de fleste logistikkbehov, men liten nok til å være nær på våre kunder.
Selv om Digre hvert år omsetter for rundt hundre millioner kroner og
har nesten 60 ansatte, så er nærheten til våre kunder noe vi prøver å ta
vare på.

Digres verdier:
• Ærlighet
• Pålitelighet
• Ansatte som trives
• Gjøre best mulig jobb for kunden

Fra anlegget vårt på Støren i Trøndelag sendes hver dag flere hundre
digitale ordrer ut til sjåførene, som så godkjenner og utfører. Dagens
krav til logistikk er høye, og Digre satser mye på ha moderne digitale
løsninger, samtidig som vi også tar vare på våre 85 år lange tradisjoner
som lasskjørere.

• Trygg og sikker
• Fulle lass = miljøvennlig

Kranservice –
Byggevaretransport
Det er langt fra Isachsenkrana Ingvald Digre hadde for 60 år siden og
utstyret Digre heiser med i dag. Med 15 kranbiler fra 12 til 85 tonnmeter
kan vi by på et vidt spekter. Vi transporterer alle slags byggevarer med
kranbilene våre. Hytter og hus, garasjer og store haller. Om du går for
slott framfor hytte, så hjelper vi deg gjerne da også. Om monteringen
med kran trenger en time eller en måned, så løser vi det. Vi har også
vakuumløfter for montering av glass.
Vi er ofte med og setter ut eller tar inn veisikring med våre kranbiler,
da er det ikke uvanlig at vi har med vår TMA-kollisjonsputebil «Putin».
Sikkerhet
Vi sertifiserer våre kraner og vårt løfteutstyr årlig. I tillegg foretar
sjåføren forebyggende vedlikehold og gjør visuell kontroll av kran og
løfteutstyr. Før hvert løfteoppdrag foretar kranfører en visuell sikker
jobbanalyse, (SJA) eller deltar på SJA-møter.
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Kontaktperson kranservice
Øystein Digre
Daglig leder
eystein@digre-transport.no
Tlf.: 99 23 51 01
Kontaktperson byggevaretransport
Hans Digre
Sjåfør/befrakter
hans@digre-transport.no
Tlf.: 90 57 31 23

Sertifikat nr.: SV-212

Kiwa Teknologisk Institutt
Sertifisering AS
VI BEKREFTER HERVED AT

Aunes Karosseriverksted AS
Org.nr.: 974 679 329

HAR DOKUMENTERT OG DEMONSTRERT ET STYRINGSSYSTEM
SOM TILFREDSSTILLER KRAVENE I:
Forskrift om administrative ordninger krav § 8-6

SERTIFISERT VIRKSOMHETSOMRÅDE:
Sakkyndig virksomhet for kontroll av følgende arbeidsutstyr:
G7
G8
RX
T2
T3
T4
P1
P2
P3

Vinsjer/spill/talje
Lastebilkraner
Alle typer Løfteutstyr
Skyvemasttruck/ Støttebenstruck t.o.m. 10 tonn
Svinggaffeltruck og høytløftende plukktruck / sidestablende
og førerløftende plukktruck t.o.m. 10 tonn
Motvektstruck / Teleskoptruck
Personløfter - Løftebord
Personløfter - Arbeidsplattform (bil eller tilhengermontert,
samt selvgående)
Personløfter - Andre

S2 og Uavhengighet type C
Sertifikatet forutsetter at det dokumenterte styringssystemet opprettholdes av virksomheten

Managing Director // Daglig leder

Kiwa Teknologisk Institutt
Sertifisering as
Kabelgaten 2, 0580 Oslo

Kundebiler

Delelager

Technical Manager // Teknisk leder

Dette sertifikatet er utstedt av et uavhengig tredjeparts sertifiseringsorgan i Norge.
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene til dokumentasjon,
kompetanse og gjennomføring av systemsertifisering etter forskriften.
Sertifikatet må kun kopieres i sin helhet.

Sertifisert

Servicehall

Servicebil

«Vi kjører stort sett dit du
vil vi skal kjøre, så lenge det
fins en vei å kjøre dit på».

Langtransport
Vi utfører oppdrag av mange varianter inkludert
langtransport med åpen bil samt spesialtransport.
Vi kan hjelpe deg med det meste du skulle ha behov for å
transportere.
•
•
•
•
•

Maskinflytting
Transport av huselement
Bredtransport
Lang last
Organisere et lag med biler for flytting av større
mengder innen kortere tidsrom
• Følgebiler
Kontaktpersoner åpne biler
Roger Svendsen,
Befrakter
roger@digre-transport.no
Tlf.: 99 30 95 00
Kontaktperson spesialtransport
Per Gunnar Hammer
Sjåfør
pergunnar@digre-transport.no
Tlf.: 40 64 43 74

Langtransport lukkede biler, og transportruter
Gjennom et bredt samarbeid med mange andre gode
transportører, og våre digitale løsninger, kan vi i dag tilby
konkurransedyktige logistikktjenester fra produksjon til
mottaker.
Vi kjører følgende transportruter:
• Trøndelag–Østlandet–Trøndelag daglig
• Trøndelag–Vestlandet annenhver uke
Kontaktperson langtransport lukkede biler,
og transportruter
Stein Botnan
Befrakter
stein@digre-transport.no
Tlf.: 99 58 32 00

Ditt lokale bilverksted og lastebilverksted
Godkjenninger:
Pkk-Verksted • 04-fartsskriver-verksted• Alkolåskalibrering

Bygget 10, 7290 Støren • Tlf 72 40 62 00
www.bilxtraverksted.no/støren/gb-transportservice

Våre spesialfelt:
Skadereparasjon av store kjøretøy
Salg, service og reparasjon av kran- og tipp-påbygg

Distribusjon
Vi laster i Trondheim daglig og bringer gods ut til bedrifter og private sør i fylket. Med terminal og lager på
Støren har vi et sentralt knutepunkt for omfordeling
av gods.
• Daglig Trondheim–Oppdal
• Daglig Trondheim–Støren
• Daglig Trondheim–Røros
For over 20 år siden begynte vi å kjøre vaskeritøy fra
Esp på Rognes, og nå i dag kjører vi fremdeles rent tøy
til hoteller, sykehjem og sykehus. Vaskeriet som heter
NorTekstil er landsdekkende, og Digre er stolt leverandør av transporttjenester i Midt-Norge. Fra anlegget
i Trondheim kjører vi følgende ruter med 7–8 biler:
Namsos–Namsskogan–Stjørdal–Steinkjer–Fosen –
Trondheim–Orkanger–Tjeldbergodden–Røros–
Oppdal–Otta–Ålesund.
Fra oktober 2021 kjører vi også med helelektrisk
lastebil innen Trondheim.

Vår kompetanse - Din sikkerhet.
Husbyberga 6, 7506 Stjørdal
E-post: post@kranogutstyrskontroll.no
Mobil: 473 62 676

Moøya · 7290 Støren
72 43 35 41 · post@okotech.no
www.okotech.no

Vår historie
For hundre år siden gikk Ingvald Digre, en småbrukersønn
fra Singsås, og funderte på hva han skulle bli. Hans onkel
Ingebrigt hadde reist til Amerika en del år tidligere. Nå
hadde Ingebrigt slått seg opp som kveghandler i tillegg til
farmen sin i Astoria, Dakota. Ingvald, som hadde fått tilbud av
onkelen om å få dekt amerikabillett, valgte likevel å bli igjen
i Digregrinda. Han var nok likevel litt inspirert av onkelen sin
«business» med å handle kveg og drive de inn til krøttermarkedene i Chicago. Ingvald begynte å reise rundt i grendene i Gauldalen og kjøpe okser, som han så fikk ned til Oslo
for videresalg. For dette opplegget trengte han en lastebil, og
i 1937 ble en Ford kjøpt inn. Deretter leide han seg togvogn
som stod på sidesporet på Singsås stasjon. Senere ble det
Chevrolet personbil for å kjøre bygdas doktor. På vinteren
1940 fikk Ingvald råd til sin første nye lastebil. Denne ble i
aprildagene rekvirert av de norske militæret. Dessverre
forsvant bilen og ble aldri funnet igjen – da som tidligere ble
det å spytte i neven og jobbe litt hardere. Neste gang Ingvald
fikk råd til en nybil var i 1951, og da kjøpte han en Bedford
for 16 000 kroner. En sambygding kjøpte seg Amerikansk
Diamond for 32.000 kroner.
Etter hvert fikk han og kona Kjerstine sju barn. Ingvald solgte
sin siste lastebil til sønnen Ingmund i 1973, og Ingmund
kjøpte sin første lastebil i 1961, da han fikk melkekjøring fra
gårdene i Singsås til meieriet på Kotsøy. Etter hvert kom
Bedfordene på rekke og rad.
Ingmund giftet seg med sin Ingeborg fra Malum, hvor de
hadde eget sagbruk og egne tømmerbiler. I 1968 kjøpte
Ingmund bilene til svogeren Jens Malum, en Scania tømmerbil og en Scania separatlaster. I 1973 kjøpte han Magirus
flisbil og henger for å kjøre flis fra Støren trelast og inn til
Ranheim papirfabrikk. I 1977 begynte Ingmund og sjåførene
å kjøre materialer fra Støren trelast. Den dag i dag kjører
vi fortsatt ut byggevarer fra Byggmaker Støren til kunder i
Trøndelag.
Ingeborg og Ingmund fikk fem barn, og den nest eldste
sønnen, Hans Digre, begynte i bedriften i 1986. Hans har på
35 år levert og satt opp utallige hytter, og kjørt mer lastebil
enn de fleste. Sammen med Øystein har Hans ansvaret for

kranbilene i Digre. Den nest eldste dattera, Solveig Digre,
begynte i bedriften i 2002 som kontorhjelp, og passer i dag
på regnskap og økonomi.
Øystein Digre, som er yngstemann, kjøpte seg egen lastebil
og begynte å kjøre for Lillerønning snekkerifabrikk i 1993.
Dette er en kunde som Digre har den dag i dag. Øystein
begynte også med stykkgodstransport og også en god del
langkjøring. Flyttekjøring nedover Europa og mange hjelpesendinger til Baltikum og Russland. I 2000 ble Ingmund Digre
Transport AS og Øystein Digre Transport slått sammen, og fra
da av het det selskapet Digre Transport AS – med Øystein i
lederstolen.
I 2006 hadde Digre vokst ut av kontorene hjemme på
Singsås, og lokaler og tomt på den tidligere veistasjonen
på Støren ble leid. I 2009 kjøpte Digre Transport, sammen
med Aune Transport, den konkursrammede møbelbedriften
Møbeltrend på Singsås og etablerte Singsås næringspark AS.
Siden den gang har lastebilverkstedet til Digre vært der, og i
dag er eiendommene på Støren og Singsås heleid av Digre.
Flere av Ingmunds brødre har også drevet med lastebil. En
del av deres sønner og barnebarn jobber i Digre eller hos
andre transportselskap – til sammen 19 etterkommere av
Ingvald. Med en så lang historie og såpass mange som jobber
med transport, sier det seg selv at det blir mange fortellinger
om livet langs veien.

Ingmund (1934) og Ingeborg Digre (1937)
Det er 52 år mellom bildene, den gang
på tur til München med flyttelass.
Vi har blitt velsignet med god helse,
friske barn og mye arbeid.

Behov for lastebildekk,
ta kontakt.

Tlf. 977 31 398/901 27 517
www.colmec.se

Tlf.22 30 68 00
www.verne.no

Digrekuskan
Dagens kusker har byttet ut hesten med lastebilen.
Her hos oss har vi sjåførgruppen «Digrekuskan».
I utgangspunktet var det en Messenger-gruppe der
informasjon kunne deles fra ledelse og sjåfører seg
mellom. På denne gruppen deles tøys og godord,
og en del av bildene som er brukt i denne brosjyren,
er knipset og delt av Digrekuskan.
Etter hvert har dette blitt en hedersbetegnelse som
våre sjåfører med stolthet kan fortelle at de er en del
av. Flinke folk er alltid velkommen til å komme og
prøve seg som Digrekusk.

RESERVEDELER MED OE KVALITET
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Tlf. 22 41 41 33 •E-post: salgNO@tobidan.com • www.tobidan.com
Tlf. 22Oslo
41 -41
33 •E-post:
• www.tobi
Stavanger
- BergensalgNO@tobidan.com
- Trondheim - Tromsø

Oslo - Stavanger - Bergen - Trondheim - Tromsø

Datterselskaper
DA Transport AS – Vårt krokbilselskap som er et datterselskap vi eier 50% av.
DA tilbyr følgende tjenester: containerutleie, grabbing,
rundballkjøring, liftdumper, transport av landbruksmaskiner
og avfallstransport. DA kjører blant annet inn avfall fra Hitra
og Frøya til Kystavfall sitt anlegg på Sandstad.

Luggum eiendom AS – Er vårt eiendomsselskap for
anlegget på Støren. Her vil vi realisere store utbyggingsplaner de nærmeste årene.
Digre Lastebilverksted – Ved Singsås næringspark har vi
også vårt eget lastebilverksted og påbyggerverksted der fire
dyktige karer står på daglig.

Kontaktpersoner:
Rune Aftreth / 97 18 56 66
Mats Aftreth / 99 45 10 07
Singsås Næringspark AS – På Singsås har vi 3000 m²
oppvarmede lokaler for verksted, industri og kontor.
Det finnes også næringstomter til salgs i vakre Singsås.
For mer informasjon, kontakt Øystein Digre / 99 23 51 01
Treningsparken.no – Vi driver også Singsåsbygdas treningssenter med egen squashbane i Næringsparken.

Ingmunn Digre jr.
verksmester

Administrasjonsgjengen

Digre Transport AS
Kjørkvollveien 1, 7290 Støren
Telefon: 72 43 20 90 / 72 43 20 91
E-post: post@digre-transport.no
www.digre-transport.no

Digre avd. Støren
Terminal – Lager – Administrasjon
Kjørkvollveien 1, 7290 Støren

Digre avd. Singsås
Lastebil- og påbyggerverksted
Fløttumsgutens vei 22, 7387 Singsås

· Concept: JS Media Tools A/S · 112689 · www.jsnorge.no

«Digre Transport, logistikk for framtida»

