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Norge
• Hammerfest

• Harstad

• Trondheim

• Ålesund 

• Bergen

• Sløvåg

• Skien

• Horten

• Oslo 

• Moss

• DPI Chemicals, Sandnes

Depoter, Norge
• Borg Havn, Sarpsborg 

• Gundersen, Leknes

• Ivarson Sprider & Transport AS, Lillesand

Partnere:
• Berg Betong AS, Tromsø

• Johs. Sundfør AS, Haugesun

Danmark
• Fredericia

• København

Depoter, Danmark
• Århus

Sverige
• Halmstad

GC Rieber Salt AS tilbyr logistikk-
løsninger fra Fredericia i Danmark 
og langs hele norskekysten til 
Hammerfest. På de fleste av våre 
terminaler kan vi 
tilby lossing, lagring, 
håndtering og videre-
transport til andre 
deler av Norge. Vi 
tilbyr kostnadseffektive 
logistikkløsninger
ved bruk av sjøfrakt, 
eventuelt i kombinasjon 
med bilfrakt ved behov. GC Rieber 
Salt AS frakter årlig mellom 600.000 
og 700.000 tonn på kjøl fordelt på 
cirka 250 skipninger med mellom 100 
og 15.000 tonn. 

Gjennom våre internasjonale 
partnere har vi kostnadseffektive 
logistikklinjer fra det meste av Europa 
via vårt kontaktpunkt i Danmark, og 

til terminaler i Norge. 

Når varen er ankommet 
en av våre terminaler 
i Norge kan vi tilby 
lokal innendørs og 
utendørs lagring, og  
videre transport direkte 
til sluttkunde. Vi har 

resurser på hver terminal som 
håndterer palletering av gods, og 
stripping og stuffing av containere. 
Vi tilbyr også ordrehåndtering og 
kontroll av varene dine.

LOGISTIKKLØSNINGER LANGS KYSTEN

GC Rieber Salt AS 
frakter årlig  

mellom 600.000 og  
700.000 tonn på kjøl  

fordelt på cirka  
250 skipninger



MOSS

Vår terminal i Moss ligger ved en privat 
kai på Peterson sitt gamle fabrikkområde. 
Terminalen har store lagerfasiliteter, og 
har gode muligheter for videretransport til 
andre steder i Østfold, og eventuelt videre 
til Sverige.

Areal 
• 4.000 kvm lager innendørs 

• 200 kvm utendørs

Palleplasser
• Innendørs, 7.000 stk

• Utendørs, 400 stk

Utstyr
• Truck

• Hjullaster

Kai
• Lengde – 100 mtr

• Dybde – 6,5 mtr

• ISPS godkjent

Areal 
• 6.250 kvm lager innendørs 

• 1.000 kvm utendørs

Palleplasser
• Innendørs, 3.000 stk

• Utendørs, 500 stk

Utstyr
• Trucker

• Hjullaster

• Kraner for lossing/lasting

Kai
• Lengde – 200 mtr

• Dybde – 11 mtr

• ISPS godkjent

• Ro-Ro havn

• Container havn

OSLO

GC Rieber Salt AS sitt hovedkontor, og nest 
største terminal, ligger på Sjursøya ved siden 
av Oslo containerterminal. Sjursøya ligger 
rett ved Mosseveien og E6, som gir direkte 
tilgang til transport videre til det sentrale 
Østlandet og innlandet.



SLØVÅG

Vårt lager på Sløvåg i Gulen kommune, ligger 
tvers over fjorden for Mongstadbase. Her har 
vi et innendørslager på 2.400 kvm hvor vi kan 
lagre bulk og pakket vare.

Areal 
• 2.400 kvm lager innendørs 

• 1.000 kvm utendørs

Palleplasser
• Innendørs, 400 stk

• Utendørs, 800 stk

Utstyr
• Hjullaster

• Tilgang til mobilkran

Kai
• Lengde – 64 mtr

• Dybde – 13 mtr

• ISPS godkjent

BERGEN

Rett utenfor sentrum av Bergen har vi 
et areal på 7.000 kvm, hvor vi har et 
innendørslager på 3.000 kvm. Lageret 
ligger helt inntil vår private kai, og gjør 
videretransport med bil til områdene 
rundt Bergen enkel.

Areal 
• 3.000 kvm lager innendørs 

• 1.000 kvm utendørs

Palleplasser
• Innendørs, 1.400 stk

• Utendørs, 2.000 stk

Utstyr
• Trucker

• Hjullaster

• Tilgang til mobilkran

Kai
• Lengde – 55 mtr

• Dybde – 8 mtr

• ISPS godkjent

• Privat



TRONDHEIM

Vår terminal i Trondheim ligger rett ved 
kaien på Nedre Ila. Terminalen er sentralt 
plassert med direkte forbindelser til hovedvei 
og transportruter videre, enten den korte veien 
inn til Trondheim, eller direkte til distriktene 
rundt.

ÅLESUND

På Flatholmen rett utenfor Ålesund 
sentrum ligger vår største terminal i Norge 
og mest avanserte. I tillegg til bulklager 
på 3.600 kvm, har vi et innendørslager 
for pakket vare på 1.700 kvm og  3.500 
kvm til utendørslagring. Gjennom vårt 
datasystem får kunden selv tilgang til sine 
beholdninger og vareflyt via web.

Areal 
• 3.500 kvm lager innendørs 

• 200 kvm utendørs

Palleplasser
• Innendørs, 2.400 stk

• Utendørs, 500 stk

Utstyr
• Trucker

• Hjullaster

• Tilgang til mobilkran

Kai
• Lengde – 100 mtr

• Dybde – 8,4 mtr

• ISPS godkjent

Areal 
• 5.300 kvm lager innendørs 

• 3.500 kvm utendørs

Palleplasser
• Innendørs, 2.200 stk

• Utendørs, 2.000 stk

Utstyr
• Trucker

• Hjullaster

• Mantsinen 110 flyttbar kran

Kai
• Lengde – 360 mtr

• Dybde – 10 mtr

• ISPS godkjent

• Ro-Ro havn

• Container havn



Areal 
• 2.000 kvm lager innendørs 

• 1.000 kvm utendørs

Palleplasser
• Innendørs, 500 stk

• Utendørs, 3.000 stk

Utstyr
• Trucker

• Hjullaster

• Tilgang til mobilkran

Kai
• Lengde – 80 mtr

• Dybde – 5,2 mtr

• ISPS godkjent

HARSTAD

I Harstad, like ved Hurtigruten sin 
terminal, har vi et lager med god plass 
til bulk og pakket vare. Terminalen 
ligger ved kai og har god tilgang til 
sjøtransport videre til for eksempel  
Lofoten og Vesterålen.

Areal 
• 2.000 kvm lager innendørs 

• 10.000 kvm utendørs

Palleplasser
• Innendørs, 400 stk

• Utendørs, 2.000 stk

Utstyr
• Trucker

• Hjullaster

• Tilgang til mobilkran

Kai
• Lengde – 135 mtr

• Dybde – 9 mtr

• ISPS godkjent

HAMMERFEST

Vår nordligste terminal ligger på 
Fugleneset, midt mellom Melkøya og 
Hammerfest sentrum. Her disponerer vi et 
areal på 16 mål hvor vi har lager til både 
bulk og pakket vare. Med en kai på 135 
meter og dybde på 9 meter kan vi ta i mot 
båter av betydelig størrelse.



FREDERICIA, DANMARK

På Jylland ligger Danmarks største bulkhavn i 
byen Fredericia. Dette er vår sørligste terminal, 
og er ofte vårt kontaktpunkt mot resten 
av Europa. Rett ved kai har vi 5.500 kvm 
innendørslagring, og bulkkapasitet i siloer på 
5.000 tonn. Ved siden av å være Danmarks 
største bulkhavn har Fredericia også en 
betydelig lossing og videre transportering av 
containere. Her er det ukentlige ankomster og 
avganger av RORO skip.

Areal 
• 5.500 kvm lager innendørs 

• 5.000 kvm utendørs

• Silokapasitet på 5.000 tonn

Palleplasser
• Innendørs, 1.500 stk

• Utendørs, 5.000 stk

Utstyr
• Trucker

• Hjullastere

• Kraner for lossing/lasting

Kai
• Lengde – 300 mtr

• Dybde – 15 mtr

• ISPS godkjent

• Ro-Ro havn

• Container havn
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MARIAGER

DANMARK - NORGE LINJEN

Mariager i Danmark er GC Rieber Salt sitt 
kontaktpunkt mellom kontinentet og Norge. Herfra 
går det jevnlig sjøfrakt til alle våre terminaler. Varene 
ankommer Mariager og blir lastes på vår linjebåt.



GC Rieber Salt AS
Skur 86 Sjursøya 
0193 Oslo
Norway 

Tlf.: (+47) 23 03 51 00 
Faks: (+47) 22 19 77 07
 E-post: salt@gcrieber.no

gcrieber-salt.no
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