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Et moderne transportselskap
Kirkestuen Transport AS er et løsningsorientert transport- og logistikkselskap. Vi har en moderne 
bilpark og lang erfaring i varehåndtering – og vi er i stand til å løse de fleste transportoppgaver. 
Transport er en viktig del av næringskjeden, og pålitelighet og høy leveringskvalitet er derfor høyt 
prioritert hos oss. 

Jevn vekst
Kirkestuen Transport ble etablert i 1965, og virksomheten 
den gang besto i transport av grus og byggevarer. I 1985 
startet vi med pakketransport til og fra Oslo, under navnet 
PK Expressen. Kirkestuen Transport ble aksjeselskap i 
1993 og har hatt en jevn vekst i alle år. I dag har vi 35 
moderne biler – og 65 ansatte som strekker seg langt for å 
møte kundenes krav til gode transportløsninger. De siste 
årene har vi spesialisert oss på transport og distribusjon  av 
næringsmidler, som i dag utgjør vel 30% 
av bedriftens omsetning.

Stor kapasitet
Hovedkontor til Kirkestuen Transport AS ligger i Lom, hvor 
vi også har terminal og verksted. I tillegg har vi terminal på 
Rudshøgda og Otta og terminalsamarbeid i Oslo. Bedriften 
har biler for de fleste transportoppdrag – både thermobiler, 
budbiler, kranbil og tilgang til transportløsninger hvor 
fremkommeligheten med bil er begrenset. 

Store deler av oppdragsmengden utføres i området 
Gudbrandsdalen, Valdres, Mjøsområdet, Oslo og 
Trondheim. Vi utfører alt fra distribusjon i nærområdene til 
landsdekkende transportoppdrag og vi har ekspressruter     
 over natten i Østlandsområdet. Vårt rutenett gjør at vi til          
   enhver tid har et godt transporttilbud, og vi kan i tillegg      
    skreddersy løsninger for kunder med spesielle behov.

Kirkestuen Transport oppleves som en 
samarbeidspartner man alltid kan stole på 
og som har den fleksibiliteten vi trenger for 
å tilfredsstille våre egne og våre kunders 
behov

Q-Meieriene AS

Hos Kirkestuen Transport blir alle fore-

spørsler raskt besvart og priset, ingenting blir 

sett på som vanskelig, det finnes alltid 

muligheter. En stor vognpark og mange 

samarbeidspartnere blir til sammen et 

uslåelig nettverk

Lonbakken Mek. verksted

Som følge av god leveransepresisjon, et 

godt samarbeid og partnerskap har 

Heidenreich hatt gode erfaringer med 

Kirkestuen Transport over mange år. 

De er proaktive og delaktige med å finne 

effektive og gode løsninger til fo
rdel for 

våre kunder.

Heidenreich AS 

“Kirkestuen er for oss den perfekte samarbeids-

partner i vårt interne transportopplegg. De har høyt 

kvalifiserte sjåfører, teknisk bra utstyr og ikke minst, 

de er veldig gode på å snu seg rundt når det er behov 

for det. De løser det meste, hele tiden, og vi slipper å 

gå rundt å tvile på om oppdrag blir utført innen de 

frister vi er enige om, de bare gjør det!Lantmännen Unibake Norway as



Varetaxispesialisten i Gudbrandsdalen

Fåvang Varetaxi AS
I 2013 ble Fåvang Varetaxi kjøpt opp av 
Kirkestuen Transport AS.

Fåvang Varetaxi AS ble etablert i 1985, og har gjennom 
årene vokst seg stor. I dag drifter firmaet mer enn 7 
kjøretøy, fra varebiler til semitrailere og en stab på 9 
ansatte, som årlig omsetter for 13-14 millioner kroner. 

Fåvang Varetaxi har et godt varemerke og et godt rykte i 
markedet samt en stor og stabil kundemasse. 

Fåvang Varetaxi kjører både fleksible transportløsninger 
og faste ruter gjennom et godt utbygd rutenett på hele 
Østlandet. Vi har faste ruter mellom Oslo og 
Gudbrandsdalen. 

BILXTRA Høistad Bildeler på Lillehammer har i en årrekke samarbeidet 

med Fåvang Varetaxi og er godt fornøyd med servicen, punktligheten, 

lojaliteten, og oppfølgingen vi har fått fra Fåvang Varetaxi sine 
ansatte. Vi kan gi de beste anbefalinger til alle på FVT. Reidar Kvamme, daglig leder Bilxtra

Våre kunder forventer en rask og pålitelig leveranse fra våre lagre, og 

gjennom en årrekke har Fåvang Varetaxi vært med på å bygge opp 

og innfri disse forventningene sammen med oss. Som vår distributør i 

Gausdal og Gudbrandsdalen har Fåvang Varetaxi bidratt til å dekke 

behovene for både natt- og dagleveranser med sine gode lokal-

kunnskaper og nærhet til våre kunder.
Jens Petter Jakobsen, logistikksjef Meca Norway AS

Fåvang Varetaxi  er for oss en meget pålitelig transportør som leverer i 

henhold til avtale, et samarbeid vi har hatt  i ca. 25 år. Deres styrke er 

leveransekvalitet samt at  alle medarbeidere har en stolthet ved å utføre 

oppdragene for kundens beste. De løser alle oppdragene, små eller 

store, i de områdene de har avtale med oss, til vår fulle tilfredshet.

Egil Thoner, transportsjef Onninen AS

Fåvang Varetaxi har i en årrekke vært en viktig samarbeidspartner for 

Sykehuset Innlandet HF. Bedriften preges av stor fleksibilitet og 

pålitelighet, samt sjåfører som forstår viktigheten av presise leveringer 

og omsorgsfull opptreden hjemme hos våre pasienter. Dette til sammen 

gjør at Sykehuset Innlandet er trygge når Fåvang Varetaxi tar oppdraget.

Birger L. Johnsen, seksjonsleder Transport og Forsyning



Vinneren!

Hva er det du som sjåfør og eier er opptatt av?  Avslappet kjøring hvor god kjøre-
stabilitet  er viktig? At bilen er på veien uten avbrudd? MAN har kvalitetsstempel fra 
TÜV! MAN har vunnet European Truck Race 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2010, 2011, og 2012!

www.mantruckandbus.no

Kjørestabilitet, kvalitet og Truck Race!

Bil- og bussutleie
Dekk - Vask - Batteri - Rekvisita - Butikk

 Kiosk - Bilberging Viking og Falck

Lom Servicesenter as • 2686 Lom • Tlf. 61 21 12 50
Vi er hovedleverandør av dekk til 

Kirkestuen Transport as
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En LaSTEbIL SkaL gjøRE 
SjåføREn STOLT

renault-trucks.no

Snakk med oss om finansieringsløsninger

Gjestfritt og nyskapande
oghttp://www.lom.kommune.no http://www.lom.no

Kåra til Noregs beste kommune *

www.lom.kommune.no
* Av kommunebarometeret

Kåra til Noregs beste kommune *

www.lom.kommune.no
* Av Kommunebarometeret



Kirkestuen Transport AS

Adresse: 2686 LOM
Telefon:  61 21 99 99
Telefaks: 61 21 99 90
E-post:  trafikk@kirkestuen.no
Internett: www.kirkestuen.no

Fåvang Varetaxi AS

Adresse: Stasjonsvegen 1, 2634 FÅVANG
Telefon:  980 63 000
Telefaks: 61 28 03 99

Internett: www.kirkestuen.no

Ekeri leverer transportutstyr til Kirkestuen Transport AS

Hunnselvvegen 10, 2830 Raufoss • Tlf. 61 15 98 50 • Faks 61 15 98 60 • www.ekeri.no

HELGES BIL AS
- Din partner i lastebil

Lastebilmek. • Påbygning • Lakkering • Volvo lastbil og buss 

Fagfolk med inntil 40 år i bransjen.
Gamle og nye kunder alltid i fokusDahlemoen 25, 2670 Otta • Telefon 48 01 53 00

E-post: postmaster@helgesbil.no
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