Ditt problem
– vår utfordring

– Din totalentreprenør i Lofoten –
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Kompetanse og kvalitet
– siden 1963
Thore Magnussen & Sønn AS
(TMS) ble startet i 1963 av T
 hore
Magnussen, og er i dag et av
Lofotens største e
 ntreprenørfirma
med ca. 80 ansatte, og vi omsatte for
om lag 183 millioner i 2020.
Vi holder til på Limstrand, midt
mellom Leknes og Svolvær. Her
har vi verksted, lager, kontor og
administrasjonslokale. Vårt markeds
område er i Nordland fylke, med
hovedvekt på Lofoten.
Vi jobber også i Vesterålen, Harstad,
Narvik, Bodø og Steigen. Med lang og
bred erfaring kan vi tilby alle typer
entreprenørtjenester.

‣  GRUNNARBEIDER

‣  ASFALTERING

‣  VA-PROSJEKTER

‣  PUKK- OG MASSELEVERING

‣  VANNBEHANDLINGSANLEGG

‣  SPRENGNING

‣  HØYDEBASSENG

‣  TRANSPORTOPPDRAG

‣  ALLE TYPER BETONGARBEIDER

‣  SNØBRØYTING

‣  MILJØGATER

‣  TELETINING

Entreprenør
med ambisjoner
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Konsernet består i dag av Magnussen Eiendom AS,
Thore Magnussen & Sønn AS, Lofotpukk AS,
GeoLofoten AS og TMS-bygg AS. Til sammen
utgjør vi et moderne entreprenørkonsern hvor
de ulike enhetene støtter og utfyller hverandre.
Vårt mål er å være en foretrukket samarbeids
partner i våre markedsområder.

Gjennom å effektivisere og videreutvikle våre ulike
forretningsområder, skal vi opprettholde og styrke
vår solide markedsposisjon i årene som k
 ommer.
Vi liker en utfordring, så ta gjerne kontakt for
en uforpliktende prat om ditt prosjekt.
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Prosjekt Storgata,
Leknes – (2019–2021)
I september 2019 startet arbeidene med del 1 av
den nye Storgata på Leknes. TMS har lang e
 rfaring
innen denne type arbeid, og er opptatt av å
levere kvalitet i alle ledd. Byggherre er Vestvågøy
kommune.
Opparbeidelse av Storgata i Leknes vil bestå
av blant annet 3 meter brede kjørefelt i hver
kjøreretning, sykkelbane, fortau på begge sider,
langsgående parkering, beplantning og g
 atelys,
nye granittkantstein, rennesten, plasstøpte
betongkonstruksjoner, ny rundkjøring i granitt,
sykkelparkering og ny scene med paradeplass  

utenfor kulturhuset Meieriet. Arbeidene utføres i
tett samarbeid med byggherre, næringsliv, gård
eiere og andre brukere av Storgata. TMS er kjent
for god gjennomføringsevne og kundeservice, og
i dette p
 rosjektet har en av utfordringene vært å
opprettholde sentrumstrafikken med a
 lternative
ruter som gir adkomst til alle nærliggende
områder underveis i arbeidet.
TMS utfører de fleste arbeider med egne mann
skaper, herunder asfaltering, steinsetting,
grunn-, VA- og betongarbeidene.

Prosjekt
– Vann og avløp (VA) Gravdal
TMS har bred erfaring med vann og avløp
– fra tradisjonelle rørprosjekter til bygging av
kompliserte vannbehandlingsanlegg og høyde
basseng for kommunale anlegg. I august 2020
startet vi med prosjektet Gravdal 2. Prosjektet
har som hovedmål å kople sammen Buksnes og
Ballstad vannverk, sanere gamle avløp, felles
ledninger og etablere nye separate ledninger
for overvann og spillvann.

Byggherre er Vestvågøy kommune og prosjektet
har en kostnadsramme på om lag 16,6 millioner
kroner.
TMS har sentral godkjenning tiltaksklasse 3 for
alle typer grunnarbeider (landskapsutforming,
VA-arbeider, veg- og grunnarbeider).
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Grunn- og betongarbeid for
Hemmingodden Lodge på Ballstad i Lofoten
TMS er en allsidig aktør i anleggsbransjen. Vi har
lang erfaring innen anleggsarbeid – og utfører
oppdrag i Nordland og Troms.
Vi utfører grunn- og betongarbeid til
Hemmingodden Lodge på Ballstad i Lofoten
– de utvider sitt flotte turistanlegg.

Vår egen betongavdeling utfører alle typer
oppdrag for oppføring av grunnmurer, r ingmurer,
forstøtningsmurer, gulv og f undamenter. Vi
tar også på oss prosjekter som bygging av
bruer og kaier, samt reparasjon av mur- og
betongkonstruksjoner.
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God Helse, godt Miljø
og topp Sikkerhet,
HMS – oppskriften på suksess
TMS har i dag rundt 80 ansatte, hvorav m
 ange
har fagbrev innenfor sine respektive yrker
og ansvarsområder. Vi har en godt sammen
sveiset stab der alle er innforstått med vår
bedriftskultur og våre måter å møte kunder og
samarbeidspartnere på.
En stabil gjeng med høy grad av fagkompetanse
vitner om at vi har lykkes i arbeidet med å skape
trivsel og trygghet i et kompetent arbeidsmiljø.
Vi har en stabil arbeidsstokk, noe som er en stor
styrke for bedriften.
Vi har ikke bare ansatte med lang og inngående
erfaring innenfor sine respektive fagområder, vi
har også kontinuerlig fokus på rekruttering og
utdanning av nye fagarbeidere.
TMS har vært  miljøfyrtårn siden 2011.
Thore Magnussen og Sønn AS har en målsetting
om å ivareta miljøet etter de krav som stiftelsen
Miljøfyrtårn setter. Vi skal gjennomføre dette
arbeidet på en slik måte at vi kan dokumentere
forbedrede miljøresultater hvert år vi er med i
ordningen.

Daglig leder: Andrius Daugela
Telefon: 	
968 01 437
E-post:   	
andrius@magnussenogsonn.no
Vi hjelper deg med hele byggeprosessen
– fra byggesøknad til ferdig prosjekt.
Vi b
 ygger kontorbygg, garasjer, haller,
lagerbygg og d
 rømmehuset!

Ta kontakt, så ser vi hva vi får til

Daglig leder: 	 Kato Berg
Telefon:
916 27 093
E-post:		
kb@geolofoten.no
Nettside:
www.geolofoten.no
GeoLofoten AS er et g
 eomatikk- og
oppmålingsfirma med base på Leknes
med hele Lofoten og V
 esterålen som
nærmarked.
Vi t ilbyr oppmålingstjenester for firma
og private u
 tbyggere (tiltakshavere),
entreprenører, håndverkere og
offentlige virksomheter.
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Lofotpukk AS driver pukkverk på Rækøya i Kabelvåg. Vi leverer
masser til lokale entreprenører og privatkunder, og har tilgang
til kai for lasting på båt.
Daglig leder:
Telefon:
E-post:		
Formann:
Telefon:

Ørjan Magnussen
90 08 64 99
orjan@magnussenogsonn.no
Knut Tetlie
915 38 042

Vi har også mobilt finknuseverk, grovknuser og sikteverk, og
tar oppdrag i hele Nord Norge. Gravemaskin og hjullaster kan
også leies ut for lasting og masseforflytting.

Ta kontakt for et pristilbud eller mer informasjon

Byggevarene leveres av

Sjøveien 99, 8370 Leknes • Telefon: 76 05 59 00 • www.monter.no/byggevarehus/monter-lofoten

VI KOBLER LOFOTEN SAMMEN
Service, automasjon og prosjekt • Bolig og rehab • Telekom og datanett
Skipselektro • Internkontroll • Varmepumpe

Gravdal • Svolvær • Røst • www.aqila.no

Thore Magnussen & Sønn AS

HAR VALGT IF SOM
FORSIKRINGSLEVERANDØR

Sprengningsentreprenør
Sprengningsentreprenør

70330_2 INHOUSE NO

If og MEF har samarbeidet
om forsikring siden 1975.
Kontakt Ståle Schultz på 907 25 420.

Kileveien
3175Ramnes
Ramnes
Kileveien
77,77,
3175
Telefon:
+47
66||E-post:
E-post: post@kjellfoss.no
Telefon:
+47
3333
3939626266
post@kjellfoss.no
www.kjellfoss.no

www.kjellfoss.no

VARTDAL RINGMUR

www.vartdalplast.no

forskaling og tosidig isolasjon i ett
for bruk til gulv på grunn
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Takk til våre
samarbeidspartnere

E-post: post@magnussenogsonn.no
Nettside: www.magnussenogsonn.no
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