Veidekke har vært sentral i utbyggingen av Husøy i 30 år. Her er de i gang med bygging av kaier. Til sammen har de bygget 900 meter kai på Husøy.

BEDRIFTSPROFILEN

Veidekke sentral i utbyggingen av Husøy
Få bedrifter har vært mer involvert i utbyggingen av Husøy-området enn Veidekke
Entreprenør AS.
- Vi var med allerede i 1979 og bygget
broa over til Husøy. I de 30 årene etter har
vi hatt en lang rekke prosjekter, forteller to
av veteranene i firmaet, prosjektleder Alv
Inge Fjeld og anleggsleder John Hauge.
Sammen med Bjørnar Måleng presenterer Hauge og Fjeld en omfattende liste
over prosjekter.

vi i dag kjenner som Husøy. På Nygård har
Veidekke en lagertomt for elementproduksjon og utstyr.
- Det er tre typer oppdrag vi har hatt i området. På flere av de store byggene er det
vi som har hatt totalentreprise. Det gjelder
blant annet verksted- og kontorbygget til
Hillevåg Elektrodiesel AS (HED), produksjonshall og kontorbygg for Fatland AS, fabrikkbygget til Biomar AS, fryseribygget for
Koralfisk, utvidelsen av verkstedbygget for
Seasol AS og ny hovedterminal for TNR.
Kaier

annet steinbrudd i Mølstrevåg i Sveio. Her
hugget man ut granittblokker. Store deler av
de gamle kaiene i Haugesund ble murt av
denne steinen. Men det mest kjente byggverket er trolig Haugesunds rådhus. Grunnmuren er laget av granittblokker fra oss, sier
karene i Veidekke.
Nyere lokale og kjente prosjekt som entrepenøren ellers kan vise til er for eksempel
Fylkessjukehuset,
Revatismesjukehuset,
DnB-gården, Sjøfartsdirektoratet, Politihuset,
Haugaland tingrett, Møller Bil og Amanda
Storsenter.

En vesentlig del av utbyggingen på Husøy
området er bygging av kaier.
- Det begynte med en kai for Elf konsernet i
1981. Etter det har det gått slag i slag. Fram
til i dag er det bygget 18 kaier, og vi har bygget 13 av dem.Total kailengde er til nå kommet opp 1200 meter, av dette er det vi som
har levert 900 meter, sier Hauge.
Veidekke har også opparbeidet og steinsatt oppstillingsområder for containere (ca.
15.000 m2) for Karmsund Havnevesen og
18.000 m2 oppstillingsområde for TNR AS
er steinsatt med betongstein.

TNRs nye hovedkvarter på Husøy er et av de siste byggeprosjektene Veidekke har gjennomført som totalentreprenør på
Husøy.

Lokal aktivitet siden 1913

Navnet Veidekke får mange til å tenke på
bygging og vedlikehold av veier. Det er imidlertid en heller perifer beskjeftigelse for de
82 ansatte på avdelingen i Haugesund.
- Veidekke har bygget ut på Husøy i 30 år, sier (fra venstre)
Alv Inge Fjeld, Bjørnar Måleng og John Hauge.

- Mange regner broa som forbinder Husøy
med Nygård som selve startskuddet for den
store industri- og havneutbyggingen som

- Vi er en lokal betongentreprenør, og vi har
lange tradisjoner på Haugalandet. Om tre
år er det duket for 100 års jubileum. Folk
kjenner oss som Stoltz Røthing. I den første
perioden etter starten hadde bedriften blant
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