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LOKAL & NASJONAL
I 1983 startet to brødre et lite grave- og transportfirma. Nå holder de to styr på nærmere 100 ansatte  
ved maskinentreprenørbedriften i Røssevika ved Vanse. De har nok å gjøre. Fra 2013 til 2016 doblet de  
nemlig årsomsetningen – fra rundt 95 til over 190 millioner.  
 
De fleste oppdrag befinner seg i Agder og Rogaland. Men med stor fleksibilitet og et eget reisende  
team er alt mulig, slik at arbeid i Bergen eller Oslo er like aktuelt. BT bidro bredt i utbyggingen av  
Vindmølleparken på Lista og i byggingen av den nye E6-strekningen ved Minnesund. De stod også  
for masseflytting, sprengning, rørlegging, asfaltarbeider og rekkverksarbeid til den etterlengtede 
nye delen av riksveg 9 gjennom Skomedal. Når kraftverket Lysebotn 2 med sine 11 kilometer 
lange underjordiske vanntunneler og sin 40 meter høy kraftstasjon skal legges i fjellet, er 
BT på plass med en stor del av sin maskinpark og stab. Lysebotn-oppdragets varighet 
er beregnet til minst tre år. 
 
BT har også over mange år vært med å opparbeide flere bolig-  
og hyttefelt i Agderfylkene så vel som Rogaland.
 
Ta kontakt i dag for et uforpliktende tilbud!

STØDIG STAB
Alle medarbeiderne i Brødrene Thorkildsen er opptatt av å levere 

varene hver eneste dag. Lite utskiftinger i arbeidsstokken gjør 
at kompetansen holdes i firmaet, samtidig som de ansatte 

ivaretas på best mulig vis. En liten og kompakt administrasjon 
sikrer god kommunikasjon med kunder, mens anleggsledere 

med bred kompetanse sørger for at firmaet leverer alle typer 
oppdrag til avtalt tid og pris.

BT ser verdien av å engasjere unge fagarbeidere, og er 
bevisst på sitt samfunnsansvar. Hvert år tar de inn to 

til fire lærlinger, som tilfører fersk kunnskap og ser på 
faget med friske øyne. Lærlingene kurses fra dag én 

i selskapets arbeidsmetoder og verdier. Slik blir de 
både trygge og profesjonelle medarbeidere.
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Utbygging av Statnetts t
rafoanlegg i Fe

da, 2016.
Vei- og grunnarbeid ved hytte
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ALLSIDIG & 
KOMPETENT
BT utfører alle former for kommunalteknisk byggearbeid, veibygging, tunnelarbeid, 
drenering, graving av damanlegg og ikke minst fiberoptikk. Sistnevnte utgjør nå en 
anselig del av oppdragsmengden på sør- og vestlandet. Ingen jobb er for liten eller 
for stor for BT. Det betyr at firmaet også gjerne hjelper privatpersoner med graving 
av hus- og hyttetomter inkludert vann- og avløpsarbeid. Om du ønsker graving 
av mindre veier og stier, ordner Brødrene Thorkildsen det også. Maskinparken 
består av rundt 45 gravemaskiner,  20 dumpere, 8 hjullastere, 7 traktorer, 8 
asfaltbiler og 20 lastebiler. Dermed kan de transportere grus, pukk og asfalt  
i tillegg til spesialtransport av anleggsmaskiner.

Liker du best å være selvhjulpen har BT et masseutsalg av grus, jord, sand 
og pukk i Røssevika Industriområde. Du får transport av massen hjem til 
deg eller du kan hente den selv.

Masseutsalget i Røssevika Industriområde.

Store mengder masse må flyttes under byggingen av Statnetts trafoanlegg i Feda.

Strandvann i Lysebotn. Tunnelen starter her og går 11 km gjennom fjellet ned til Lysebotn.



Når service teller!

Rosendal Maskin As. Rakkestad veien 10, 1814 Askim
Telefon: 96 50 90 50 Faks: 69 81 90 55
www.rosendalmaskin.no

Rosendal Maskin er nå på 
facebook, følg oss på Doosan 
Bobcat Rosendal Maskin AS

DIN LOKALE ELEKTRIKER

I LISTA - FARSUND Tlf: 38 39 33 10

post@tjorves.no

ARBEIDET UTFØRES TIL RIKTIG TID OG AVTALT PRIS

www.tjorves-elektriske.no

Vi utfører myndighetspålagt 
årskontroll på anleggsmaskiner

For timebestilling eller nærmere informasjon 
om priser, kontakt oss på telefon 38 33 16 40

Velkommen til Norsk Scania AS avd. Lyngdal 
- vi er her for deg!

Lars Olav 
Sandbekken

Leif Tore
Aulie

ALT INNEN ASFALTERING!
TLF.: 955 57 100

Tlf.: 38 39 37 40, Mob.: 924 80 740, E-post: post@listabygg.no

• Nybygg • Stålbygg • Restaurering • Kranbil 66t/m
• Betongsaging/Kjerneboring • Liftutleie

ALT I TRE OG BETONG

- vi får brikkene på plass

www.bvbygg.no

BOLIG RESTAURERING TAKST
38 39 45 60

• • •
STORGATA 15, POSTBOKS 154, 4349 BRYNE 

TELEFON: 51 77 95 80       MOBIL: 901 74 717
ooma@waco.no        www.waco.no

WACO FORSIKRINGSMEGLING AS

Mob: 911 29 841
Tlf: 38 39 00 44

Sundeveien 37-39, 4550 Farsund
post@oskar-nygaard.no 

- din VB Rørlegger i Farsund
Ønsker du kostnadsfri  

markedsføring av din bedrift?  
Vi hjelper deg.

T: 99 33 77 58
E: tommy@konstruktiv.no

www.konstruktiv.no

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE:
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følg oss på facebook


