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Utvalg OBX
(mest omsatte aksjer)
Aker Solutions            85,90
Algeta                    174,50
Det norske oljeselskap    77,00
DNB                       60,45
DNO International         7,20
Fred. Olsen Energy        217,60
Frontline                 27,22
Gjensidige Fo.     68,95
Golar LNG                 225,50
Marine Harvest            4,21
Norsk Hydro               26,75
Orkla                     43,30
PGS    76,10
Prosafe                   44,93
REC 2,12
RCCL   159,20
Schibsted                 199,90
Seadrill                  218,10
Songa Offshore            14,57
Statoil                   144,10
Storebrand                23,73
Subsea 7                  125,00
Telenor                   99,40
TGS-NOPEC Ge. 164,60
Yara International        266,70
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Oslo Børs hovedindeks
siste 30 dager

04.06.12                            04.07.12

Oslo Børs i går

 -0,94%
 415,23
Valuta
 +/-% Siste
USD/NOK +0,08 5,98
EUR/NOK -0,04 7,52
GBP/NOK -0,10 9,36
SEK/NOK +0,45 86,52
DKK/NOK -0,08 101,07

TØNSBERG: Agility Group
(tidligere Grenland Group)
har halt i land en storkon-
trakt på 325 millioner kro-
ner hos Statoil.
Robert Jamieson
907 62 291
robert.jamieson@tb.no

Kontrakten innebærer oppgrade-
ring av kontrollsystemer for
kompressorer, turbiner og gene-
ratorer, samt vibrasjonsovervå-
king på Sleipner A-, B- og T-platt-
formen.
Arbeidet starter umiddelbart,

og skal ferdigstilles høsten 2014.
Konsernsjef Otto Søberg sier

at kontrakten er midt i blinken for

Agility Group. Han synes også
det er en stor tillitserklæring at
Statoil velger Agilty som partner
på dette kompliserte prosjektet.
Hovedtyngden av jobben skal ut-
føres ved hovedkontoret i Sande-
fjord med bidrag fra konsernets
kontor i Bergen og gruppens de-
leiede selskap Erbus.
Kontoret i Bergen er i vekst, og

øker i år fra 50 til 75 medarbei-
dere.
Agility har 1200 ansatte i 10

norske byer samt Shanghai i
Kina. Det største verkstedet lig-
ger i Tønsberg. 
Gruppen omsatte i fjor for 1,7

milliarder kroner, og har som
målsetting å nå 3,5 milliarder kro-
ner innen 2015.

Storkontrakt med Statoil for Agility

HOLMESTRAND:Holmestrand
er byen med sterkest vekst
i Vestfold. Og byen vil ta
seg godt ut. I går åpnet
man deler av den 450 meter
nye strandpromenaden.
Robert Jamieson
907 62 291
robert.jamieson@tb.no

Prislappen er 50 millioner kro-
ner. Men da har man også lagt nye
vann og avløpsrør langs strand-
promenaden og sidegatene opp
mot Storgata.
Prosjektleder Heidi Næss Midt-

skogen i Holmestrand kommune
sier at man i havnebildet også vil få
den nye Småbåthavna som krever
nye millioninvesteringer.

– Har dere kikket til Drammen
i arbeidet med strandpromena-
den?
– Vi vet jo hvor flott det har blitt

der. Men vi i Holmestrand innser
at vi er en liten, en-
kel småby med våre
særpreg. Så vi har
ikke kopiert Dram-
men på noen måte,
sier Næss Midtsko-
gen.

Ferdig i oktober
Det var noe under
halvparten av strandpromena-
den ordfører Alf-Johan Svele åp-
net i går. Den resterende delen er
under arbeid og skal være ferdig i
oktober.
Arbeidet med strandpromena-

den startet i januar 2011. 
– Det har vært en utfordrende

jobb med dårlige grunnforhold.
Det er mye kvikkleire langs pro-
menaden.

– Hvordan er
tilbakemeldingen
fra folk?
– Det er noen som

synes det har tatt
lang tid, men det har
vært nødvendig. Nå
i sommer er det bare
positive tilbakemel-
dinger. Det blir en

flott promenade som vil styrke
Holmestrand sentrum både for
handelsstand, innbyggere og til-
reisende. Det gjelder ikke bare
dem som kommer langs veien.
Stadig flere besøker byen også

sjøveien, sier prosjektlederen.
Strandpromenaden er bare én av

14 større prosjekter som gjør Hol-
mestrand til vekstbyen i Vestfold.
Totalt skal det investeres 2,5 milli-
arder på en «ny» og attraktiv by.

2,5 milliarder kroner
Holmestrand var i mange år nær-
mest et trafikknutepunkt. Nå er
det blant annet ny E18 og ny jern-
bane med stasjon i fjellet som
gjør det mulig å utvikle sentrum
på en god måte.
Der blir det bygging av mange

nye boliger, næringsarealer, ute-
anlegg og overbygg over store
deler av Storgaten.
Prognosene sier at dagens inn-

byggertall vil øke fra rundt 10.000
til over 16.000 i løpet av 25 år.

50 mill. for ny
strandpromenade

Det har
tatt tid,
men så blir det
også flott
Heidi Næss Midtskogen,

prosjektleder

NY STRANDPROMENADE: Holmestrand investerer 50 millioner kroner i ny strandpromenade på 450 meter. Deler av den ble åpnet i går 
etter hektisk innspurt med treplanting og ferdiggress.  Innfelt ser vi prosjektleder Heidi Næss Midtskogen ute på inspeksjon før åpningen.
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