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Industriservice i Installatøren Fredrikstad AS 
 

 
 
Vi startet med industriservice i 2019, og er i ferd med å bygge opp bærekraftig 
industriavdeling. Vi er i dag tre mann, og får en lærling på laget til høsten. I løpet av 2024 
skal vi være seks montører og en lærling.  Ved større prosjekter har vi tilgang til mer 
mannskap. Vi har over 20 års erfaring fra industrien fra de tidligere firma som vi har jobbet i. 
 
Eksempel på referanser:  

• Denofa AS 
• Adesso Bioproducts AS 
• Glomma Pall AS 
• Jotne Mekaniske Verksteder AS 
• Hansen Sveis &montering AS 
• Scandekk/Bodahl-Johansen AS 
• Stansefabrikken Products Fredrikstad AS 

Vi løser det fleste jobber innen industri. Alt fra nyinstallasjon til feilsøking på maskiner. Vi 
holder også på med fibersveising og solcelleanlegg.  
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Litt om Installatøren Fredrikstad: 
Installatøren Fredrikstad er en del av Installatøren Gruppen, som består av to selskaper på 
elektroinstallatørsiden med lokasjoner i Fredrikstad og Oslo. Bedriften har totalt i overkant 
av 180 faste ansatte og en omsetning i 2020 på over 280 millioner kroner. Hovedfokus har 
vært, og vil også i fremtiden være prosjektbaserte el-oppdrag for byggentreprenører, stat og 
kommune. 
Vi har også fokus rettet mot styringssystemer for det private markedet, samt 
energibesparende tiltak mot bedrift/næringsmarkedet. 
Installatøren Gruppen er aktiv i sine lokalmiljøer og legger stor vekt på å ta samfunnsansvar. 
Godt arbeidsmiljø, trygge arbeidsplasser og utviklingsmuligheter er viktige nøkkelord for oss. 
Faglig engasjement, forretningsorientering, humor og varme preger selskapet. De ansatte gis 
utviklingsmuligheter og bedriften står for en raus kultur samtidig som det stilles klare krav til 
hver enkelt. 

 
Ta gjerne kontakt om dere ønsker en uforpliktende prat. 
 
  
Mvh for 
  

 
  
Morten Johansen 
Industri Serviceleder  
  
Mob: +47 941 53 634 
E-Post: morten.johansen@installatoren.as 
Adresse: Dikeveien 36, 1661 Rolvsøy 
Web: www.installatoren.no 
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