
 
Jørgen var den første som "flyttet inn" i 
nybygd lager 

 

LAGER PÅ KAMPENES: Jørgen Dahl (midten) var den første som fikk overlevert nøkkelen til 
sitt nykjøpte lager på Kampenes av Petter Bjarnastein (t.v.) i Lagerseksjoner AS. Til høyre 
står Morten Seim, fra entreprenør Park & Anlegg. 

Av Stina Mikalsen 

Publisert:05. juni 2020, kl. 08:41 

Siden Jørgen Dahl skal flytte fra Grålum til leilighet i sentrum, passet det 
utmerket å kjøpe seg lagerplass på Kampenes. 

 
Det er Grimstadfirmaet Lagerseksjoner AS som har satt opp lagerbygninger på 
Kampenes. 

Første byggetrinn, bestående av 12 lagerseksjoner, er nå ferdig og overlevert 
kjøperne. 

Byggetrinn to er dessuten godt i gang, og står ferdig om bare en måned. 

Ifølge daglig leder Petter Bjarnastein i Lagerseksjoner AS vurderes også et tredje 
byggetrinn i Sarpsborg. 



Lageret er allerede i bruk 

Onsdag morgen var Jørgen Dahl den første som fikk nøkkelen til sitt nye lager. Få 
timer etterpå var Dahl i gang med å fylle opp lageret. 

– Ja, nå er det i bruk allerede. Dette var en god og nyttig investering for oss, forteller 
Dahl. 

På grunn av flytting fra enebolig på Grålum til leilighet i Sarpsborg sentrum, trengte 
familien plass til å lagre blant annet biler og motorsykler. 

– Jeg har kjøpt to lagerrom sammen med en kamerat, Ole Morten Kultorp. Totalt 
disponerer vi nå 217 kvadratmeter. Vi har god nytte av lokalene begge to. I tillegg har 
vi planer om å leie ut overskuddsplass. Det er fem meter opp til taket, så her kan vi 
utnytte plassen godt, mener Dahl. 

Har bygget 150 lagerseksjoner 

– Dette er et tilbud som har vært savnet i Sarpsborg. Faktisk var jeg inne på tanken 
om å bygge mitt eget lager, før dette tilbudet dukket opp. Men dette er mye tryggere. 
Her vil det jo være folk ut og inn hele tiden, mener Dahl, som også er leder for det 
nyopprettede sameiet. 

Daglig leder Bjarnastein hadde selv tatt turen til Sarpsborg for å overlevere nøklene 
til kjøperne onsdag. 

– Dette er faktisk bygning nummer tolv og seksjon nummer 150 siden vi startet opp 
for cirka tre år siden, forteller han. 

Den første lagerbygningen på Kampenes er på 1.150 kvadratmeter. 

– Et godt samarbeid 

Bjarnastein forteller at interessen for lagerplass har vært stor i Sarpsborg. 

– Nå har vi bare noen få ledige seksjoner igjen for salg. Våre typiske kunder er 
private som trenger plass for lagring av båt, bobil eller campingvogn eller de trenger 
et hobbyverksted. Dessuten har vi flere håndverksbedrifter som trenger lagerplass . 

Sarpsborg-firmaet Park & Anlegg har vært totalentreprenør for de to 
lagerbygningene. 

– Vi er veldig fornøyd med arbeidet de har gjort for oss. Derfor ønsker vi å benytte 
dem på vårt neste prosjekt i Ytre Enebakk, hvor byggestart for to lagerbygging blir i 
neste uke, forteller Bjarnastein. 

 

 

 


