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Stein Erik Aksnes er ny daglig leder ved QPS AS på Rinnleiret.   FOTO: PRIVAT/QPS 
AS 
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Stein Erik Aksnes er ny daglig leder ved rør- og pumpeanleggsbyggeren QPS AS på 
Rinnleiret 70 i Levanger fra 26. april. Han tar over lederjobben etter Arvid Engløkk, som 
fortsetter som styreleder i selskapet. Engløkk har med seg Morten Kulstad og Stein Erik 
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Aksnes som styremedlemmer i selskapet, hvor han nå begynner nedtrappingen mot 
pensjonisttilværelsen. 

– Jeg håper at vi har en ny daglig leder på plass på nyåret. Jeg har ikke lyst til å bli en 
gammel, sta jækel på huset. Jeg ønsker heller å være med guttene ut på oppdrag igjen, 
siden jeg er gammel rørleggermester. Jeg kan da også bruke mer tid på å skaffe oss nye 
kontrakter når vi har en ny leder på plass til å ta det forefallende, sa Engløkk til 
Innherred i desember og gledet seg til å la yngre krefter ta over sjefskontoret. 

 

 
Eventyrlig vekst og øker staben. Da koronaen slo inn 
mangedoblet de omsetningen.  
 
 

Tar over etter rekordår 

Fra februar har Aksnes tatt over som ny sjef for bedriften, som i koronaåret 2020 økte 
omsetningen fra 20 millioner kroner i 2019 til 57 millioner kroner i 2020. Ordrebøkene 
for 2021 var da verdt 27 millioner kroner i tillegg. Ansettelsen er gjort fra 1. februar, 
men registreringen i Foretaksregisteret er kunngjort nå i april. Aksnes har lang fartstid i 
oljeindustrien, bygg og anleggsbransjen. Han har jobbet som både elektriker og senere 
som prosjektleder i ledende stillinger, og tar dermed med seg god kompetanse inn i 
jobben. 

– Det er en meget allsidig jobb, hvor jeg både kan være daglig leder og normal arbeider 
om det er behov for det, sier verdalingen Aksnes. 

Han kommer fra oljeindustrien samt bygg- og anleggsbransjen, hvor han har en årrekke 
som prosjektleder for ulike selskaper. Deriblant Linjepartner og Aibel. Nå ser han fram 
til mindre pendling i sjefsrollen på Rinnleiret. Nå vil arbeidsdagene gå ut på å fullføre 
oppdrag til blant annet Salmars storutbygging i Senja samt flere andre omfattende 
prosjekter. 

– Vi har full ordrebok og ser lyst på 2021. I tillegg regner vi på flere anbud, og jobber for 
å fylle 2022 også, sier han. 

Slipper pendling 

Fordelen med å tilby løsninger til vei- og avløpsløsninger er at det er et stadig behov for 
oppgraderinger over hele landet, noe QPS AS har bygget seg opp et godt marked innen. 

– QPS har hatt en formidabel vekst. Samtidig forventer vi ikke å ligge på det 
omsetningsnivået vi hadde i fjor framover. Vi ønsker å beholde overskuddet og få til et 
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godt driftsresultat. Vi ser lyst på de kommende årene, sier han og legger til at det blir 
godt å kunne tilbringe mer tid hjemme på Verdal. 

– Jeg er vant til å pendle langt nord og helt i sør med halve året på hotell, så det er veldig 
greit å ha kort vei til jobb. Vi skal samtidig fortsatt ha reiseoppdrag i QPS, men vi 
monterer det meste av anlegget her på Rinnleiret før vi frakter det ut og monterer på 
stedet til slutt, sier han. 

Innherred omtalte lederskiftet i vinter, da Engløkk varslet sin nedtrapping før 
pensjonistalderen. Han går over i en rådgiverfunksjon i selskapet, og blir mer aktiv i 
salgs- og prosjektarbeid. Selskapet endrer også styret, hvor Engløkk er styreleder. 
Morten Kulstad og Stein Erik Aksnes er styremedlemmer, mens Mona Hallem Eklo er 
varamedlem. 

Andre nyheter fra næringslivet sist uke 

A. Vang Holding AS i Dr. Berg Nilsens veg 14 i Åsen har satt ned aksjekapitalen i 
selskapet fra 180.000 kroner til 30.000 kroner fra 29. april. Beløpet skal brukes til 
sletting av selskapets egne aksjer. 

Ferjeleiet 2 AS i Finnemarka 11 i Levanger har endret foretaksnavn til Faba5 AS fra 29. 
april. 

John Philip Friberg har etablert et nytt aksjeselskap under navnet Friberg Food AS i 
Olav Rees veg 17B på Skogn fra 30. april. Selskapet skal produsere og selge mat og 
cateringvirksomhet, samt tilby rådgivning innen mat og matproduksjon. Selskapet har 
30.000 kroner i aksjekapital, og Friberg er både daglig leder og styreleder i selskapet. 
Han står bak Joffes Thai og Burger i Levanger, som er et hamburger- og thaimatkonsept 
med utsalg i slakteribygget på nordsiden av sentrum. 

 


