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ET MAGASIN FRA STANGELAND GRUPPEN 

Stangeland Gruppen omfatter blant annet Stangeland Maskin, Crane Norway Group,  
Stangeland Rental, Birkeland, Kolnes Maskin, Jærpukk, Rogaland Gjenvinning og Agder Gruppen.  
I tillegg har selskapet en rekke eierinteresser i blant annet næringsbygg og eiendommer. 

Gruppen sysselsetter 1300 personer, har eierinteresser i 130 virksomheter og omsetter  
for ca. 2,5 mrd. årlig.

Konsernsjef Olav Stangeland

Stangeland Maskin AS er en av landets største entreprenører med 700 ansatte og en 
omsetning på 1,7 mrd. Selskapet tilbyr alt av anleggs- og transporttjenester.  
Visjonen er å være ledende i bransjen. Lærebedrift innen anleggsgartner-, anleggs maskin-
mekaniker-, lakkerer-, maskinfører-, vei- og anleggsfaget, fjell- og bergverksfaget, yrkessjåfør.

Daglig leder Tommy Stangeland

Kolnes Maskin AS holder til i Randaberg kommune. Med sine 27 ansatte og en maskinpark 
av høy standard tilbyr Kolnes entreprenørvirksomhets- og transporttjenester i hele Rogaland. 
Selskapet omsetter for 65 millioner.

Daglig leder Magnar Helleland

Jærpukk produserer kvalitetsstein fra brudd på Kalberg i Time kommune. De produserer  
og selger singel, pukk og grus, samt tilslag til asfaltproduksjon. De er 8 ansatte og omsetter for 
30 millioner. 

Daglig leder Bjørn Helge Bore

Crane Norway Group AS er en ledende aktør innen løfteoperasjoner og transporttjenester. 
Gruppens styrke er bred erfaring, høy kompetanse og store ressurser. De omsetter for 1,2 mrd.  
og har 450 ansatte. Virksomheten består av Crane Norway Vest, Crane Norway Midt-Norge,  
Crane Norway Nord, Crane Norway Sør, Crane Norway Oslo, Crane Norway Engineering, Kranringen, 
Kranentreprenøren, Norsk Kran AB, Odda Kran, TM Kran, K. Bull og Altikran. Lære bedrift innen  
kran- og løfteoperasjonsfaget, yrkessjåførfaget og anleggsmaskinmekanikerfaget.

Konsernsjef Trond Helge Skretting

Rogaland Gjenvinning AS er et avfallsselskap med nedslagsfelt i hele Rogaland. Med sine 
25 ansatte og 2000 containere er målet å være best på service, enten det gjelder regelmessig 
avfall, bygg, industri, farlig eller annet avfall. Selskapet omsetter for 60 millioner.

Daglig leder Julie Vold

Birkeland AS er en ledende virksomhet med 80 ansatte innen anleggs- og transporttjenester 
på Haugalandet. Selskapet har det meste av virksom heten nettopp her, samtidig som man  
har oppdrag i andre fylker. Selskapet omsetter for 190 millioner. 

Daglig leder Kai Peder Birkeland

AS Betong er en nyetablert betongentreprenør med en solid kompetanse på blant annet 
store og krevende infrastrukturprosjekter og kompliserte betongkonstruksjoner.  
Selskapet ble stiftet våren 2022 gjennom et utkjøp av betongavdelingen til SV Betong AS,  
hvor 75 faglig sterke medarbeidere, en stor prosjektportefølje og gode referanser ble overført 
til den nye betongentreprenøren.  

Daglig leder Hans-Christian David Sigmo

 

Stangeland Miljø AS er spesialister på å løse utfordringer knyttet til forurensede masser  
fra rivings prosjekter, utbyggingsprosjekter og områder hvor masse må skiftes ut eller renses.  
Hånd terer alle klasser forurenset masse og sørger for sikker og miljøvennlig transport til deponi.

Leder salg og marked Glenn Time
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Sett under ett går konsernet godt, og vi 
har mye å glede oss over. På driftsnivå 
er situasjonen likevel en annen. Vi er 
inne i krevende tider når det gjelder 
kostnader. Prisen på drivstoff, strøm og 
råvarer har skutt i været. Diesel og strøm 
alene gir oss merkostnader på opp mot 
45 millioner kroner bare i år.

I slike tider er det viktig å ha en sterk 
ryggrad. Det har vi, samtidig som vi er 
forberedt på at det kan bli enda tøffere.

At alt er blitt mye dyrere, har konse-
kvenser langt ut over det interne. Når 
oppdragsgiverne bak de store veg-
satsingene gir signaler om at pro sjektene 
blir for dyre, kan vi risikere at prosjekter 
blir delt opp. Det kan gi en større 
regning over tid. Derfor er det viktig at 
kostnadene kommer under kontroll. 

Bærekraft og miljø er høyt prioritert i 
hele konsernet. Vi er likevel mer opptatt 
av tiltak vi ser effekt av umiddelbart, enn 

det som i dag kanskje først og fremst har 
symbolverdi. Og det er viktig å ta tiden 
til hjelp, slik at den nye teknologien ikke 
koster mer enn den smaker. 

I gruppen snakker vi om å bygge stein 
på stein, og jeg får ofte spørsmål om hva 
det betyr. 

Konsernet har i dag tre hovedområder. 
Det første er entreprenørvirksomheten, 
som sammen med blant annet kran, 
transport, gjenvinning og betong og vårt 
eierskap i andre virksomheter rundt om i 
Rogaland, er selve kjernen i alt vi gjør. Så 
har vi eiendom og eiendomsutvikling, et 
område som har blitt stadig viktigere de 
senere årene. Og sist, men ikke minst, er 
vi inne i verdipapirer. 

Samlet omsetter Stangeland Gruppen for 
vel 2,5 milliarder årlig, og vi sysselsetter 
cirka 1200 årsverk. 

Selv om vi har vokst mye de senere år, 

Stangeland Gruppen

Olav Stangeland

er ikke vekst et mål i seg selv. Det et 
snarere et virkemiddel for å styrke 
posisjonen i markedet, samt forvalte 
verdiene på en best mulig måte. 

Det er viktig at selskapene i gruppen 
kan skape merverdi gjennom 
samarbeid. Samtidig må de stå på egne 
ben, med klare strategier og resultatmål. 

Snart tar vi fatt på et nytt år. 
Utfordringer til tross ser jeg fram til det 
som ligger foran oss. Idet 2022 snart 
blir 2023, benytter jeg anledningen til 
å ønske alle, både kunder, samarbeids-
partnere og ikke minst våre dyktige 
ansatte god jul og et godt nytt år! 
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med våre kunder, leverandører og 
kollegaer. Store og små prosjekter 
står for tur på nyåret og Crane 
Norway skal gi «det lille ekstra» i alle 
oppdrag. Vårt dyktige mannskap er 
Alltid på plass og til å stole på. 

Jeg ønsker alle ansatte og 
forretningsforbindelser en fin jul og 
et godt nytt år.

Spurte noen meg om framtidsutsiktene 
for et års tid siden, var jeg rask med 
å si at de var positive. Nå er bildet et 
annet. Verden lever for tiden med stor 
usikkerhet, og den smitter over på oss 
og resten av næringslivet. 

Selv om vi har en solid økonomi, er vi av 
natur forsiktige. I disse dager merker vi 
at oppdragsmengden flater litt ut. Noe 
settes på vent, noe deles opp i etapper, 
og oftere enn før har vi oppdragsgivere 
som ønsker å sikre salg og avhending 
av prosjekter før de forplikter seg 
økonomisk. 

Usikkerheten skyldes flere forhold. 
Kostnadene har eksplodert etter et 
første halvår 2022 der vi fortsatt hadde 
en del etterslep fra pandemien. I tillegg 
fikk vi, etter gode resultater, et kostbart 
lønns oppgjør. Rammene var avtalt i 
oppgangstider. I dag hadde situasjonen 
vært en annen. 

Usikkerheten til tross, nå er det viktig å 

Snart skal vi gjøre opp status for et 
fullført driftsår som i perioder har hatt 
uforutsigbare betingelser. Alt i alt 
må vi si oss tilfreds med måten vi har 
håndtert situasjonen på, men som for 
oss, som for mange andre, så har det 
også vært kostbart. Men det har aldri 
vært framtidsrettet og plages over 
forhold man ikke kan gjøre noe med, 
så her må vi heller gjøre oss klar til 
morgendagens oppgave med friskt og 
godt mot.

Vinteren påvirker som normalt både 
etterspørsel og arbeidet. Fra høstlig 
hverdag i sør-vest, til barskere klima 
nordover ruller likevel maskiner 
og utstyr på det jevne. Kundene er 
mange, gode og trofaste – det er 
takknemlig å få yte god service til de 
utallige prosjekter som går daglig. 
Sammenlignet med sommeren har 
ordrebildet litt kortere horisont, 
men det er uansett en imponerende 
produktivitet vi tar del i.

Media forteller også om et økende 
antall virksomheter som har måttet 
legge ned pga. tøffe vilkår, og at det 
trolig er flere som vil måtte ta krevende 
beslutninger på nyåret. For Crane 
Norway er omstendighetene også 
krevende, men kontrollerbare. Målet i 
situasjonen er å holde stabiliteten. Men 
tankesettet er å gjøre fremgang - og 
for å få til det må man arbeide med 
og i detaljene. Så på en måte kan man 
heller si at situasjonen er en pådriver 
for forbedring.

Det er maskinene som er inntekts-
kilden, så detaljen(e) starter naturlig 
nok her. Riktig betjening og påpasselig 
vedlikehold gjør maskinene driftssikre. 
God logistikk er mindre kostbart og 
gir redusert «fotavtrykk» på miljøet. Er 
kundetilfredsheten over forventning 
så gir det oss mer jobb. En trygg 
arbeidsplass gir trivsel og motivasjon!

Vi gleder oss til fortsettelsen sammen 

Stangeland Maskin

Crane Norway Group

ha fokus på jobb og ikke minst lang -
siktighet. Forutsigbarhet skaper trygg-
het. Dessuten skal vi bruke tiden vi er 
i nå til å bli bedre på alt vi er opptatt 
av. Effektivitet, økonomi, bærekraft og 
miljø, HMS og kvalitet – vi arbeider alltid 
med å perfeksjonere. 

Ved siden av det å satse på mennesker, 
er topp moderne maskiner og utstyr 
viktig. Vi har vært gjennom en periode 
med stor utskifting. Ja, vi snakker faktisk 
om kjøp for 170 millioner kroner bare i 
2022. Det er et uttrykk for at vi tror på 
framtiden.

Vi er heldige som har folk som ønsker å 
utvikle seg. Som vil videre. Det handler 
både om kurser og skoler. For tiden har 
vi mange ansatte som på ulike måter 
skal ta Teknikken. Kveldsskole, skole én 
dag i uken eller andre varianter. Folk er 
motiverte og klare for faglig utvikling. 
Det heier vi på!

Selv om det lugger litt for tiden, er jeg Tommy Stangeland

Trond Helge Skretting

forsiktig optimist. Samtidig er det viktig 
å være realistisk, og forholde seg til 
virkeligheten. Den forteller oss at det 
framover kan bli tøffe tider. Det er vi 
forberedt på. 

Ordrereservene for de neste 12 måne-
dene ser bra ut. I et kortere perspek tiv, 
det neste halvåret, er jeg godt fornøyd. 

Situasjonen til tross. Vi gleder oss over å 
ha bransjens beste kolleger og med-
arbeidere. Folk er vår viktigste ressurs, 
og jeg blir alltid stolt og glad over å 
møte alle dem som brenner for jobben. 
Og så kundene og samarbeidspartnere, 
selvsagt. Sammen løfter vi i lag. 

God jul og godt nytt år! 

LEDELSEN
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Du ser dem på veiene fra morgen til kveld, lastebiler på vei til 
eller fra en byggeplass. I løpet av et år flytter Stangeland Maskin 
vel 4,5 millioner tonn masse. Som bransjeleder gjør selskapet 
nå et nytt krafttak for miljøet. Målet er å behandle og bruke alle 
masser på en mest mulig bærekraftig måte. Stangelandmodellen 
vil være et viktig bidrag til at regionen når miljømålene.

– Dette er en stor satsing fra vår side, 
og noe vi er stolte av. Målet er at denne 
måten å håndtere masse på, skal bli 
den nye standarden. Det vil likevel 
kreve fokus og vilje fra alle parter. 
Dette handler ikke bare om pris, men 
prinsipper. Og hvis vi mener noe med 
gjenbruk, må vi ofre noe, sier daglig 
leder Tommy Stangeland.

– Bærekraftig håndtering er ikke noe 
nytt, men det vi gjør nå er å sette 
det hele i system. Det betyr både 
konkrete tiltak og dokumentasjon. 
Tilbakemeldingen fra opp dragsgiverne 
våre er meget positiv. De setter pris 
på at vi viser ansvar, og nå legges 
massehåndtering inn som et viktig 
punkt i stadig flere tilbud, forteller 
Fredrik Omdal, som har stått sentralt i 
utviklingen av konseptet i Stangeland. 

Omdal er opptatt av at selskapet med 
sine oppdrag, maskinpark, pukkverk, 
masse fyllinger og søsterselskaper tilbyr 
løsninger som gir synergi gjennom hele 
konsernet.  

Et svar på regionens miljøsatsing  
Bakgrunnen for satsingen er blant annet 
regionens overordnede plan, «Regional-
plan for massehåndtering på Jæren 
2018-2040», som de neste 17 årene har 
et mål om 70 prosent gjenvinning. 

Stangelandmodellen er et svar på 
planen, og regionens ledende entre pre-
nør strekker seg enda lenger. Målet er å 
gjenbruke og gjenvinne 90 prosent av 
over skuddsmassene. Det gjør virksom-
heten til en frontfigur innen bærekraftig 
drift og ivaretagelse av miljøet. 

Massehåndtering krever i utgangs punk-
tet fokus på lønnsomhet. For Stange land 
kan noen prosjekter bety mer arbeid og 
økte kostnader, uten at det nød vendigvis 
kan overføres til kunden. I andre 
prosjekter kan situasjonen være stikk 
motsatt, og regne stykket blir positivt.

– Vi ser frem til å hente flere erfaringer 
om hvordan dette slår ut. Uansett har 
slike tiltak kommet for å bli, og vi ser 
på det som et konkurransefortrinn, sier 
Fredrik Omdal. 

Over halvparten av de 4,5 millioner tonn 
masse Stangeland Maskin flytter i løpet 
av et år, cirka 2,5 millioner tonn, fraktes 
mellom egne anlegg. 1,5 millioner tonn 
er ny masse, såkalt ferdigvare, mens 0,5 
millioner tonn går til massefylling eller 
deponi. 

Grunnlaget for satsingen er altså den 
såkalte Stangelandmodellen. Den er 
basert på en ressurspyramide som 
klargjør hvordan massene i et prosjekt 
behandles mest mulig miljøvennlig.  

1. Reduksjon 
God planlegging, stedstillpassede 
løsninger og utarbeidelse av en 
konkret plan for et prosjekt, gjør at 
behandlingen av masser blir bære-
kraftig. Her bruker Stangeland egen 
kompetanse og erfaring i vurderingen 
av massenes egenskaper og kvaliteter. 
Om nødvendig gjøres det laboratorie-
tester for å dokumentere status. 

2. Gjenbruk
Som stor aktør har Stangeland 
et eget logistikk senter som 

Stangelandmodellen,  
storsatsing på bærekraftig massehåndtering
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STANGELAND MASKIN

ftig massehåndtering
Alle masser anvendes på en mest mulig bære

kraftig måte. Det stiller krav til alt fra planlegging og 
vurdering, til analyse og endelig bruk.
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1

2

3

Reduksjon

Gjenbruk

Material- 
  gjenvinning

Utfylling

   Avfalls-   Avfalls-
deponeringdeponering

4

55

1

2

3

koordinerer masser 
på tvers av prosjekter 
for å sikre best mulig 
utnyttelse, også det noe du 
kan lese om i denne utgaven 
av magasinet. På denne 
måten kan ressurser fra ett 
prosjekt brukes på et annet, ikke 
langt unna. Det reduserer behovet 
for transport over større avstander, 
samt unødvendig anskaffelse av ny 
masse.  

3. Material gjenvinning
Masser utnyttes ved at de bearbeides. 
Vasking og klargjøring gir nye bruks om råder 
og reduserer behovet for økt ressurs bruk. 
Samtidig unngår man at egnede masser går til 
spille. 

4. Utfylling
Dårligere masser som ikke kan gjenbrukes, men 
som fortsatt er fullt brukbare, går eksempelvis 
til landskapsforming, voller og forbedringstiltak i 
jordbruket. 

5. Avfallsdeponering
Forurensede masser som ikke kan gjenbrukes, deponeres  
hos godkjent mottak. 

Basert på ressurspyramiden tilbyr Stangeland også et sertifikat  
om byggherren ønsker det. Her viser man hvor i pyramiden massene 
i prosjektet ble brukt, slik at dokumentasjon finnes. Det kan også 
utarbeides et forenklet CO2-regnskap for et prosjekt. 

Kan eksisterende masse brukes, skal 
den som hovedregel det. Men mange 
prosjekter trenger også ny.

Fra spadestikket i Sandnes: 
Fra venstre Harald Bøhn, 
Åsne NordVarhaug, Stanley 
Wirak, Tommy Stangeland, 
Else Marit Reiestad og  
Leif Aarthun Ims.



Å tenke miljø er viktig for 
bygg herre Rogaland fylkes
kommune. 

– Bærekraft og gjenbruk, i dette 
tilfellet forvaltning av masser, blir 
stadig viktigere. Derfor er vi opptatt 
av å samarbeide med entreprenører 
som gjør det på en god måte. Maks 
gjenbruk gir gevinst for miljøet, 
det reduserer belastningen på 
vegnettet og dermed også utslipp, 
og det gir mindre belastning 
for naboene av et anlegg, sier 
prosjektleder Åsne Nord-Varhaug i 
Rogaland fylkeskommune. 

Flere kriterier
Byggherren har flere kriterier når en 
kontrakt skal tildeles. Pris er selvsagt 
viktig. Det samme er organisasjon 
og gjennomføring. I tillegg kommer 
miljø og massehåndtering, og 
selvsagt ferdigstillelse. 

– Miljø blir stadig viktigere, og på 
sikt utelukker jeg ikke at det blir 
minst like viktig som pris i anbuds-
konkurranser, sier Nord-Varhaug. 

Utnytte kunnskapen
Som byggherre er fylkeskommunen 
opptatt av å premiere entreprenører 
som tar ansvar i forhold til bære-
kraft, og som utvikler nye konsepter.

– Entreprenøren sitter på kunnskap 
vi som byggherre må utnytte på en 
best mulig måte, sier Åsne Nord-
Varhaug.

Bussveien i Sandnes 
første prosjekt ut

Stangelandmodellen introduseres nå i flere tilbud. Første pro-
sjekt ut hvor konseptet er i bruk, er Bussveien i Sandnes sentrum. 

Starten på den nesten to kilometer lange strekningen, som 
på det meste sysselsetter cirka 20 personer, ble markert i 
november, forteller prosjektleder Sigbjørn Tveiten.

Hele etappen skal, med ett unntak, være ferdig april 2024. 
Elvegaten ferdigstilles til sommeren neste år, slik at Blink-
festivalen kan gå av stabelen som planlagt. 

I løpet av anleggsperioden skal cirka 12 000 kubikk masse, 
tilsvarende 600 fulle lastebillass, håndteres og sorteres på 
strekningen. 

– Målet er å få ned antallet tonn som kjøres ut av området 
og dermed øke gjenbruk på stedet. Derfor er det satt opp et 
mobilt anlegg som skal sortere og skille rene og forurensede 
masser. Klarer vi å få ut 60 -70 prosent gode masser som kan 
brukes på strekningen, er det en stor miljøbesparelse. Og  
skulle det være noe vi ikke bruker der, er målet å anvende det 
på et anlegg like i nærheten, sier Sigbjørn Tveiten. 

Miljø kan bli  
like viktig som 
pris i store  
prosjekter

STANGELAND MASKIN
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Gina og Marius lever drømmen
De er 18 og 19 år gamle, og ikke redde for å ta i et tak. Gina 
og Marius er to av de 48 lærlingene i Stangeland Maskin. 
Sammen med lærlinger i de andre selskapene i Stangeland 
Gruppen representer de fremtiden i bransjen. 

Klokken har så vidt passert sju om 
mor genen, men arbeidet på sykkel-
stamveien på Forus har allerede vært 
i gang en stund. I arbeidsbrakken 
møter Gina Lende og Marius Nese 
Stangelands lær linge koordinator, 
Kristian Østråt, for en prat. 

Gina begynte som lærling i juni 2022. 
Hun skal etter planen bli maskinfører, 
men gjør kanskje et skifte. For hun 
trives som grunnarbeider, eller 
håndmann som det kalles i bransjen. 
Jobben er variert. Hun legger rør, 
jobber med jord og masse, klargjør 

for asfalt – ingen dag er lik, og det 
passer henne godt. 

Hardt, men gildt
– Gildt, slår hun fast, og legger til at det 
både gjelder jobben og kollegene.  
Du får et helt annet innblikk i hva det 
går ut på når du begynner i lære. Og 
noe av det du merker, er hvor viktig det 
er med gode folk rundt deg.  
Her har alle det sosialt og kjekt 
sammen. Det gjør at du gleder deg til 
neste dag. 
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STANGELAND MASKINSTANGELAND MASKIN

drømmen som lærlinger 
Hardt arbeid? Ja, til tider er det jo det. Men 
det gjør bare godt, og er nesten som en 
oppvarming å regne i forhold til fotball og 
håndball som hun driver med på fritiden. 

Før Stangeland gikk Gina et år på 
anleggs   teknikk på Øksnevad vgs. Etter 

planen skal hun også innom grave-
maskinen, før hun er klar for fagbrev 
sommeren 2024.

Arbeid som viser igjen
Varhaug-jenta har anleggsblod i årene. 
Morfar Ståle Nilsen har alltid jobbet i 

bransjen. Og søster Sunniva Lende gikk 
fjell og bergverk. Selv tok det noen år 
før hun bestemte seg, men i 8. klasse 
hadde hun tatt valget. Det var dette hun 
ville arbeide med. 

Marius Nese (19) er lærling innen veg 
og anlegg. Også han arbeider for tiden 

som håndmann. Han begynte som 
lærling sommeren 2021, og til våren 
er han klar for fagprøve og fagbrev.

– Det mest spennende med jobben 
er å være med fra start til slutt på 
et prosjekt. Senere kan jeg peke 
og si: Det der har jeg vært med på. 
Jobben vår handler jo om å 
bygge ting som viser igjen, 
sier han. 

Marius og Gina setter pris på 
gode kolleger. Her sammen med 
Olav Melkeråen.
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Gina og Marius er enige om fremtiden. 
Det er i entreprenørbransjen de skal 
være. Gina utelukker ikke at hun, som 
søsteren, satser på fjell og bergverk. 
Det er noe med det å bore og skyte, 
fjellsikring og knusing. 

Motivasjon viktig
For Marius handler det om fagbrev som 
grunnarbeider, og deretter kanskje å 
satse på maskin. 19-åringen begynner; 
å bli klar for prøven, som, enkelt forklart, 

blir å gjøre en realistisk jobb på en best 
mulig måte, før fagbrevet er en realitet. 

Det vet nemlig lærlingekoordinator 
Kristian Østråt mye om. Han er med og 
tilrettelegger for prøver, da med andre 
lærlinger enn Stangelands selvsagt. Her 
samarbeider han tett med Rogaland 
fylkeskommune, som har det formelle 
ansvaret for at lærlingene går gjennom 
læreplanene og ender opp som dyktige 
fagfolk. 

Kristian vet hva han snakker om. Han har 
selv fagbrev som maskinkjører.

– Den ideelle lærlingen er motivert, inter-
essert og engasjert. Du må selvsagt også 
ha arbeidsvilje, og være klar til å stå opp 
når klokka ringer om morgenen, sier han. 

Det skremmer hverken Gina eller Marius. 
De er gjerne på beina i femtiden om mor-
genen. Joda, det krever gode søvn vaner. 
Når Gina tørner i seng i 22-tiden, har 
Marius som regel sovet en time allerede. 

Får tilbud om jobb
Åtte av Stangelands 48 lærlinger er 
jen ter. Kristian vil gjerne ha antallet 
opp, og sier bransjen har like mye å til-
by alle. Fagene lærlingene tar varierer 
fra grunn   arbeider og maskinfører, til 
anleggs   gartner, lakkerer, lastebilsjåfør og 
tung  bil mekaniker. 

Stangeland trenger alltid gode folk. Det 
betyr at en fast jobb ofte venter etter 
læretiden. 

– De aller fleste får et tilbud. Interesse og 
engasjement gir resultater, slår Kristian 
Østråt fast. 

Og Gina og Marius tar utfordringene. 
Men nå må de gå. Kollegene og 
maskinene venter utenfor brakken.  
Nå skal håndmannen til pers.

– Rogaland er gode på lærlinger, men vi må bli 
enda bedre. For er det noe bedriftene trenger, 
er det fagarbeidere. Derfor er det viktig at 
seriøse, langsiktige og store virksomheter som 
Stange land tar ansvar og satser på de unge. 

Lærlingene er motoren i næringslivet 

løpet av få år vil bedriftene her i landet trenge 
hele 90 000 nye fagarbeidere. 

– Vi ser tendensene i alle konjunkturbarometre 
og undersøkelser. Det bedriftene trenger, 
er folk med fagbrev. Ingen tvil om at også 
akademikerne er viktige. Men har vi ikke dem 
som, enkelt sagt, gjør jobben, blir det ikke noe 
vekst og utvikling, sier Utne Pettersen. 

At 18 år gamle Gina er en av jentene blant 
lærlingene i Stangeland, er fagopplæringssjefen 
i fylket spesielt glad for 

– Selv om utviklingen går i riktig retning, er det 
fortsatt for få jenter som søker disse fagene. Så 
her har vi fortsatt mye å strekke oss etter.  
Blant Rogalands 6000 lærlinger i dag er det 
plass til mange flere jenter, sier Catrine Utne 
Pettersen. 

Som fagopplæringssjef 
i Rogaland fylkes-
kommune, kan Catrine 
Utne Pettersen slå fast at 
yrkesfagene blir stadig mer 
populære i fylket. Ved siste 
inntak til videregående 
ville hele 56 prosent inn 
på yrkesfag, noe som er en 
markert økning. 

Det er viktig, for tilgangen på dyktige folk med 
fagbrev er en av forutsetningene for verdiskaping 
og vekst i næringslivet i årene som kommer. I 

Catrine Utne Pettersen

Kristian Østråt (til venstre) har ansvaret for lærlingene i Stangeland, blant dem Gina og Marius. 
Han er imponert over motivasjonen og dyktigheten deres.
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Alder og lang erfaring 
for Kolnes Maskin
I Kolnes Maskin betyr bedriftskultur og samhold alt. Entrepre nør bedriften er en så populær 
arbeidsplass at daglig leder Magnar Helleland spøker med at han knapt blir kvitt folk. Ikke rart  
det. For er du innom hovedkontoret i Randaberg sentrum en ganske vanlig ukedag, kan sjefen  
friste med selvbakt lefse på lunsjbordet.  

Selvbakt er ikke akkurat stikkordet 
i mat pausen i brakken i Eplestien 
på Tasta, et stort boligprosjekt der 
Kolnes i ukene før jul har ferdiggjort 
uteområder. Idet arbeids folkene benker 
seg rundt bordet denne onsdagen 
hvor den is kalde vinden stryker inn 
Byfjorden, er det påsmurte brødskiver  
i matboks som gjelder. 

Kolnes, som er en del av Stangeland 
Gruppen, har 26 ansatte. Noen av dem 
har nærmere 50 år bak seg her. Nå 
er det likevel et generasjonsskifte på 
gang, forteller Magnar. 

Tar en telefon til gamlegutta 
– Det er et godt tegn når det snakkes  
om pappaperm i gangene. Så får 
vi satse på at det for vår del betyr 
rekruttering av dyktige folk også i frem-
tiden, sier sjefen, som er glad virksom-
heten i dag er en del av Stangeland 

Gruppen. Og skulle han en dag trenge 
noen ekstra hender, vet han at en telefon 
til en av gamlegutta løser saken. 

Kolnes og Stangeland er sterke merke-
varer på hver sin måte. 

Vil gjerne ha de unge tidlig
– For oss som en mellomstor aktør i 
bransjen er det veldig positivt å være en 
del av felles innkjøpsavtaler, sier Magnar. 

Neida, det er altså ikke bare voksne 
folk i Randaberg-bedriften. I tillegg til 
rekruttering er Kolnes-ledelsen opp -
tatt av ungdommen. Selskapet har 
flere lærlinger, som oftest innen grunn-
arbeider- eller maskinførerfaget. 

– Å få fatt i dem tidligst mulig er viktig 
for oss. Da utvikler de seg her, og lærer 
bedriften og kulturen å kjenne, sier 
Magnar Helleland. 

KOLNES MASKIN

Foran fra venstre Kent Morten Vistnes, Jørgen Vistnes 
og Harald Rygg som har henholdsvis 36, 40 og 44 år 
bak seg i jobben. Bak fra venstre Magnar Helleland, 
Magnus Bø, Kjell Magne Harestad og Trond Røyneberg. 

Godt prat rundt bordet i matpausen i Eplestien. 

Servert, sier sjefen sjøl. Rundt bordet Arve Sem 
Henriksen, Kenneth Aasberg, June Eike, Svein Sørnes 
og Ola Rendeberg
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To fluer i ett smekk for nytt  
– Betonggutta har gjort en 
god jobb, og vi er fornøyde. 
Det sier prosjektleder Jon 
Egil Berget i IVAR etter at AS 
Betong har fullført arbeidet 
med Fjermestad Styrings
basseng i Time. Ved siden av  
å redusere trykket på vannet 
fra Langevatn utnyttes 
fallet inn mot bassenget til å 
produsere strøm tilsvarende 
behovet i 40 husstander. To 
fluer i ett smekk, altså. 

Fjermestad Styringsbasseng har to 
betong  tanker med en samlet kapa  -
sitet på 6000 kubikk, eller 6 millioner 
liter vann. I tillegg til trykk reduk sjon 
vil anlegget fungere som en reserve-
løsning i tilfelle vann forsyningen 
må stoppes. Det bidrar til å sikre 
leveransen til kommunene på Jæren 
og Nord-Jæren som får vannet sitt 
herfra. 

Det er prosjektleder Marius Viken i AS 
Betong som sammen med sine folk 
har hatt ansvaret for betongarbeidene 
på Fjermestad. Oppdraget ble startet 
den gang virksomheten het SV 
Betong, men altså avsluttet under 
nytt selskapsnavn og som en del av 
Stangeland Gruppen. 

God gjennomføring 
– Vi lever av fornøyde kunder, sier 
Marius med henvisning til skrytet fra 
bygg herren. Og rosen deler han med 
egen organisasjon, blant andre for-
mann Tom Oaland. Han har hatt god 
oversikt over hver detalj i arbeidet fra 
første til siste dag. 

Marius og Tom viser rundt i kontor-
delen av anleggsbrakken. Veggen 
preges av et sinnrikt system av gule, 
lysegrønne, blå og rosa post-it-lapper. 
De beskriver oppgavene i alle fasene i 
arbeidet, som altså nå er avsluttet for 
AS Betongs del, og er et uttrykk for det 
som har vært fokus fra dag én: God 
planlegging, klar prosjektledelse og 
høy kvalitet i alle ledd. 

Målet har vært å unngå sløsing av 
ressurser, tid eller arbeidsinnsats for å 
kunne levere maks verdi til kunden. 

17 000 arbeidstimer 
For oppdragsgiver IVAR er pris i et slikt 
prosjekt selvsagt viktig, samtidig som 
gjennomføring og kvalitet betyr mye. 

Et tjuetalls ansatte på prosjektet har 
levert til sammen 17000 arbeidstimer. 
Her som ellers har kostnadene tatt 
av den siste tiden. Det har gjort god 
ledelse og fremdrift enda viktigere. 

– Uansett hva som skjer underveis i 
et slikt oppdrag, setter vi vår ære i å 

Prosjektleder Marius Viken og formann Tom Oaland har hatt en systematisk og god framdrift. 
Post-it-lappene på veggen bak dem i arbeidsbrakken viser fasene i arbeidet.



15

AS BETONG

nytt  IVAR-anlegg på Fjermestad 

levere et best mulig resultat til kunden, 
sier Marius Viken. 

Langsiktige relasjoner 
AS Betong er ikke eneste selskap i 
Stange land Gruppen som har vært 
enga sjert i prosjektet. Stangeland 
Maskin har hatt ansvaret for 7 kilometer 

av rør leggingen knyttet til IVARs nye 
hoved vannledning. 

Et godt samarbeid byggherre og 
leverandør imellom legger forholdene 
til rette for en langsiktig og god 
relasjon. Er pris og andre betingelser 
rett, kan det bety mer jobb for AS 

FAKTA

Fjermestad Styringsbasseng er en del av 
prosjektet knyttet til ny hovedvannledning 
fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i 
Gjesdal kommune til Tjensvollbassengene 
i Stavanger. 

Vannledningen er cirka 33 kilometer, og går 
gjennom kommunene Gjesdal, Time, Klepp, 
Sandnes, Sola og Stavanger.

Prosjektets anleggsperiode er fra  
2021-2024. Det har en total kostnadsramme 
på 1,35 milliarder kroner, og det største 
IVAR har iverksatt noen gang. 

Betong, som for tiden holder på 
med et lignende oppdrag for IVAR, 
nemlig et høydebasseng på Håland, 
mellom Varhaug og Vigrestad. Her er 
dimensjonene enda større, faktisk tre 
ganger Fjermestad-anlegget. 

Gode folk, godt samarbeid og høy kompetanse 
kjennetegner AS Betong. 

Fra dette styringsbassenget sendes godt IVAR-vann 
videre til brukerne på Jæren og Nord-Jæren.  
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Søppelheltene  
får stadig flere 
kunder og sikter mot 
videre vekst

I Rogaland Gjenvinning kalles både ansatte og kunder søppel
helter. Bak den litt uhøytidelige betegnelsen ligger det 
imidlertid mer alvor enn som så. For daglig leder Julie Vold og 
hennes folk handler jobben om bærekraft, miljøkartlegging 
og ombruk. I januar lanseres et nytt og unikt tilbud, 
Miljøløftet. 

Her kartlegges en bedrifts miljøstatus 
og mål, tiltak og ikke minst hva som 
faktisk oppnås.  Slikt er ikke minst 
aktuelt i en tid hvor eksempelvis EUs 
taxonomi, fellesskapets nye måte å 

vurdere bærekraftig, økonomisk virk-
somhet på, blir stadig viktigere. 

– Mange bedrifter har planer for dette, 
men sliter med å sette dem ut i livet. Vi 

går inn, ser på virksomheten, klargjør 
mål og foreslår og bidrar om ønskelig 
med konkrete tiltak. Sist, men ikke 
minst, gir vi dem den nødvendige 
kompe  tansen knyttet til miljø. I andre 
enden venter et sertifikat som doku-
menterer det som er gjort, sier Julie. 

Mange nye kunder i 2022 
Stangeland-bedriften Rogaland 
Gjenvinning har vel fire års ordinær 
drift bak seg, og er slik sett fortsatt 
i en tidlig fase. Selskapet har bygd 
stein på stein, og har hatt god og 
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ROGALAND GJENVINNING

stødig vekst. Nå skjer det imidlertid 
noe. Det siste året har virk som heten 
omsatt for cirka 60 millioner kroner, 
en dobling fra året før. I antall 
kunder betyr det 450 nye, bare hittil 
i år. 

At det går stadig bedre på markeds-
siden skyldes hardt arbeid, i tillegg 
til at selskapet den siste tiden har 
sikret seg store og viktige offentlige 
kontrakter med blant andre IVAR for 
impregnert og vanlig trevirke, og 
med Randaberg kommune. 

– Ambisjonene er høye. For oss 
er det viktig å få opp volumet. Jo 
mer avfall, desto bedre økonomi i 
driften. Vi har absolutt kapasitet til 
vekst fremover, sier Julie.  
 
Har spesialkompetanse 
Årlig kan anlegget på Soma 
motta over 100 000 tonn såkalte 
fraksjoner, bestående av restavfall, 
hageavfall, avfall fra rivning, plast 
og gummi, glass og isolasjon, 
metaller og elektriske artikler for å 
ha nevnt noe. 

Bedriften er totalleverandør av avfalls- 
og gjenvinningstjenester. I tillegg 
har selskapet kompetanse innen 
miljøkartlegging. At det er en del av 
Stangeland Gruppen og dermed kan 
benytte spesialkompetanse innen 
eksempelvis rivning, representerer 
en styrke i markedet. Det samme 
gjør deponiet på Svåheia i Dalane, 
hvor man tar imot avfall med 
grenseverdier og innhold som krever 
spesialhåndtering. Om ønskelig kan 
det også leveres CO2 regnskap, samt 
kompetanse i forbindelse med Breem, 
miljøsertifiseringssystemet for bygg. 

Det skjer mye innen denne sektoren. 
Nytt teknisk regelverk (TEK17) stiller 
krav til ombrukskartlegging når 
prosjektene er over en viss størrelse. 
Det betyr at det ikke lenger er fritt 
frem for oppdragsgivere med større 
oppdrag som medfører avfall.

Avklarer håndtering tidligst mulig
– Filosofien bak dette er at kan noe 
ombrukes eller materialgjenvinnes, 
skal det som hovedregel det. Her sitter 
vi med spesial kompe tanse om hva som 
både kommer inn i denne kategorien, 
og og hvem som eventuelt kan være 
mottakere av fraksjoner, sier Julie. 

Det er viktig at dette gjøres tidligst 
mulig i et prosjekt. Kommer noe 
først i en container eller til Rogaland 
Gjenvinnings anlegg, er det for sent, 
enten det gjelder ulike materialer som 
kan komme til nytte på andre måter, 
kontormøbler og -utstyr eller hva det 
måtte være.  

En stor avfallsgruppe er trevirke, 
både impregnert og ikke-impregnert. 
Først nevnte går til energigjenvinning 
gjennom fjernvarme. For den andre 
gruppen, ikke-impregnert tre, går det 
meste til materialgjenvinning. Det vil si 
at det kvernes opp og senere går inn i 
produk sjonen av nye produkter.

Treverk som kvernes samt gips sendes 
i dag til videreforedling utenfor 
Roga land. Som representant 
for bransjen er Rogaland 
Gjenvinning-sjefen opptatt 

God vekst og utvikling for Julie Vold 
og hennes kolleger og medarbeidere 

i Rogaland Gjenvinning. Bedriften 
er klare for mer avfall i det moderne 

anlegget på Soma.
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av at vi burde hatt mulighet til å 
gjøre denne videre foredlingen her i 
regionen. Det ville spart miljøet og lagt 
forholdene til rette for ny verdiskaping. 

Rogaland Gjenvinning er en kompe -
tanse bedrift. Det har blant andre 
Mattilsynet oppdaget. Tilsynet har 
trukket virksomheten inn i arbeidet 
med fugle influensa, og da spesifikt 
med hensyn til behan dling og 
destruksjon av fugl fra aktuelle 
besetninger. Også her trekker 
Rogaland Gjenvinning på kompetanse 
i resten av Stangeland Gruppen. 

– Vi er hovedleverandør, og har med 
oss andre, eksempelvis Crane Norway 
Vest og Stangeland Miljø, for å løse 
utfordringene. Sammen står vi enda 
sterkere, sier Julie Vold. 

ROGALAND GJENVINNING

En stor avfallsgruppe er impregnert og ikke-impregnert trevirke. Førstnevnte går til energigjenvinning gjennom fjernvarme, mens ikke-impregnert 
brukes til materialgjenvinning.

En ny leveranse av fraksjoner til anlegget på Soma. I bilen Steffen Pedersen.
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Lokal storsatsing innen 
transport, Stangeland  
inn på eiersiden 
Ørland Transport og Rennesøy 
Trafikk fusjonerer, styrker 
posisjonen innen bransjen 
og får med seg Stangeland 
Gruppen på eier siden. En 
spennende satsing på to solide 
selskaper, sier konsernsjef 
Olav Stangeland. 

Det nye selskapet vil etter planen få tre 
nye aksjonærer. I tillegg til Stangeland 
går selskapene Røsi (Bjørn C. Røstad) 
og Inro (Arne Incoronato og Rolf 
Hodne) inn på eiersiden.  

380 ansatte, 250 biler 
– En viktig milepæl for oss, slår Kjell 
Haugland og Egil Torgersen fast på 
vegne av henholdsvis Ørland og 
Rennes øy. De to ser frem til å bli en 
enda mer konkurransedyktig aktør og 
samarbeids partner. 

Selskapet får cirka 380 ansatte, og vil 
etter sammenslåingen ha cirka 250 
storbiler og en samlet omsetning på 
cirka 600 millioner kroner årlig. 

Ørland, som ble etablert i 1928, 
har hoved  kontor på Foss-Eikeland 
i Sand nes, mens Rennesøy Trafikk, 
etablert i 1937, holder til på Mosterøy 
i Stavanger. I tillegg har selskapene 
virksom het på Forus, Tau, i Bergen og 
Hønefoss. 

Sterkere sammen
Det er to solide og veletablerte 
virksom heter som nå går sammen. Det 
er imidler tid en utfordrende bransje 
preget av små marginer. Nettopp 

derfor er det viktig med en så effektiv 
drift som mulig. 

– Selskapenes eiere står ved et genera-
sjons skifte, og ønsker en sterkere 
struk tur i virksomheten. Målet vårt er at 
dette eierskapet skal gjøre at vi står enda 

sterkere overfor kundene og markedet, 
sier de to selskapslederne. 

Ifølge intensjonsavtalen mellom de to 
skal fusjonen gjennomføres innen  
1. januar 2023.

STANGELAND GRUPPEN

En flåte på over 200 storbiler 
gjør at det nye selskapet vil 
vise godt igjen på veiene.

Egil Torgersen og Kjell 
Haugland i spissen for to 
tidligere konkurrenter som 
nå slår seg sammen. 



20

Er du som folk flest, tenker du knapt nok over alt det du 
bestemmer deg for i løpet av en dag, og det skal du  
kan skje bare være glad for. Forskning viser nemlig at hver 
og en av oss fra morgen til kveld tar mellom 2500  
og 10000 små og store beslutninger. Å være oppmerksom 
på hver og en av dem ville slite oss ut. Noe helt annet er 
det å være bevisst de viktigste tingene vi bestemmer oss 
for, og hva de fører til.

Har du møtt Olav Silde, har du garantert 
fått vite hvordan HMS, kvalitet og 
bærekraft henger sammen med god 
forretning. Den sindige karen som har 
14 år bak seg i Stangeland, er blant 
de sentrale i arbeidet med å utvikle, 
systematisere og sikre alle sider ved 
virksomheten. Det handler også om 
marked, drift og omgivelser, men først 
og fremst om folk. 

Viktig å bry seg om små og store beslutninger

Virksomheten er summen av alle de beslutningene folk her tar hver dag. På mange måter er det som et enormt edderkoppnett. Alt henger sammen, sier Olav Silde.
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STANGELAND MASKIN

Det tar ikke lang tid fra HMS-KS-
sjefen blir utfordret på hva som er 
det viktigste stikkordet i arbeidet, 
til han har svaret klart. 
 
Alt har konsekvenser  
– Beslutninger, sier han og viser 
til at knapt noe er mer kritisk enn 
det. Små og store bestemmelser 
hver og en av oss tar daglig. Alene 

eller sammen med kolleger. På 
jobb eller privat. Noen av dem er så 
hverdagslige vi knapt tenker over 
dem. Andre så store at vi må bruke 
lang tid på å bestemme oss. Felles for 
begge eksempler er at det alltid er 
knyttet en eller annen form for risiko 
til dem. Det vi bestemmer oss for, har 
konsekvenser. 

– Vi har 700 beslutningstakere her, 
ansatte som hver dag tar en haug 
med små og store avgjørelser. 
Stangeland er summen av alt det folk 
her bestemmer seg for. På mange 
måter er det et enormt edder kopp-
nett, hvor alt henger sammen. Det 
er derfor det er så viktig at hver og 
en av oss, uansett hvor vi jobber i 
bedriften, tenker igjennom det vi 
gjør, sier Olav og bruker den såkalte 
Onsdagsrunden som eksempel på 
hvordan teori og praksis henger 
sammen. 

Beste praksis
For hver onsdag er HMS-KS-sjefen 
sammen med en annen represent 
for ledelsen på farten rundt omkring 
til Stangelands anlegg i regionen. 
I skrivende stund, mot slutten av 
november, har de gjennomført 
onsdagsrunden 622 ganger.

Det handler om synlig ledelse, og 
ikke minst om å løfte frem god og 
mindre god praksis i organisasjon. 
Trygg jobbutførelse, det å se og møte 
folk. Ansvar, risiko og ryddighet. Og, 
under streker HMS-KS-sjefen: Selvsagt 
trivsel og godt humør. 

– Når ting går galt, skyldes det ofte 
at «jeg skulle bare ...» ett eller annet. 
Jobber du hos oss, er jeg sikker på 
at du har hørt dette mange ganger. 
Men det viser seg at skal vi huske og 
dermed unngå «skulle bare ...», må vi 
ha søkelys på budskapet hele tiden. 
Ikke minst handler det om å bygge 
trygge «barrierer» for å forhindre at 
«skulle bare ...» få lov til å skje. Her er 
gode kolleger, som er årvåkne og sier 
fra på en skikkelig måte, viktige.

Det vi gjør på jobb, smitter ofte over 
på det som skjer i livet vårt ellers. 
Arbeids giveren har selvsagt veldig 
begrenset med hva hver enkelt ansatt 
gjør på fritiden. Men om folk tar med 
seg gode holdninger og vaner hjem, 
så er det bare positivt. 

Maskiner, transport og mannskap. 
Tidsbruk, effektivitet og HMS. Stange-
land har de senere årene bygget 
systemer som er unike for nettopp 
denne virksomheten, og som ikke 
finnes ellers i bransjen. 

Kontroll og mestring
Summen av de viktigste satsings-
områdene kommer blant annet frem 
i den kvartals vise statusrapport for 
selskapets samlede strategi. Den 
gir et usminket bilde av driften. Her 
er nøkkeltall, fordelt på økonomi, 
marked og bære kraft. 

Like viktig som tallene i seg selv er 
det å ha full oversikt. Vi vet hva som 
skjer, og hvorfor. Det gir kontroll og 
mestringsfølelse.

Rapporten kommuniseres ut til alle i 
selskapet. 

– Planer og strategier har ingen verdi 
om ikke hver og en vet hva som skjer. 
Derfor må folk være godt informert, 
og ikke minst involvert.

Sier Olav Silde, som avslutter like klart 
som han begynte: 

– Forutsetningen for å få ting til, er at 
vi bryr oss. At vi tenker over alle små 
og store beslutninger. At vi investerer 
tid på å vurdere risiko og mulige 
konsekvenser. Det er min jobb, min 
arbeidsplass og mine kolleger. Derfor 
er det viktig å bry seg, sier HMS-KS-
sjefen. 

y seg om små og store beslutninger
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Noen få minutters kjøretur fra 
Tau, har et femtitalls ansatte sitt 
nye hovedkvarter. Herfra styres 
oppdrag i hele Ryfylke.
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STANGELAND MASKIN

Det går ikke mange dager mellom hver gang et selskap i 
Stangeland Gruppen ønsker en ny medarbeider velkommen. 
Veksten gir utfordringer, om enn av det positive slaget. 
På Tau er det flotte nybygget allerede tatt i bruk, mens de 
som vil inn i den nye kontor fløyen på Soma må vente med 
innflytting til våren.

Flere dyktige folk 
trenger mer plass
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I Ryfylke overtok Stangeland i 2015 
Mestas eiendom, den gamle veg sta-
sjonen noen få minutters kjøretur fra 
Tau. Det har lenge vært behov for et 
mer hensiktsmessig bygg, som altså 
nylig stod ferdig. Her får cirka 50 ansatte 
sitt hovedkvarter med topp moderne 
kontorer, verksted, lager og vaskehall. 

– Et viktig signal om at Stangeland 
satser langsiktig også i denne delen 
av Rogaland, slår avdelingsleder Bjørn 
Madland Steine fast. Han kan glede seg 
over en stabil gjeng med kolleger som 
for tiden også omfatter tre lærlinger 
innen grunnarbeider- og maskinfag. 

Stor aktivitet i regionen 
Ingen tvil om at det er behov for folk 
også i Ryfylke. Derfor er Stangeland, her 
som overalt ellers, på jakt etter dyktige 
medarbeidere. 

– Det skjer mye i denne delen av 
regionen. Vi har alt fra mindre jobber 
til større prosjekter for offentlige 
oppdragsgivere. For tiden er det høy 
aktivitet knyttet til smoltanlegg både i 
Tytlandsvik og Årdal, så her er det travle 
og spennende dager, sier Bjørn. 

Nybygget på Tau er på til sammen 1200 
kvadrat, mens tomten er nær 10 mål. 

– Når vi først satser, bygger vi for 
frem tiden, sier Egil Bue, som på vegne 
av Stangeland Gruppen har ansvaret 
for eiendomsprosjekter. Det omfatter 
også et tilbygg til dagens administra-
sjonsbygg på Soma. Her ferdigstilles 
det til våren en ny fløy med 30 kontorer, 
møterom og andre fasiliteter. Bygget 
skal stå klart innen 1. mai 2023. 

Nye yrkesgrupper 
– Selv om mange av dem som jobber 
med prosjekter er mye på farten, er 

det viktig for oss å ha en base der 
folk hører til. Dessuten tar konsernet 
en stadig større del av verdikjeden 
innen entreprenørbransjen. Det betyr 
behov for lokaler som huser flere nye 
yrkesgrupper, sier Egil, som også var 
sentral da Stangeland for 14 år siden 
flyttet til Soma. 

– Den gang var vi redde for at det nye 
hovedbygget ble altfor stort. Veksten 
har vist det stikk motsatte.

Selv om mange i dag jobber på prosjekt og derfor er mye på farten, er det viktig å ha en base, sier Egil Bue, her foran tilbygget på Soma.

Bjørn Madland Steine sier gode lokaler skaper en enda mer attraktiv arbeidsplass.



Mer effektiv  
transport, færre 
kilometere,  
mindre utslipp

STANGELAND MASKIN
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Et nytt og unikt system for transportplanlegging i  
Stange land gir store besparelser. Færre kjørte kilometer, 
lavere belastning på veier og kjøretøy og ikke minst  
redusert utslipp gjør både miljø og økonomi til vinnere. 

Det er tidlig morgen i anlegg s brakkene 
på bussvei-prosjektet på Gausel. Drifts-
leder Kristian Nord-Varhaug har nettopp 
vært rundt i området, og ser at det vil 
bli behov for et par lass pukk. Så fort 
han er i bilen, tar han opp telefonen, 
logger seg på appen og legger inn en 
ordre. Den forteller eksakt hva slags 
levering som trengs. Kvalitet, volum, 
leveringssted, kontakt person og andre 
viktige opplysninger. Så lenge han får 
den registrert før 12.00 samme dag, er 
han sikret levering dagen etter. 

Full oversikt
Bestillingen ender opp på Soma, hvor 
Sven Håvard Livik koordinerer alt av 
transport i Stangeland Maskin. På to 
store skjermer har han oversikt over 

hvor biler og maskiner til enhver tid 
befinner seg, og hvilke oppdrag de er 
på. Han ser raskt bilen som egner seg 
for nettopp denne jobben. Nå drar 
han ordren fra Gausel over skjermen, 
og der med er oppdraget plassert på 
bilens tidslinje.  

Jobben ender opp i lastebilen hos Kjetil 
Dalgård. Det er ikke store avstanden 
fra der han er disse dagene og til 
leveringsstedet. Det hele er i boks, 
og driftslederen på bussveien og 
koordinatoren på Soma kan huke av 
for utført, mens Kjetil har enda bedre 
oversikt over morgendagen.  

Det nye logistikksystemet Stangeland 
har utviklet og tatt i bruk, er et stort og 

viktig steg i retning mer bærekraftig 
og miljøvennlig drift. Det er viktig i en 
virksomhet som hver dag har nærmere 
70 lastebiler på veiene i hele distriktet. 
Hver av dem er gjerne på farten 9 timer 
i døgnet. Det betyr samlet over 600 
kjøre timer i løpet av 24 timer. 

– Et fantastisk fremskritt, slår maskin- 
og tran sportsjef Kjell Arild Egeland 
fast. Han forteller at ved siden av de 
positive ringvirkningene for miljø og 
øko nomi gir systemet sjåførene en 
bedre arbeidsdag. Nå har de oversikt 
over oppdragene på morgentid, og kan 

STANGELAND MASKIN

Fra bilen kan driftsleder Kristian Nord-Varhaug raskt og effektivt logge seg på en app på 
mobilen. I løpet av et minutt har han lagt inn bestillingen.
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dis po nere dagen etter det. Selvsagt kan 
det komme hastejobber, men også det 
blir det mer rom for å håndtere effektivt 
nå.

– Summen av alt er også bedre HMS, 
sier maskin- og transportsjefen.  

Mindre stress
At dette ikke bare gir en mer effektiv, 
men også en kjekkere arbeidsdag, kan 
Kjetil Dalsgård bekrefte. Han kjører for 
tiden mest internt på sykkelstamveien 
på Forus. Men er det behov for det, tar 
han gjerne en avstikker.

– Som sjåfør er jeg opptatt av å jobbe 
mest mulig effektivt. Lite ventetid og 
god og jevn aktivitet betyr mindre 
stress i jobben. Det igjen skaper trivsel, 
sier han.  

Samme erfaring har driftsleder Kristian 
Nord-Varhaug. Han trekker også fram at 
da man gjorde bestillingene manuelt, 
var det alltid mulighet for feil. Nå må alle 
relevante opplysninger inn i skjemaet i 
appen før brukeren kan trykke «send»-
knappen. Det betyr mye når man har 
ansvar for planlegging av, tilrette legging 
for og gjennomføring av prosjekter. 

Det nye arbeidsredskapet optimali serer 
transporten i Stange land. Kartet gir 
koordinatoren en visuell og oppdatert 
oversikt over hvor alt av ressurser 
befinner seg, og det gjør det enklere å 
planlegge, iverksette og, enkelt sagt, 
gjøre en god jobb. 

Viktig for miljøet
Den nye transportplanleggeren ble tatt 
i bruk våren 2022. Maskin- og tran-
sport sjef Kjell Arild Egeland og resten 
av ledelsen har store forvent ninger til 
resultatene, som de tror vil slå positivt 
ut både for miljø- og kroneregnskap.  

På Soma har Sven Håvard Livik, her 
sammen med maskin og transportsjef 

Kjell Arild Egeland, oversikt over alle 
biler og alle oppdrag.
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Han har vært Olav Stange
lands viktigste med arbeider i 
mer enn tre tiår. Som finans
direktør har Egil Bue stått 
sentralt i selskapet. Om et 
halvt års tid går han av etter 
34 år i jobben. 

– Det har vært noen gode år hvor jeg 
har fått arbeide med eiere som har 
tjent mer enn de har brukt, og som 
har vært opptatt av å forvalte verdiene 
best mulig, sier han. 

Det hele begynte sommeren 1989. 
Etter gjentatte forsøk på å få Tananger-
buen over i entre prenør bransjen, sa 
Egil ja til jobben som økonomisjef. 
Med bakgrunn fra SR-Bank kjente 
han næringslivet i regionen godt, 
vel vitende om at Kongeparken-
konkursen hadde påført Stangeland 
et tap på 20 millioner kroner. Det var 
nedgangstider, og fra 1988 og 1989 falt 
selskapets omsetning fra 121 til  
61 millioner kroner. 

Veksten startet med Olav
Og kanskje var det nettopp derfor han 
tok utfordringen, medgir han i dag. 

– Jobber du med røde tall og krevende 
utfordringer, kan du være trygg på at 
du har ledelsens fulle opp merksomhet. 
Slik ble det også her, sier Egil som de 
første årene arbeidet tett med grunder 
Trygve Stangeland, før Olav tok roret et 
par år ut på 90-tallet. 

Det var også da veksten i selskapet for 
alvor startet. Markedet og regionen var 
i rivende utvikling, og rekrutteringen 
av dyktige fagfolk skjøt fart. Det 
samme gjorde omsetning, resultat og 
soliditet i virksomheten som den gang 
hadde sitt hovedkontor på Forus. 

Filosofien bak bruken av overskudd, 
var å sikre best mulig forvaltning 
av verdiene, uten å putte alle egg 
i én kurv. Det markerte starten på 

Stangelands satsing innen eiendom, 
verdipapirer og deltakelse i andre 
virksomheter. Over tid har det 
resultert i milliardverdier. 

Den gang som nå har den finan-
sielle delen av virksomheten vært 

preget av en konservativ holdning. 
Stangeland har aldri vært stedet 
for spekulasjon eller giring med 
lånte penger. Her er det snarere 
det å betale kontant som gjelder. 

Det er en policy både ledelse 

Sjefens høyre hånd i en m

Knapt noen kjenner virksom
heten bedre enn ham. Egil Bue 
har vært en betrodd mann for 
både Olav og Tommy Stangeland.
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og eiere har vært enige om. Samme 
enighet har det vært om investerings-
filosofien, nemlig å gå inn i større 
satsinger i samarbeid med andre. 
Per Åge Hauge, nå avdøde Audun 
Skartveit, Bernt Helland, Norsea 
og Camar, for å ha nevnt noen - 

Stangeland har samarbeidet og 
samarbeider tett med etablerte og 
solide investorer i regionen.  

Uansett satsing, har ryggraden i 
konsernet alltid vært entreprenør-
virk som heten, og da med fokus på 

nærområdet, det vil si eget fylke. 
Slik sett blir skomakeren ved sin 
lest, noe Egil tror har vært viktig for 
kulturen i selskapet, omdømmet og 
posisjonen i markedet. 

Om den tidligere finansdirektøren, 
som den senere tiden har 
hatt ansvar for gruppens 
eiendomsprosjekter, utad framstår 
som forsiktig, er han hard i klypene 
når han må. Det har vært nødvendig 
i de over 50 styrene hvor han har 
representert selskapet. 

Gode folk viktigst
En mannsalder i selskapet har gitt 
ham mulighet til å arbeide tett med 
tre generasjoner, Trygve, Olav og 
Tommy Stangeland. 

– Trygve var den typiske grunderen 
som gledet seg over hver krone som 
bidro til å styrke butikken. Olav har 
tatt virksomheten til et helt nytt 
nivå, nå også som konsern med 
satsing innen flere områder, mens 
Tommy leder Stangeland Maskin inn 
i en ny tidsalder hvor utfordringene 
og kravene til kompetanse er større 
enn noen gang. Tre ulike toppsjefer 
og eiere for tre ulike epoker, slår han 
fast. 

Innen ett område har de tre 
generasjonene likevel hatt samme 
filosofi og mål: Å ansette de beste 
folkene. 

– Om jeg skulle trekke fram et 
suksesskriterium, er kanskje det det 
viktigste. Eierne har alltid hatt beina 
solid plantet på jorden, og aldri lagt 
skjul på at de hele tiden jakter folk 
som er dyktigere enn dem selv. Det 
blir det en solid organisasjon og 
butikk av, sier Egil Bue. 

STANGELAND MASKIN

 en mannsalder



30

Kent Bull, daglig leder i K. Bull, sitter på 
kontoret sitt sammen med av delings-
leder i Drammen, Morten Eriksen. De 
mimrer om en lang fartstid i kran -
bransjen. T. O. Bull er et kjent navn i 
bransjen på Østlandet langt tilbake 
i tid. Krandelen i dette selskapet ble 
kjøpt opp av daværende Stangeland 
og Kynningrud. Både Morten og Kent 
ble først med over, men gikk så over til 
betong  bransjen i en periode.

Savnet kran
Etter noen år utenfor kranbransjen 
startet Kent opp et helt nytt kran-
selskap, K. Bull. 

– Savnet av bransjen ble for stort, og vi 
satte i gang i 2013. Det ble kjøpt inn nye 
kraner og kranbiler. K. Bull tok over flere 
kranselskaper i regionen. Det ballet på 
seg, og etter noen år hadde vi bygget 
opp en betydelig maskinpark med 
mange dyktige kranførere, forteller han.

I dag disponerer K. Bull opp mot 40 
maskiner. En god blanding av mobil-
kraner med løftekapasitet opptil 220 
tonn, kranbiler i ulike størrelser, en 
minikran og en trekkvogn. Hoved-
kontoret ligger sentralt på Kjeller, like sør 
for Lillestrøm. Lokalene ble ferdig stilt i 
2018. Det er et moderne og godt egnet 

bygg til driften. Det har et eget stort 
verksted med tilhørende lager og stor 
oppstillingsplass utenfor.

Avdeling i Drammen
Morten Eriksen er avdelingsleder i 
K. Bull Drammen. Han har også lang 
erfaring fra bransjen. I dag leder han 
virksom heten som er lokalisert langs 
E18 ved Dråpen, like sør for byen. 

– Ut fra denne avdelingen opererer vi 
en variert maskinpark som består av 
mobil kraner og kranbiler. Med 
meg har jeg en kjøreleder på 
transport, Magnus Kristensen, 

K. Bull og Altikran en del  
av Crane Norway Group
Crane Norway er betydelig styrket på Østlandet. K. Bull og Altikran har blitt en del av 
konsernet. Selskapene har allerede et godt fotfeste i denne delen av landet, og vil være en 
solid styrking av Crane Norway.

Serviceteknikerne i Altikran tar pause ute på bommen, høyt over Halden by med festningen i bakgrunnen. Denne gjengen har ikke høydeskrekk. 
Fra venstre Bjørn Johnny Haagard, Trygve Lie, Samuel Skoland, Terje Skoland, Christos Bardas og Dhanushan Kanagasundram.
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CRANE NORWAY

K. Bull løfter tungt i Telemark, 
en trafo på hele 55 tonn for 

Mammoet Norge. Her var det 
meget begrenset med plass, så 
noen kreative løsninger måtte 

til for å løse oppgaven på en 
profesjonell og sikker måte.
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og 12 dyktige maskinførere. Ekstra 
gledelig er det at vi har en lærling i kran-
faget. Det er viktig for å kunne få fylle på 
med nye dyktige fagpersoner fremover.

Både Kent og Morten ser med spenning 
på fremtiden. 

– Å være en del av et stort konsern 
med rutiner og systemer og ikke minst 
kompetanse og utstyr til de aller fleste 
oppdrag, er viktig. Vi tar med oss våre 
ressurser, både når det gjelder utstyr og 
dyktige ansatte, inn i et stort fellesskap. Et 
fellesskap som vil styrke både K. Bull og 
Crane Norway. Det ser vi virkelig frem til.

Tårnkraner
For Crane Norway er det nesten et helt 
nytt kapittel som nå skrives. Det har vært 
tårnkraner i maskinparken tidligere, 
men ikke i samme omfang som nå som 
Altikran har blitt en del av Crane Norway. 

Selskapet driver utleie av tårnkraner 
med base i Vestby kommune, like sør for 
Oslo. De har en stor og variert kranpark 
med 23 ulike tårnkraner, flattoppkraner 
og selvreisende. Altikran har flere store 
kraner med god rekkevidde. Den største 
kan løfte hele 40 tonn på 25 meter.

Erling Tjernes, daglig leder i Altikran, 
forteller at de i tillegg til å drive utleie 
av tårnkraner er forhandler av Terex 
tårn kraner, og at de er godkjent som sak-
kyndig virksomhet. 

– Vi er sertifisert av Nemko til å drive 
sakkyndig kontroll av kraner og løfte-
utstyr. Dette er viktig for oss. Det viser at 
vi innehar den ypperste kompetansen i 
bransjen hos våre egne ansatte, sier han. 

I dag har Altikran tre inne på kontoret 
som administrerer og følger opp kunder. 
Ute har de fem dyktige serviceteknikere 
som monterer og demonterer tårn-
kranene og holder utstyret i orden. Erling 
forteller at de har stort fokus på å videre-
utdanne teknikerne, slik at de skal ha så 
god kunnskap og innsikt som mulig.  
 
Målet er at alle serviceteknikerne skal bli 
godkjente til å sertifisere.

For Erling Tjernes i Altikran og Crane 
Norway blir det en spennende fremtid. 
Samarbeidet vil gi Altikran og de andre 
Crane Norway-selskapene en mulighet til 
å levere en bredere maskinpark over hele 
landet. Crane Norway vil sitte inne med 
enda mer kompetanse, flere muligheter 
og en totalpakke som våre kunder vil 
nyte godt av. Dette gjør at vi enda bedre 
kan leve opp til vår visjon: Alltid på plass, 
for våre kunder og samarbeidspartnere.

Roger Husan, kranbilsjåfør i K. Bull. Han fikk lastebillappen helt tilbake i 1982 i Forsvaret. Etter det 
kjørte han egen kranbil i mange år, før han ble ansatt i TO Bull i 2004. Nå kjører han en Volvo 540 
HMF kran. Roger trives veldig godt i jobben, og er kjent for at utstyret holdes i skikkelig stand.

Kent Bull, daglig leder i K. Bull, startet firmaet i 2013, og har ledet det til det det er i dag 
gjennom flere oppkjøp og utvidelser av kranparken. Han gleder seg nå til å lede selskapet under 
vingene til Crane Norway. 

Damian Budzyna er mekaniker med tilhold i det store verkstedet på Kjeller. Her klargjør han 
utstyr og kjøretøy for vinteren. Han gleder seg til å bli en del av Crane Norway.
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CRANE NORWAY

Stangeland-magasinet var på besøk 
under treffet de arrangerte første 
helg i november. Leder i klubben, Jon 
Ove Fuglestad, forteller at dette er et 
treff som normalt har blitt arrangert i 
idrettshallen på Orstad, og som har vært 
åpent for publikum. 

Dette året ble det flyttet til klubblokalet, 
da deltakerantallet var lavt. Tidligere 
år har det vært en del internasjonal 
deltagelse både fra Tyskland, Sverige og 
Danmark. 

– Men ettervirkninger av pandemien 
henger igjen også hos oss, så dette året 
valgte vi å arrangere treffet i våre egne 
lokaler, forteller han.  

Hele 30 RC-entusiaster var samlet denne 
helgen i lokalene til klubben. Flere kom 
langveisfra. Med tre-fire maskiner hver 
var det et betydelig antall maskiner som 
var i gang inne på det flotte anleggs-
området. 

Anleggsområdet
Og for et område. Det er bygget opp i 
egne avdelinger. Her finnes det opp  -
stillingsplass for lastebiler, et om -
fattende veisystem lyssatt med moderne 
led-lyktestolper. Flere gods termi naler, 
Vigrestad Gods og Anniksdal God s-
terminal, som har flere stortrucker og 
egen beltekran som kan laste. Statens 
vegvesen har egen tomt, og der som 
det skulle bli havari av noe slag, rykker 
Edland Bilberging ut med sin fullt funge-
rende bergingsbil.

Det er mange masseuttak og grav-
områder i anlegget, der flere har montert 
solleverk med lange transport -
bånd. Masse som blir fylt på, blir 
siktet til rett dimensjon. Midt 

En heil  
anleggsverden i 1:14
Rogaland RC lastebil har laget en hel anleggsverden i klubblokalet sitt utenfor Vigrestad.  
For oss uinnvidde er dette en verden vi knapt kan tenke oss finnes. Klubblokalet er over lang tid 
bygget opp til et samfunn der de fleste disipliner innen entreprenør og transportbransjen er 
representert, alt skalert i målestokk 1:14.

Benth Ronni Olsen bak sin 
flotte Crane Norway kranbil 

som han har bygget selv.
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i lokalet er det satt opp en Liebherr 
hammerhead tårnkran. Den står rigget 
skalert opp til cirka 30 meters høyde 
med lang uteligger slik at den kan 
betjene de øvrige disiplinene over et 
stort område.

Det er til og med et eget knuseverk. 
Dette er fullt fungerende og knuser 
stein i de dimensjonene en ønsker. 
Pris lappen på denne må ikke i bladet, 
humrer Jon Ove Fuglestad.

Alt er som i virkeligheten
De ulike maskinene og kjøretøyene 
fungerer bortimot helt likt maskinene 
de er kopier av. Alle bevegelser med 
sylindere er skikkelige hydrauliske 
sylindere med olje. Det er montert 
hurtig   koblinger som gjør at skuffer 
og red skaper kan koples av og på 
uten manuelt arbeid. Kjøretøyene 
har drift på flere akslinger som kan 
låses dersom de kjører seg fast. 
Bare lyssettingen på doningene er 
imponerende. Varsellys blinker, lys kan 
dimmes, og ryggelys slår seg på idet 
maskinene rygger. 

En av de siste nyvinningene er en egen 
vektstasjon. Den er kalibrert slik at når 
kjøretøyet kommer på vekta, kommer 
vekt opp i tonn slik det er i virkelig  -
heten. All masse som blir kjørt inn fra 
ute avdelingen, er innom her. Der blir 
lasset registrert, og gjengen får full 
over sikt over hvor mye det enkelte 
kjøre tøyet tran  sporterer, og ikke minst 
hvor mye masse som tas inn i anlegget. 

Aktiv klubb
Rogaland RC lastebil er en aktiv klubb.  
De 13 medlemmene bruker mye av 
fritiden sin på lidenskapen. Flere er 
maskin kjørere og transportører i sitt 
daglige virke, men det er flere som ikke 
har bakgrunn fra bransjen i det hele 
tatt. Felles for de er at de er teknisk 
interesserte, og så har de det kjekt 
sammen. Å leke er viktig hele livet. Her 
koser vi oss skikkelig i kjekke klubb-
lokaler med flotte fasiliteter. Egen kiosk, 
eget verk sted og god boltreplass. Her er 
det bare fantasien som setter grenser. 
Sam holdet er godt, og det er alltid en 
som finner ut av det dersom teknikken 
svikter.

Liebherr tårnkranen ruver godt midt inne i 
landskapet. Joakim Elde arbeider som portmontør 
til vanlig. Her har han tatt på seg rollen som 
tårnkranfører. Selve kranen er importert fra 
Vietnam. Så har Joakim modifisert den med 
elektronikk, wire og motvekter. Løftekapasiteten 
har han enda ikke testet fult ut, men den skal  
tåle 6,7 kilo helt inne og 3 kilo ytterst på bommen, 
forteller Joakim som har holdt på med RC  
hele livet.

Erling Tønnesen er kon sentrert der han manø vrerer sin 
Scania 111 1967 modell med en Brøyt X2B hengende 
i wire trekk bak på laste bilen. Brøyten er hånd bygd 
av Øystein Stene ut fra en modell i 1:50. Den er fullt 
fungerende med hydraulikk som lekker, slik som i 
virkelig  heten, forteller Erling med et smil. Erling har 
bygget Scaniaen selv. Dette var en type lastebil som 
mange bønder hadde stående bak løa. Det er grunnen 
til at jeg valgte det noe slitte eksteriøret på doningen.
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Crane Norway er på plass
Crane Norway viser godt igjen med en 
flott Scania R620 kranbil påmontert en 
Effer 68 T/M-kran. Benth Ronni Olsen 
kjører til daglig en semi ut fra hoved-
kontoret til Crane Norway Vest. På 
fritiden bruker han mye tid på hobbyen 
sin. Her i klubben farter han stolt rundt 
i sin kranbil, en bil han har bygget om 
og tilpasset slik at den skal bli lik de 

kranbilene som går for Crane Norway. 

Benth Ronnie har forlenget ramma 
og bygd planen selv. Bilen er tilpasset 
med ulike deksel, og det er montert på 
en hydraulisk kran med tre utleggere 
og lys. Alt er lakkert i originalfargen til 
Crane Norway. Han forteller at selve 
kjøringen kun er en liten del. 

– Bygging, modifisering og tilpasning 
av maskinene og ikke minst vedlike-
holdet holder jeg på med hele tiden. 
Hjemme i eget verksted og ikke minst 
her i godt lag i klubben. Jo, det er en 
relativt kost bar hobby som tar mye tid, 
men kåna vett både kor eg e og kor 
mye doningen koster, avslutter han 
med et smil.

CRANE NORWAY

Scania 111 1967 med Brøyt X2B på hengeren, henter godt med sving for å komme seg frem. Kranbilen fra Crane Norway følger like bak.

Jon Ove Fuglestad (t.v.) er leder i Rogaland RC lastebil. Til høyre for 
ham Benth Ronni Olsen, som er medlem i klubben og farter rundt 
i flott bil fra Crane Norway både her og i det virkelige livet.
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Målet er å bli 
selvforsynt med energi
10 millioner liter drivstoff, 
i hovedsak diesel brukt til 
anleggs maskiner og lastebiler, 
og 3,5 millioner kWh strøm i 
året. Stangeland er en stor
bruker av energi, og tar 
grep for et mer bærekraftig 
forbruk. Målet er ifølge daglig 
leder Tommy Stangeland 
klart: Virk somheten skal bli 
energinøytral. 

Et nytt og viktig steg på veien er bare  
et par måneder unna. I løpet av våren 
får virksomheten på plass et nytt sol-
celle anlegg på Soma. Det vil være  
et av de største i Stavangerregionen. 

Målet er å bli mer eller mindre selv-
forsynt med energi på hoved anlegget. 
Panelene, som leveres av Kverneland 
Energi, vil produsere opp mot 1 million 
kWh årlig, og gi en besparelse på nær 
400 000 kg CO2.  
 
Alt er blitt dyrere 
Ingen tvil om at satsingen på sol er smart 
i en tid hvor den ene prisrekorden på 
energi avløser den andre. Mens lønns -
kostnadene i Stangeland det siste året 
har steget med 4,5 prosent, har prisen 
på drivstoff steget med over 50 prosent, 
mens prisen på strøm er femdoblet. 

Solcellepaneler er bare ett tiltak for å 
bli selvforsynt med strøm på Soma. I 
tillegg gjøres det mye innen energi-
effektivisering. 

– Vi har sett på lys, ventilasjon, inne-
temperatur og alt annet som medfører 
bruk av energi, og da spesielt utenfor 
normal arbeidstid, på nattestid og i 
helger. Det er tidspunkt hvor vi ønsker 
forbruket på et minimum, forteller Arnt 
Sigve Undheim, controller og en av flere 
som har stått sentralt i arbeidet. 

Den som leter finner, og på Soma er det 
gjort flere funn med mulighet for store 
besparelser. 

Bevissthet er viktig
– Det har vært energityver vi knapt 
tenkte på tidligere, eksempelvis et kom-
pressor  anlegg som forsyner byggene 
våre med luft. Tidligere opp sett var i drift 
24/7, noe som er unød vendig i forhold 
til behov og bruk, sier Undheim.

Ved siden av tiltak for å få ned energi-
forbruket arbeides det aktivt med å få 
opp bevisstheten om hva den enkelte 
kan gjøre for å bidra. 

En annen stor bruker av strøm i 
Stangeland er pukkverket på Kalberg. 
Tidligere var dette i stor grad drevet av 
maskiner som gikk på diesel når vann 
skal pumpes ut, masser skal flyttes 
oppover og masser skal knuses,  
men her er mye av driften elektrifisert 
de senere årene. 

Prisutviklingen på elektrisitet merkes 
også her. Mens Kalberg-anlegget i 
august 2021 hadde strømkostnader  
på 111.000 kroner, var regningen i 
august 2022 663.000 kroner, en økning 
på opp mot 500 prosent. 
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Det har i 30 år vært en viktig 
tradisjon i Stangeland, helt til 
pandemien satte en effektiv 
stopper for hele arrange mentet. 
Men i september var det igjen 
klart for felles tur til Malaga for 
alle ansatte med følge, over  
600 i tallet. 

Fra torsdag til søndag med lagbygging 
og sosiale aktiviteter er god indre-
medisin for hele organisasjonen, og en 
tradisjon konsernsjef Olav Stangeland 
og daglig leder Tommy Stangeland aldri 
ville vært foruten. 

– Verdt hver eneste krone, slår de to fast.

Et av stoppestedene var Caterpillars 
demonstrasjonsfelt i Malaga. Når 
verdens største produsent av anleggs-
maskiner inviterer, er det som julaften for 
bransjefolk, for her får de se det siste nye. 

Årets tur skulle egentlig vært arrangert 
i 2020, men ble da stoppet av 
pandemien. 

Arrangementet går av stabelen hvert 
tredje år, forteller personalleder Mette 
Idland, som forteller at det ikke bare var 
faglige aktiviteter folk deltok i. 

– Nei, her var det både en middelhavs-
variant av Mesternes Mester, aktivitet på 
strendene, spansk aften – ja, kort sagt 
noe for alle. Fra selskapets side er turen 
en måte å bygge lag på. I tillegg er dette 
en takk for god innsats, sier hun.

Turen finansieres som et spleiselag 
mellom bedriften og velferdskassen.

600 pluss på 
plass i Malaga
for kos og faglig 
oppdatering 
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1 rekke f. v: Patrice Syrstad, Sigbjørn Storm, Sigve Undheim, Steffen Tjora, Martin Stokkeland, Anita Børve, Hanne Flaata Hermansen, Kristoffer Midbøe Østrem, 
Arne Årsvold, Jan Sverre Oaland 2 rekke f.v: Trond Helge Skretting, Olav Moi Håland, Bjørn Einarsson, Jørn Danielsen, Morten Berglund, Raymond Fjereide,  
Kjetil Gundersen Sæland, Stian Rustad, Nils Arne Risa, Joachim Mæland, Morten Rasmussen, Kenneth Ravndal, Odd Morten Brekke, Glenn Richard Brekke,  
Helge Bjunes, Jarle Storlid, Ronny Enåsen, Nils David Gaard, Olav Stangeland, Tommy Stangeland

1 rekke f.v: Jan Arve Lovra (Crane Norway Vest), Martin Hogstad Sveinsvoll (Stangeland Maskin), Reidar Bystøl (Stangeland Maskin),  
Tore Obrestad (Stangeland Maskin), Jan Erik Ånestad (Stangeland Maskin) 2 rekke f.v: Trond Helge Skretting, Olav Moi Håland, Olaus Helleland (Crane Norway 
Vest), Ronny Åse (Stangeland Maskin), Ivar Handeland (Stangeland Maskin), Øyvind Rege (Stangeland Maskin),Tor Harald Øglænd (Stangeland Maskin),  
Olav Stangeland, Tommy Stangeland

Jubilantene ble feiret
De har bak seg mange år 
tilsammen, jubilantene som 
ble feiret i høst.

Markeringen fant sted på Sola Strand 
Hotel lørdag 12 november, og omfattet til 
sammen 48 jubilanter - 37 fra Stangeland 
Maskin og 11 fra Crane Norway Vest.

Det har vært økende antall jubilanter  

10 års-jubilanter

20 års-jubilanter

de siste årene, hvor toppåret hittil var  
i 2021 med 61.

En flott markering og feiring, hvor hver 
og en ble ropt opp på scenen, ledsaget 
av gode ord fra Tommy Stangeland.  
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Tredje rekke fra venstre: Bjørn Einarsson (10 år), Jørn Danielsen (10 år), Morten Berglund (10 år), Glenn Richard Brekke (10 år), Martin Stokkeland (10 år),  
Jarle Storlid (10 år), Anita Børve (10 år), Hanne Flaata Hermansen (10 år), Nils David Gard (10 år), Stian Rustad (10 år), Kristoffer Midbøe Østrem (10 år),  
Joachim Mæland (10 år), Ronny Enåsen (10 år), Helge Bjunes (10 år), Steffen Tjora (10 år), Jan Sverre Oaland (10 år), Kåre Sollesnes (10 år), Raymond Fjereide (10 år) 
Andre rekke fra venstre: Tommy Stangeland, daglig leder i Stangeland, Olav Moi Håland, daglig leder i Crane Norway Vest, Patrice Syrstad (10 år), Olav Stangeland, 
konsernsjef i Stangeland Gruppen, Kenneth Ravndal (10 år), Nils Arne Risa (10 år), Odd Morten Brekke (10 år), Ronny Åse (20 år), Ivar Handeland (20 år), Jan Erik Ånestad 
(20 år), Reidar Bystøl (20 år), Martin Hogstad Sveinsvoll (20 år), Tore Obrestad (20 år), Tor Harald Øglænd (20 år), Øyvind Rege (20 år), Arne Årsvold (10 år),  
Kjetil Gundersen Sæland (10 år), Olaus Helleland (20 år), Sigbjørn Storm (10 år), Trond Helge Skretting, konsernsjef Crane Norway Group  
Første rekke fra venstre: Arne Kristian Fuglestad (25 år), Sigve Undheim (10 år), Morten Rasmussen (10 år), Svein Arne Lund (35 år), Henrik Torland (35 år),  
Tore Kjell Helleland (40 år), Olav Byberg (50 år), Roy Karsten Helleland (45 år), Nina Trodal Wold (35 år), James Gabriel Rajeswaran (30 år), Gaute Håland (25 år),  
Svenn Håvard Lauvåsvåg Livik (25 år), Jan Arve Lovra (20 år) Ikke til stede på bildet: Trygve Staurland (25 år)

1 rekke f.v:  
Arne Kristian Fuglestad (Crane Norway Vest),  
Svenn Håvard Lauvasvåg Livik (Stangeland Maskin),  
Gaute Håland (Stangeland Maskin)
 
2 rekke b.v:  
Trond Helge Skretting, Olav Moi Håland,  
Tommy Stangeland, Olav Stangeland

25 års-jubilanter

Alle jubilanter 2022 Stangeland Maskin og Crane Norway Vest
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– En fantastisk overraskelse, 
og det attpåtil før julaften, 
sier Linda Øye som står bak 
organisasjonen «Fra offer 
til kriger», og som i år fikk 
Stangelands julegave.

Linda og folkene hennes er sosiale entre-
prenører og driver arbeids for beredende 
trening for unge i alderen 18-30 år. 
Organisasjonen holder til på Orstad, og 
har en kafe på Bryne. Den har til enhver 
tid inntil 18 plasser for mennesker Linda 
kaller – ja, nettopp krigere. 

– Vår viktigste jobb er å hjelpe menn-
esker med ulike psykiske og sosiale 
utfordringer ut i samfunnet og inn i en 
meningsfull jobb og tilværelse. Mange 
av dem kommer fra årelang ensom het 
og isolasjon. De trenger å trene den 
mentale muskelen, forteller ildsjelen. 

– Tiden vi står i er utfordrende. Alt er 
blitt dyrere. Det er krig i Europa. Vi har 
nettopp lagt bak oss to år med pandemi, 
nedstengninger av samfunnet og tap 
av viktige sosiale arenaer. Psykisk helse 
er på dagsorden, og angår oss alle, sa 
daglig leder i Stangeland Maskin, Tommy 
Stangeland, da gaven ble overrakt ved et 
arrangement i midten av november. 

Linda og krigerne hennes 
fikk årets julegave

– Hva «Fra offer til kriger» skal bruke 
julegaven til, vet Linda ennå ikke. 
Kanskje går pengene til aktiviteter og 
sosiale tiltak.

– Mange av dem trenger et nettverk, 
kort sagt noen som venter på dem når 
de kommer hjem fra jobb, og som er 
med på å skape gode minner, sier hun. 

Det er Stangelands ansatte som 

nominerer organisasjoner som gjør en 
viktig jobb for andre, for samfunnet 
rundt seg.

Tidligere har Kreftomsorg Rogaland, 
Redningsselskapet, Sykehuset i våre 
hender, Norsk luftambulanse, Redd 
Barna, Barnekreftforeningen, Kirkens 
Bymisjon, Aktiv Jul, Blå Kors Kompasset, 
Mot-kampanjen og forskning på ME 
mottatt julegaven.

STANGELAND MASKIN

En overrasket og glad Linda mottar julegaven fra Tommy Stangeland.

To glade representanter for organisasjonen, 
Steinar Bø og Linda Øye.

Å skape gode, trygge nettverk mellom mennesker, er noe av det viktigste arbeidet.
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STANGELAND MASKIN

CRANE NORWAY

  NYANSATTE

  STILLINGSENDRINGER

CRANE NORWAY

TM KRAN

TM KRAN

Geir Arne Løland
Kommunikasjonsrådgiver

Marie Amdal
Trainee

Bjarte Tvedt
Koordinator Bergen
Crane Norway Vest

Mats Jørgensen
Koordinator

Christian Melaas
Koordinator
Crane Norway Oslo

Frode Jørgensen
Daglig leder

Vidar Nordås
Prosjektkoordinator  
Crane Norway Vest

Tom Kenneth Hauge
Koordinator Bergen
Crane Norway Vest

Frank Bjørkheim
Driftsleder
Crane Norway Oslo

Fredrik Høiby
Operativ driftsstøtte
Crane Norway Oslo

Nicola Louise Herbert
Driftsingeniør

Petter Norland Wareng
Hms-Ks Koordinator

Julia Svanes
Anbudskoordinator

Jon Bø-Pedersen
Finans & Investeringer

Tonje Birigitte Baustad
Prosjektutvikler

Kari Johansen
Regnskapsansvarlig

Mari Sørskår Larsen

 hennes 
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              RUNDE TALL 

STANGELAND MASKIN

KOLNES MASKIN

60
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Tom Knutsen Magnar Helleland

James Gabriel 
Rajeswara

Magne Normann 
Romarheim

Tor Inge 
Skretting

Øyvind FjogstadØyvind Reve

Kenneth SkadbergJulia SvanesLars HaugstadTore LendeZenonas 
Maciulaitis

Henrik Tunheim

Mads Gunnarschjå 
Beyer

Torstein Meling Lauritz Helledal 
Griegel

Sven Runestad

Simen Bjerkreim

Ronny AndtbackaJohan HafverHåvard NevlandChristian VoldAndreas Karlsen

Asle Dyngeland Olav d.y. Stangeland

Kim Honnemyr 
Nielsen

Christoffer 
Nordbø

Are Storhaug

Christian Krüger
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KRANRINGEN

TM KRAN AS K BULL AS
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CRANE NORWAY

Roy Angeltveit 
Crane Norway Vest

Jørn Danielsen 
Crane Norway Vest

Bjarte Tvedt 
Crane Norway Vest

Per Knutli 
Crane Norway 
Midt Norge

Per Eilertsen  
Crane Norway Vest

Tore Oftedal 
Crane Norway Vest

Remie Andre Grahl 
Crane Norway Vest

Håvard Jahren 
Crane Norway Sør

Roy Christian Conrad Melkevik  
Crane Norway Vest

Morten Berglund 
Crane Norway Vest

Inge Vala Stig Henning 
Lagesen

Marcus Nilssen

Roger JohansenKarl Magnus 
Nilsen

Stig Robert 
Solheim

Dag Ove 
Midtbø

Lars Erik HaalandOle-Andreas 
Bakkehaug

Sondre Elias Larsen 
Crane Norway  
Midt Norge

Vegard Sørskår 
Crane Norway Vest

Patrice Syrstad 
Crane Norway Vest
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Bli med oss 
på jobb!


