
Kva betydning har 

Kalbergområdet over år hatt for 

kortreist råstoff i regionen?

Kva med framtida for denne 

verksemda kombinert med 

anna næringsverksemd?

Tommy Stangeland, daglig leder 
Stangeland maskin



Stangeland Maskin

• Familiebedrift med lokal forankring

• Langsiktighet siden 1959 

• ISO-sertifisert i miljøstyring, kvalitetssystem og 

arbeidsmiljø

• Omsetning: rundt 1,7 mrd. Kroner

knuse-/sikteverkboreriggerlastebiler dumpere

dosere & hjullasteregravemaskineransatte
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Historie

- Uttak av sand i ulike tidsperioder fra 70 

tallet

- Dagens drift ble startet av Vaule sandtak 

som sanduttak i 2004

- Fjelluttak startet ca 2010

- Stangeland kjøpte Vaule Sandtak i 2012. 

Selskapene fusjonerte i 2018

- Uttak til nå:

- ca 1,5 mill tonn med sand

- Ca 5 mill tonn med fjell

- Med dagens drift gjenstår det 6-8 år av 

eksisterende planer

- 100 tusen tonn sand

- Ca 2 mill tonn fjell



Dagens drift

- Hovedvirksomhet er boring, 

sprengning, knusing og sortering av 

fjell

- Viktig fundament for kortreist 

råvaretilgang

- Fjellet blir til pukk, singel og grus som 

blant annet brukes i tomter, 

infrastruktur, privat og offentlig, skoler, 

idrettsanlegg, veier etc

- 17 årsverk, inkl laboratorium for 

analyse og godkjenning av 

ferdigprodukt



Mer enn bare fjell

- Godkjent som tilslag til betong og 

asfalt. Leverer alt sand/singel til 

Sandnes betong

- Godkjent mottak for gjenvinning av

- Returasfalt 

- Returbetong



Kalberg – viktig naturressurs

- Fjellet har meget god kvalitet, NGU 

har definert bruddet som nasjonalt 

viktig

- Sentralt i fht utviklingen av 

regionen

- Store utvidelsesmuligheter

- God infrastruktur; enda bedre med 

omkjøringsvei Kverneland og 

tverrforbindelse Bråstein

- 50-60% av Stangelands 

totalforbruk tas her

 Strategisk viktig for regionen



En god nabo

- Adkomst utenfor tettbebygd strøk

- Støyvoll som hindrer innsyn

- Fangdammer for å hindre avrenning 

til vassdrag

- Dekkvask 

- Vanning og salting



Fremtiden

Ønsker å utvide dagens område

- Forutsigbarhet, for å kunne

- Investere i maskiner/utstyr 

- Sikre arbeidsplasser 

- Sikre konkurransekraft

- Nyttiggjøre naturressursene som ligger i 

området

Eksisterende

Statnett

Utvidelse

Utvidelse

Utvidelse

Veidekke

Forslag KP 2018-2030, fase 2 22/10 2020



Redusert CO2 utslipp

Deponi av ikke-gjenvinnbare masser for å sikre 

- Lass både på tur (ferdigvare) og retur 

(overskuddsmasser)

- Mindre CO2 forbruk pga redusert kjøring

- Nyttiggjøre overskuddsmasse

Kortreiste masser

- Tilby mer gjenvinning og bedre utnyttelse av 

både naturressurser og overskuddsmasser

Området blir tilbakefyllt med overskuddsmasser og 

etableres for landbruksformål etter driftsperioden er 

over



Takk for oppmerksomheten


