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Nedturen i olje- og gassnæringen ga nye 
muligheter for prosessingeniør Marit 
Sandmoe (35) i randabergbedriften Håland 
Instrumentering i Dusavik.  
Sigbjørn berentSen 
sigbjorn@bygdebladet.no

– Det var få bedrifter å velge i 
etter oljenedturen i 2014-2015, 
men jeg fikk jobb her og har 
ikke hatt det bedre på en ar-
beidsplass enn denne, sier Ma-
rit Sandmoe til Bygdebladet. 

– Hvordan? 
– Bedriften har ikke så mange 

ansatte, så jeg får ta del i hele 
organisasjonen. Jeg er ikke bare 
en liten brikke som en fort kan 
bli i store virksomheter, svarer 
prosessingeniøren, som begyn-
te i bedriften i 2016, for fire og et 
halvt år siden. 

Kjenner på stor tillit
Håland Instrumentering AS ble 
etablert i 1999 av fem personer 
med bakgrunn i Holta Håland 
AS. 

– Vi hadde lyst til å være en 

rendyrket produktleverandør, 
sier daglig leder Terje Håland. 

Bedriftens visjon er å være 
foretrukken leverandør av de-
tektorer til brann og gass, ut-
valgte ventiler og feltinstru-
menter. 

– Hvordan ligger dere an i for-
hold til den visjonen? 

– Vi føler at vi har stor tillit 
hos kundene, de er fortsatt med 
oss, alle som en, sier Håland. 

– Våre produkter er på alle in-
stallasjoner i Nordsjøen, hos ol-
jeselskaper, som har drift. 80 
prosent av det vi leverer er til 
eksisterende driftsorganisasjo-
ner, som har behov for utskif-
tinger og vedlikehold, supple-
rer produktansvarlig Finn Kjer-
peseth. 

– Utvalgte markeder, hva er 
det? 

– Hovedsakelig tungindustri 

og olje og gass, men vi har kun-
der også innen andre felt, for 
eksempel GE Healthcare, som 
har et stort potensiale som kun-
de for oss, svarer Terje Håland.

god miks er suksessfaktor
De var fem personer og en kon-
sulent, som etablerte Håland 
Instrumentering AS i 1999. Ter-
je forteller at de hele tiden har 
holdt sammen, fungert godt 
som et lag. 

"
For oss som eiere 
har disse 21 årene 
vært en fin reise, 

både forretningsmessig og 
kollegialt.

– Vi begynte med fem nye 
agenturer i 1999, og etter 5-10-
års drift overtok vi også agentu-
rer som tidligere var en del av 
Holta & Håland.

– For oss som eiere har disse 21 
årene vært en fin reise, både for-
retningsmessig og kollegialt. 

Både eiere og ansatte holder 
sammen over lang tid, sier Finn 
Kjerpeseth. 

Marit Sandmoe bekrefter det 
ved at hun arbeider i en bedrift 
der folk har ulik erfaring på flere 
områder. 

– Jeg er mer teoretiker, og da 
er det bra å jobbe med folk som 
har bred og lengre erfaring på 
forskjellige områder, sier hun, 
som blant annet jobber med å 
beregne ventiler innen disse 
agenturene og gjennomfører 
større prosjekter. 

Terje Håland er elektronikkin-
geniør, og Finn Kjerpeseth er 
bygningsingeniør og det er inge-
niører innenfor andre fagfelt i 
bedriften. 

– Vi har en stor miks av inge-
niører, og det er nok en suksess-
faktor hos oss, sier Kjerpeseth. 

– Og alle jobber tett sammen, 
som er et mål for meg, supplerer 
Terje Håland. 

På en grønn grein
Som nevnt har Håland Instru-
mentering AS kunder som har 

installasjoner i Nordsjøen, som 
har vært der lenge. De er lite in-
volvert i nye prosjekter i olje- og 
gassnæringen, som ofte er det 
som lider når oljeselskapene må 
spare penger på grunn av lav ol-
jepris. 

– Vedlikehold og utskifting av 
utstyr er det alltid behov for, 
mye av det vi holder på med er 
også sikkerhetskritisk utstyr, 
sier Finn Kjerpeseth. 

– Ingen av våre kunder er stør-
re enn 15 prosent av omsetnin-
gen, så vi mister ikke mer enn 10 
prosent om en kunde faller 
vekk, sier Terje Håland. 

– Det er bra at salget er fordelt 
på mange kunder, supplerer 
Marit Sandmoe med jobbsikker-
het i tankene. 

– Så det ser lyst ut framover i 
tid for bedriften? 

– Ja, det synes vi. Etter å ha 
sett mye av verden, kan vi si at 
det er godt å bo i Randaberg. Vi 
som er en del av Stavanger-om-
rådet sitter på den grønneste 
greina, svarer Terje Håland med 
et smil.

Fikk nye muligheter  
i randaberg-bedrift
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