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1978
entreprenør siden



Entreprenør Geir Stangeland er et solid firma med lokal forankring.  
Med lang erfaring og høy arbeidsmoral videreutvikler vi til stadighet  
vår kompetanse, for å kunne løse allsidige utfordringer i betong. 

Vi tilbyr alt innen grunn- og betongarbeid for 
bedrifter og privatkunder  – fra enkeltstående 
grunnarbeid til hele bygninger i betong. 

Faglige utfordringer og krav har økt i takt med 
tiden, noe som har ført til bred kompetanse og 
flere spesialfelt i bedriften. I denne brosjyren finner 
du eksempler på noe av mangfoldet vi nå kan tilby 
kundene våre. 

Gründer Geir Stangeland har vært i bransjen i 
over 35 år, og er fortsatt aktiv i bedriften som i dag 
teller flere enn 20 ansatte. Mange av disse har lang 
erfaring, noe som videreføres til de yngre ansatte. 

Vi holder til på Stangeland i Sandnes. 

Betong er 
var pasjon



Austratt

Panorama
Hyttefelt  

BersAgel

Større ProSjekt fra a til Å
Vi leverer entreprise / serieproduksjon opp til et høyt antall enheter. 
Øverst: Boligfelt med femti enheter i Austrått Panorama.
Nederst til venstre: 50 fritidsboliger ved Høgsfjorden på Bersagel.
Nederst til høyree: 7 rekkehus på Bogafjell
Oppdragsgivere: Stolt Bolig, Austrått Bolig. 





Type: Enebolig, Hafrsfjord
Arkitekt: Hoem + Folstad
Oppdragsgiver: Høie Ueland

Enebolig med fantastisk, sjønær beliggenhet i 
Hafrsfjord.  Boligen, som går over tre etasjer, har  
en særegen form, med bruk av både rette og 

avrundede vegger og hjørner. Boligen har også 
synlig betong innvendig. Her er det også  
benyttet farget betong, for å få frem ønsket effekt 
og helhetsuttrykk. Geir Stangeland har et nettverk 
av leverandører som sammen har opparbeidet 
felles kompetanse over flere år – og som gjør at vi 
kan ta på oss oppdrag av denne kaliber. 

Private bygg







Arkitekt: Arkitektkontoret Vest
Oppdragsgiver: Stolt Bolig

Enebolig på Ålgård med spektakulær utsikt over 
Edlandsvatnet og fjellene bak. Plasseringen ga 
huset en utfordrende tomt, og det ble derfor  
gjennomført sprenging og forstøtning i tillegg til 
øvrig betongarbeid. 

enebolig, ÅlgÅrd



Den harde  
kjernen



Den harde  
kjernen

Det er ikke bare erfarne, gamle ringrever hos Geir Stangeland.  
Flere av de ansatte er unge, ambisiøse fagfolk som tilfører både  
prosjekt og arbeidsplass mye positivt.  
Dette gir et balansert fagmiljø vi er stolte av!



Josefinestiftelsen



Type: Barnehjem, Stavanger

Arkitekt: Hoem + Folstad

Byggmester: Høie Ueland

Bygget for Josefinestiftelsen er et helt hus i betong, der 

betongen er gjort til en del av det arkitektoniske uttrykket. 

Her ble ingenting overlatt til tilfeldighetene; i samarbeid med 

arkitekt ble hver vegg tegnet nøye opp med henvisning til 

hvor skjøtene etter forskalingen skulle være. På denne måten 

ble hullene etter stagene en del av uttrykket. 

Josefinestiftelsen







Type: Boligblokk, Hommersåk/ Stemmen
Oppdragsgiver: Jadarhus

Boligblokk der utstrakt bruk av betong er  
benyttet for å gi et moderne og røft uttrykk.  
Det store trappetårnet utgjør en sentral del av 
arkitekturen, der den synlige strukturen står i  
kontrast til de sirkulære koøyene. 
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Type: Horisontaldelte boliger, Ålgård
Oppdragsgiver: Nordbohus

Elleve horisontaldelte boliger på Elvebredden, like 
ved Ålgård sentrum. Betongarbeidene i prosjektet 
har blant annet bestått av etasjeskiller, utendørs 
trapper mellom enhetene, samt støpt dekke.
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fra idé til ferdig reSultat
Rehabilitering av Lassa barnehage i Stavanger. Her vises amfiet,  
som ble utarbeidet på mål ut fra en mindre 3D-illustrasjon. Nøye 
planlegging er en viktig del av arbeidet for å sikre et godt resultat. 
Oppdragsgiver: Jadar Hus Rehab. 



BEtongarBEid inn- og utvEndig

1 - Støpt utetrapp, Austrått // 2 - Buet vegg, enebolig Harfsfjord // 3 - Støpt kjeller og grunnplate, enebolig Figgjo  //  
4 - Utvendig trapp mellom boligblokker Ålgård // 5 - Farget betong, enebolig // 6 - Grunnmur enebolig, Håbet //  
7 - Boligblokker Ålgård // 8 - Hytte med sjøbod, Ims // 9 - Oppgang i boligblokk, Hommersåk



Type: Landbruksanlegg
Grunnarbeid og innredning  
for samdriftsanlegg på Voll.



landbruksanlegg



Geir Stangeland Grave- og Betongentreprenør AS 
Folkvordveien 11 - 4318 Sandnes

Tlf. 51 67 31 53 - Faks: 51 67 31 53

www.geir-stangeland.no


