
 

Jæren Olje med som sponsor 
  
Jæren Olje har vært med oss i mange år. Nå har selskapet valgt å signere en ny 
sponsorkontrakt med oss. Vi reiste til Vigrestad for å høre mer om historien til 
selskapet. Bak pulten på loftet bak Best-stasjonen finner vi en gammel kjenning fra 
golfklubben, Sigbjørn Undheim. 
- Hva er dette for et selskap?  
- Det er egentlig en ganske fantastisk historie, smiler Undheim.  
Det var i 1999 Brigt Vold startet med å kjøre fyringsolje og diesel til bønder over hele 
Jæren. Faren, Martin Vold hadde nylig mistet transporten for Shell. Siden har det gått 
i rakettfart. I fjor omsatte selskapene samlet for over 218 millioner kroner med sine ni 
ansatte. Fortsatt er bøndene i Rogaland en viktig kundegruppe, sammen med 
entreprenører og transportører. 
- I dag har Jæren Olje, Agder Olje, Finnøy Olje, Randøy Olje og Haugaland Olje 32 

stasjoner fra Bømlo i nord til Kristiansand i sør  Dette er selvbetjente stasjoner 
som våre kunder benytter, sier Undheim. I all hovedsak er det 
næringslivskunder som er målgruppen, men i det siste har teamet på Vigrestad 
også satset i privatmarkedet. En flunkende ny bensinstasjon på Skurve i 
Gjesdal betjener også privatkunder på jakt etter billig bensin.  

- Vi har en filosofi om å tilby samme pris hele uken. Vi mener klart at vi er billigere 
enn de store kjedene om vi ser uken under ett, sier Undheim.  



 

Den siste satsningen for selskapet blir Varhaug. Her har Jæren Olje kjøpt en tomt på 
industriområdet like utenfor Varhaug sentrum. Der vil både næringslivskunder og 
privatkunder om ikke lenge få muligheten til å fylle billig bensin og diesel. 
- Skal veksten bare fortsette?  
- På siste styremøte slo vi fast at stagnasjon er tilbakegang, smiler Undheim.  

  
Golf for ansatte 
Mange av oss har truffet Sigbjørn Undheim på golfbanen. Han har også i mange år 
vært svært aktiv i klubben. Undheim legger ikke skjul på at han bruker mye tid på 
golf. 
- Men er golf også en aktivitet for ansatte i Jæren Olje?  
- Ja, absolutt. Våre ansatte synes det er vanvittig kjekt når vi kan treffes til sosiale 

arrangementer på golfbanen, sier Undheim. Vi ønsker Jæren Olje og de ansatte 
velkommen til nye sosiale arrangementer på golfbanen og takker igjen for at 
bedriften velger å støtte oss.  

 




