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Nanset Standard endrer navn 
og ikler seg ny visuell drakt. 
Nasta er blitt vår nye standard.

en helt nY 
Standard 
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Dette spesialnummeret er det første kundemagasinet vårt som 
bærer navnet NAStA-nytt. Når selskapsnavnet endres fra Nanset 
Standard til NAStA markeres samtidig starten på et hamskifte 
for hele virksomheten. Verden rundt oss er i kontinuerlig endring, 
og NAStA ønsker å fremstå som en moderne og nytenkende 
leverandør. Vårt mål er derfor at det ikke bare skal være de nye 
navnene som er fremtidsrettet, men også innholdet i vårt tilbud. 
Ny og bedre innpakning lar seg kjøpe for penger. Det å forbedre 
helheten og kundeopplevelsene er mer krevende, men til gjengjeld 
mye mer morsomt og givende for oss og kundene når vi lykkes. 
      
Vårt tidligere navn var satt sammen av to ord: «Nanset», som er 
navnet på stedet nord for Larvik der Søren Røed startet firmaet 
som en bensinstasjon i 1929, og «Standard», som betegner 
produktet man den gang solgte (Standard Oil – S.O. (Ess-o).

«Standard» har lenge tilhørt historien, i den forstand at kunder 
og andre kun har brukt første delen av navnet vårt de siste 10-15 
årene. I januar 2011 flyttet vi hovedanlegget vårt til Bommestad, 
og forlot dermed Nanset-området for godt. Samlet ga dette oss 
et sterkt argument for å modernisere navnet. Samtidig som 
NAStA er en konsis forkortelse av vårt tidligere navn, mener vi 
at det fremstår som et sterkt og fremtidsrettet firmanavn. I 
konkurranse med store aktører vil det være viktig å ha en klar 
profil. Derfor har vi valgt å bruke selve firmanavnet som logo og 
varemerke. NAStA skal være et unikt og trygt valg for deg som 
kunde, noe vi håper den nye logoen vil være med å underbygge.

Jeg ønsker dere og deres virksomheter et Riktig Godt og 
Fremgangsrikt 2011, og håper at så vel innpakning som innhold 
i både NAStA AS og NAStA-nytt vil falle i smak.   

Vennlig hilsen

tom Johansen, Adm. dir.

nYtt navn 
nYtt kunde-
magaSin

god Service 
går aldri av 
moten
Nasta fornyer seg med ny profil og nye lokaliteter. Evnen til å 
levere best mulig service og kvalitet i alle ledd består. 

Nasta fokuserer sterkt på medarbeidertilfredshet, spesielt 
læring, kompetanse og trivsel. Fornøyde medarbeidere yter bedre 
service. Derfor vil Nastas tidligere forretningsmessige fyrtårn 
«Fornøyde kunder vender tilbake» fortsatt lyse like sterkt, og 
være vårt mantra.

«VI EttERStREBER å LEVERE 
BESt muLIG SERVIcE OG kVALItEt 
I ALLE LEDD»
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Store og funkSJonelle lokaler
NAStAs hovedanlegg med verksted, lager og kontorer har flyttet 
fra Nordby til nye og funksjonelle lokaler på Bommestad. De 5.500 
kvadratmeterne rommer to verkstedhaller, lakkhall, vaskehall, 
lager og kontorfløy. Det er ca. 30% større verksted areal enn tidligere 
og nærmere 35 mål med uteareal. tidligere disponerte bedriften 
kun 15 mål, så økningen merkes godt.

Det nye anlegget har en prislapp på ca. 70 mNOk, og det var 
en tøff beslutning for selskapet å ta ved inngangen til finans-
krisen i 2009.  

ca. 60 medarbeidere har sitt daglige virke i de nye lokalene. 
Resten av de 102 medarbeiderne er fordelt på anleggene i 
Lillestrøm, kristiansand, Espeland (utenfor Bergen), Vestnes 
(møre) og i Stjørdal.

Det er Sørenco AS (50 prosent eierskap til hver av familiegrenene 
Røed) som eier NAStA. I 2011 vil det være over 600 nye og 
brukte maskiner med tilhørende klargjøring, service, lakkering og  
modifisering som skal ut fra anlegget på Bommestad.

Velkommen til NAStA på Bommestad Industriområde!

De 5.500 nye kvadratmeterne rommer to verk-
stedhaller, vaskehall, lakkhall, lager og kontorfløy. 
Det er ca. 30% større verksted areal enn tidligere, 
og over 30 mål med uteareal.

NAStA flytter inn i nye, moderne 
lokaler på 5 500 kvadratmeter. 
utearealet er på nærmere 35 mål. 

nYtt og 
funkSJonelt
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Et navnebytte og ny profil er noe av det viktigste en bedrift gjør 
i forhold til merkevarebygging og fremtidig markedsføring. Derfor 
er det avgjørende å være grundig og bruke nødvendige ressurser 
på en slik prosess. 

PoSiSJonering
En profil, en logo og et navn skal gjenspeile bedriftens verdier, 
og skape en unik posisjon i markedet, ikke minst i forhold til 
konkurrentene. Nanset Standard var et godt innarbeidet navn i 
markedet, selv om veldig mange kunder kun brukte den første 
delen av navnet, Nanset. Nanset er et områdenavn i Larvik, og 
når bedriften besluttet å flytte til et nytt område var det 
relevant å se på både navn og profil. Reklamebyrået Allegro Larvik 
har bistått Nasta i denne prosessen. Resultatet ble unikt, og vil 
bidra til at Nasta fremstår som en solid og trygg samarbeids-
partner for sine kunder.

Profil
Etter flere arbeidsmøter falt brikkene på plass, og resultatet ble 
navneendring til Nasta. En kompromissløs løsning med et klart 
blikk fremover. Nastas profil er framoverlent med et sterkt 
maskinelt preg som gjenspeiler produktene. uttrykket er bygd 
opp rundt en komprimert fargepalett i kombinasjon med maskuline 
sorthvitt bilder. typografien er bombastisk i uttrykket og har et 
teknisk og moderne snitt. Selve logoen er typografisk oppbygd 
og håndtegnet for et unikt snitt, samt at den gir en fleksibel 
implementering på ulike flater.

fargevalg
Nastarød er basert på den røde fargen som var kjent i Nanset 
Standard-logoen. Det var naturlig å føre denne videre som en del 
av den nye profilen. Fargepaletten er komprimert og består 
hovedsaklig av sort og rød for et sterkt og konsist uttrykk. 

Nastas profil innehar en gjennomarbeidet helhet og skiller seg 
klart ut fra konkurrentmassen. Den nye standarden er nå satt.

Ny profil og navnebytte er 
en grundig prosess.

en SPlitter
nY Standard

NAStAS pROFIL ER FRAmOVERLENt mED 
Et StERkt mASkINELt pREG. uttRykkEt ER 

ByGD Opp RuNDt EN kOmpRImERt FARGE-
pALEtt I kOmBINASJON mED mASkuLINE 

SORthVItt-BILDER.

Pantone Black

Pantone 1795
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hiStorikk
Nanset Standard sin historie startet for mer enn 80 år siden. 
Sommeren 1929 inngikk Søren Røed avtale med AS Østlandske 
petroleumscompagni om anlegg av bensinstasjon på området 
Nanset, rett nord for Larvik. I 1932 fikk stasjonen navnet «Nanset 
Standardstasjon». I 1949 startet man opp med salg av Austin, og 
fire år senere med salg av Skoda. Nanset Standard ble i 1955 
forhandler av International harvester anleggsmaskiner og laste-
biler. Nuffield traktorer ble introdusert året etter. I 1960 ble 
bedriften forhandler av Brøyt gravemaskiner, et samarbeid som
skulle vare i nesten 20 år. 

1. april 1962 døde plutselig Søren Røed, bare 58 år gammel. 
Sønnene Asbjørn og Finn, som den gang var 31 og 29 år, arbeidet 
i bedriften. Asbjørn ble daglig leder etter sin far.

I 1964 fikk Nanset Standard agenturet for toyota i Larvik. to år 
etter ble salget av de engelske Nuffield traktorene avviklet til 
fordel for import og salg av landbrukstraktorer og skurtreskere 
fra det verdensomspennende firmaet John Deere. Agenturet 
dekket til slutt hele Norge, og varte i nærmere ti år. I årene 1968 
til 1975 ekspanderte bedriften sterkt. Etter et uventet brudd 
med John Deere i 1976, men med gode erfaringer innen landbruks- 
og anleggssektoren, begynte bedriften å importere Leyland traktorer. 
I 1979 kunne Nanset Standard AS feire 50 års jubileum under 
gode konjunkturer, med en omsetning nær 60 millioner kroner.

1982 var et viktig år for Nanset Standard. Bedriften ble dette 
året eneimportør av hitachi anleggsmaskiner. Når Fiat og hitachi 
innledet et europeisk salgssamarbeid om maskiner mellom 8 og 
50 tonn i 1988 var det naturlig at Nanset Standard også fikk dette 
agenturet. I 2002 valgte hitachi å avslutte det 14-årige euro-
peiske samarbeidet med Fiat (case New holland). Nanset 
Standard AS valgte å fortsette samarbeidet med japanerne, og  
kunne importere nye hitachi anleggsmaskiner fra Japan og deres 
nye fabrikk i Nederland. I 2004 begynte Nanset Standard AS 
med import og salg av BELL rammestyrte dumpere. I 2005 ble 
toyota, som Larviks ledende bilmerke, solgt ut fra Nanset 
Standard AS, og virksomheten har siden vært konsentrert om 
anleggsmaskiner. 

De siste årene har selskapet etablert avdelinger flere steder. I 
2004 flyttet avdelingen i hordaland til nye lokaler på Espeland 
utenfor Bergen, og utvidet her i 2008. En flyttet inn i nye lokaler 
i Stjørdal i 2005, mens avdelingen på tuen utenfor Lillestrøm ble 
åpnet i 2007. I 2008 ble teletinere fra Narvikprodusenten 
heatwork en del av Nanset sin produktportefølje. I januar 2011 
flyttet bedriften hovedkontoret til helt nye lokaler på Bommestad 
Industriområde. Det nye anlegget har et bruttoareal på 5.500 
kvm. på en tomt som dekker nesten 40 mål. 1. januar 2011 endret 
selskapet navn til Nasta AS. 

historien om Nanset Standard startet 
med Søren Røed i 1929. I dag, over 80 år senere, 

er det Nasta som skal bringe oss videre.

hiStoriSk
tilBakeBlikk

under: Besøk fra Vegdirektoratet og Vestfold Vegvesen hos 
Brødr. Søyland AS for å besiktige den nye Brøyt X2b, ca 1970. 
Asbjørn Røed (nummer tre fra venstre) i samtale med 
per krogh Vennemoe fra maskin AS k. Lund & co og halvorsen 
fra Brødr. Søyland.

Søren Røed
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Navn tittel mobiltlf.: E-post:

hovedkontor larvik

adminiStraSJon

christoffer Gunnarson It drift 957 90 650 christoffer.gunnarsson@nasta.no

karl Espen Nordal controller 928 68 821 karl-espen.nordal@nasta.no

Lise Lotte Østmo Systemansvarlig 918 84 833 lise-lotte.ostmo@nasta.no

monica Gjersund Regnskapsmedarbeider 996 44 760 monica.gjersund@nasta.no

tom Johansen Administrerende direktør 906 48 924 tom.johansen@nasta.no

tore Bache-hansen Økonomisjef 958 59 874 tore.bache-hansen@nasta.no

toril kalleberg Regnskapsmedarbeider 33 13 26 00 toril.kalleberg@nasta.no

Salg Og marked 

Elisabeth tombre Salgskoordinator 975 40 307 elisabeth.tombre@nasta.no

Espen Andersen Salgskonsulent (brukte maskiner) 957 88 731 espen.andersen@nasta.no

hans petter Dæhli Garantiansvarlig 926 23 599 hans-petter.daehli@nasta.no

henrik Anholt Salgssjef 908 88 348 henrik.anholt@nasta.no

Jannike Vestrum hansen markedsansvarlig 959 43 934 jannike.hansen@nasta.no

kjell Sørensen Salgsleder (hjullastere og minimaskiner)           913 32 453 kjell.sorensen@nasta.no

Nils Arve Norendal Salgsingeniør 958 76 878 nils-arve.norendal@nasta.no

Service og verkSted

Alf Rune pollen Serviceleder 478 24 235 alf-rune.pollen@nasta.no

André Rutledal Verksted koordinator 905 34 117 andre.rutledal@nasta.no

Bjørn henning Nilsen Servicemekaniker 916 05 325 bjorn-henning.nilsen@nasta.no

håkon Øygarden Servicemekaniker 915 55 871 hakon.oygarden@nasta.no

kai Gussiås Servicemekaniker 951 66 850 kai.gussias@nasta.no

Lasse kaupang Ettermarkedssjef 915 53 485 lasse.kaupang@nasta.no

Lennarth haga Lie Servicemekaniker 995 03 725 lennarth.lie@nasta.no

magnus haugen Servicemekaniker 902 14 705 magnus.haugen@nasta.no

petter Borge Serviceleder 916 97 838 petter.borge@nasta.no

Rune Janshaug Servicemekaniker 951 69 231 rune.janshaug@nasta.no

Sigbjørn Seierstad Formann klargjøring 900 63 277 sigbjorn.seierstad@nasta.no

Stian Aas Servicemekaniker 977 62 499 stian.aas@nasta.no

tor Olav kongsvold Formann 979 86 082 tor-olav.kongsvold@nasta.no

torstein Strømmen kundeoppfølging serviceavtaler 904 17 778 torstein.strommen@nasta.no

Ivar Ekenes Formann 951 89 431 ivar.ekenes@nasta.no

tekniSk avdeling

Espen Olsen Service sjef (hjullastere) 900 63 233 espen.olsen@nasta.no

kjetil tveiten Servicesjef (Bell dumpere) 950 60 192 kjetil.tveiten@nasta.no

knut Arne Svendsen Servicesjef 997 14 603 knut-arne.svendsen@nasta.no

knut Gaarde teknisk sjef 915 13 725 knut.gaarde@nasta.no

deler og utStYr

carl petter Svendsen Innkjøp - deler 911 18 900 carl-petter.svendsen@nasta.no

Jan Akerholt Delesalg 906 15 167 jan.akerholt@nasta.no

marthe haugen Delesalg 934 25 463 marthe.haugen@nasta.no

Stian Lie Delesalg 911 21 568 stian.lie@nasta.no

terje Lastein Leder deler og utstyr 908 74 378 terje.lastein@nasta.no

Øystein haga Jensen Innkjøp - utstyr 915 53 567 oystein.jensen@nasta.no

lager

Gullik Lindhjem Lagerleder 948 79 155 gullik.lindhjem@nasta.no

Lars magnus Johansen Lager ute/ truck 950 69 646 lars-magnus.johansen@nasta.no

Øyvind Rove Lager 948 79 077 oyvind.rove@nasta.no

knut Jarle tangen Lager 986 30 575 knut-jarle.tangen@nasta.no

morten tangen Lager 331 32 600 morten,tangen@nasta.no

naSta SPeSialkonStrukSJon

Jan Ivar Ibsen prosjektleder - konstruksjon     905 72 886 jan-ivar.ibsen@nasta.no

Jon petter Nilsen Formann                920 88 869 jon-petter.nilsen@nasta.no

paul tutvedt Formann                908 75 382 paul.tutvedt@nasta.no

BuSkerud

Bjørn tore tandberg Servicemekaniker 915 23 319 bjorn-tore.tandberg@nasta.no

helge myrhaug Salgskonsulent 913 14 629 helge.myrhaug@nasta.no

akerShuS/ oSlo/ ØStfold

Andy Lipowski Servicemekaniker 414 86 760 andy.lipowski@nasta.no

Fred partyka Salgskonsulent 906 81 071 fred.partyka@nasta.no

kjell Selenius Servicemekaniker 917 64 338 kjell.selenius@nasta.no

martin Skårer Servicemekaniker 918 38 266 martin.skarer@nasta.no

marius Børresen Servicemekaniker 414 82 906 marius.borresen@nasta.no

marius Engstrøm Serviceleder 926 96 925 marius.engstrom@nasta.no

Sjur Wethal Salgskonsulent 913 47 166 sjur.wethal@nasta.no

Steinar Bøe Servicemekaniker 917 19 737 steinar.boe@nasta.no

tor motrø Servicemekaniker (inkl. heatwork) 918 49 375 tor.motro@nasta.no

Vegard Gultvedt Storkundeansvarlig hele landet 901 65 754 vegard.gultvedt@nasta.no

hedmark/ oPPland

Arne kristian Dæhli Servicemekaniker 950 47 310 arne-kristian.daehli@nasta.no

Øyvind Ottinsen Salgskonsulent 953 37 830 oyvind.ottinsen@nasta.no

auSt- og veSt agder

Dan Salvesen Servicemekaniker 480 98 325 dan.salvesen@nasta.no

knut Stensrud Salgskonsulent 917 15 116 knut.stensrud@nasta.no

tommy Finsådal Servicemekaniker 478 23 942 tommy.finsadal@nasta.no

Øyvind Langeland Servicemekaniker 905 19 255 oyvind.langeland@nasta.no

rogaland (SØr for BoknafJorden)

Sigurd trones Salgskonsulent 916 97 246 sigurd.trones@nasta.no

haugsland Anleggsmaskiner Servicemekanikere 476 17 777 obh@haugsland.no

hordaland og Sogn og fJordane

christian Sleire Salgskonsulent 941 60 644 christian.sleire@nasta.no

Frank Djønne Serviceleder 986 85 046 frank.djonne@nasta.no

Jan helle Servicemekaniker 922 77 837 jan.helle@nasta.no

kjell Joar Sleire Salgskonsulent 918 84 234 kjelljoar.sleire@nasta.no

Lars hollekim Servicemekaniker 992 43 938 lars.hollekim@nasta.no

magne Løtveit Servicemekaniker 406 44 876 magne.lotveit@nasta.no

thomas Bakervik Servicemekaniker 951 13 482 thomas.bakervik@nasta.no

mØre og romSdal

Jon Arild Jøingsli Servicemekaniker 918 40 006 jon-arild.joingsli@nasta.no

kai Olav Lunden Servicemekaniker 977 83 445 kai-olav.lunden@nasta.no

Ola Vik Salgskonsulent    977 53 093 ola.vik@nasta.no

trØndelag og nord-norge

Erik Vaagland Servicemekaniker 922 69 399 erik.vaagland@nasta.no

kim Jørgen moe Salgskonsulent     920 22 535 kim-jorgen.moe@nasta.no

morten Nordheim Servicemekaniker 951 35 352 morten.nordheim@nasta.no

tore Larsen Servicemekaniker 959 41 828 tore.larsen@nasta.no

trond Viktor meland Salgskonsulent  971 88 041 trond-viktor.meland@nasta.no

truls Buhagen Servicemekaniker 926 38 845 truls.buhagen@nasta.no



naSta aS, Bommestad industriområde, 3270 Larvik
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