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- Vi kan være stolte!
- Bygg og anlegg har gått fra å være en
«ikke-næring» til å bli en næring vi med
rette kan være stolte av. Den virksomheten
vi driver er en forutsetning for andres
verdiskapning.
«Selvskryt skal man lytte til, for det kommer
fra hjertet», lyder ordtaket. På Vestlandske
Bygg- og Anleggsdag i november var den
avtroppende Veidekke-sjefen Terje Venold
invitert til å gi noen betraktninger om utviklingen i bygg- og anleggsbransjen de siste
30 årene. Han unnlot ikke å rose aktørene
i den næringen han har vært en del av i en
mannsalder.
– I faste volumer produserer vi nå 70 – 75 prosent
mer hvert år enn vi gjorde på begynnelsen av
1980-tallet. Den gang ble en inntjening på 2
prosent vurdert som bra, mens det i dag er
få som har lavere krav enn 5 prosent. Det har
gjort bedriftene langt mer robuste.

Fortsatt plass for de små

Listen over bransjens 10 på topp-aktører er
vesentlig endret i løpet av de siste 30 årene.
Men selv om det er blitt flere større enheter,
er det i motsetning til i Sverige fortsatt mange
mellomstore og mindre entreprenører i
Norge. Bransjen er også blitt noe mer internasjonal, men det er likevel ikke så mange
norske som satser utenfor landets grenser.
Derimot er det blitt betydelig større grad av
internasjonalt eierskap i entreprenørbedrifter
i Norge, og i de senere årene har flere kontinentale firmaer etablert seg her. – Det er viktig
å ha noen store med hovedkontor i Norge,
fremholdt Venold.
Næringen har etter Terje Venolds mening
endret seg vesentlig ikke bare fordi den har
fått en mer konkurransedyktig struktur. - Vi
har svart på et ønske og krav om bedrede
økonomiske resultater, vi har økt kunde
orienteringen, og ikke minst, næringen er
en sikrere og bedre arbeidsplass. Vi har
dessuten også gjennomgått en betydelig
teknologisk utvikling.

Samspill med myndighetene

En ytterligere viktig endring er samspillet med
myndighetene. Under forrige finanskrise på
begynnelsen av 1990-tallet, som var en nordisk
bankkrise, var bygg- og anleggsnæringen
etter Venolds oppfatning en passiv part.

Terje Venold begynte i Veidekke som økonomisjef i 1981. I 1989 ble han utnevnt til konsernsjef, en stilling
han skal fratre 1. juli neste år. I løpet av Venolds 24 år som konsernsjef har omsetningen i Veidekke økt fra 1,8
milliarder kroner til 20 milliarder kroner, antall ansatte har økt fra 1 700 til 6 500, selskapet har kjøpt opp 60
bedrifter, børsverdien har økt fra en halv til seks milliarder kroner og gjennomsnittlig årlig avkastning på Oslo
Børs har i perioden vært 14 prosent.

- Mange gikk konkurs og over 100 000 årsverk
forsvant da næringens marked over fire – fem
år ble redusert med 25 prosent. Dette fikk
dramatiske konsekvenser, ikke minst for
næringens kompetanse og rekruttering.
- Dette har endret seg. Samspill med myndig
hetene på en rekke plan er iverksatt både
innen utdanning, kompetanse, gjennomføring
av offentlige oppgaver og ikke minst det å
skape økt forståelse for næringens betydning
i samfunnet. Og da finanskrisen kom i 2008 ble
nettopp bygg og anlegg et viktig redskap for
myndighetene. Nå var vi ikke en ”ikke-næring”.

Veksten vil fortsette

Terje Venold tror bygg og anlegg fortsatt vil
være en vekstnæring, men det må fortsatt
påregnes konjunktursvingninger også fremover. De neste 16-17 årene skal befolkningen

øke fra fem til seks millioner. - Tilflyttingen til
storstedene vil fortsette, behovet for infrastruktur vil øke, og vi har enorme oppgaver
som skal gjøres av vedlikehold og etterslep
på offentlige bygg og anlegg og vi har store
oppgaver som må løses innen klima- og
energiområdet.
- Nøkkelen fremover blir kompetanse og
kapasitet. Skal vi klare å løse alle oppgavene
for det offentlige må vi se på andre og mer
ressurseffektive gjennomføringsmodeller
enn i dag. Offentlig-privat samarbeid må frem.
Videre må vi sørge for et HMS-arbeid som
sikrer våre medarbeidere og gir flere gode
arbeidsår for alle.
- Derfor er bygg og anlegg mulighetenes
næring, konkluderte Terje Venold.
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Usikker fremtid

for den norske fagarbeideren
I EBA Vestenfjelske har vi denne høsten
for første gang gjennomført en under
søkelse blant våre 55 medlemsbedrifter. Svarene på spørsmålene gir rom
for refleksjoner, ikke minst om fremtiden for den norske fagarbeideren.
Status og fremtidsutsikter for virksomheter innen bygg og anlegg på
våre kanter ser overordnet bra ut. Fire av fem melder at kapasitets
utnyttelsen for tiden er god eller svært god. Like mange tror at dette
også vil være situasjonen ved utgangen av 2013. Syv av ti mener de på
ulike måter må øke sin arbeidsstyrke for å ta unna de oppdragene som
ligger i løypen. Vurderingen av status og fremtidsutsikter for under
entreprenører er også positiv. Det er dermed tilsynelatende ikke så
mye å bekymre seg for.
Inntrykket av en næring der melk og honning flyter for så vel store som
små aktører var sterkt medvirkende til at representanter for Bybanen
Utbygging i oktober dro til Frankfurt for å presentere byggetrinn III fra
Lagunen til Flesland for europeiske entreprenører uten base i Norge.
Europeiske aktører kan i henhold til EØS-avtalen på visse vilkår
konkurrere om oppdrag som lyses ut i Norge. I EBA Vestenfjelske har
vi likevel tillatt oss å stille spørsmål ved fornuften i at Bybanen
Utbygging, som er en avdeling i Hordaland fylkeskommune, offensivt
inviterer utenlandske entreprenører til å rykke inn i Norge på midlertidig
basis for å ta del i et oppdrag med samlet verdi på 3,5 milliarder kroner.
Vi har fremholdt at selv om aktivitetsnivået blant våre entreprenører for
tiden er høyt, så er det likevel tilstrekkelig kapasitet til nye prosjekter
– spesielt innenfor anlegg.

Vår skepsis mot å åpne dørene på vid gap for utenlandske foretak er
også relatert til de konsekvensene dette vil kunne ha for fagopplæringen.
Den er i dag organisert og finansiert som et spleiselag mellom det
offentlige og virksomhetene som tar inn lærlinger. Vi tror ikke
utenlandske selskap vil føle den samme forpliktelsen for Samfunnskontrakten som er inngått mellom Kunnskapsdepartementet og partene
i arbeidslivet om å øke tallet på lærlinger.
Et annet viktig aspekt ved å invitere utenlandske selskaper til å ta del i
store prosjekter i Norge er graden av oppfølging og kontroll med deres
virksomhet. I EBA tror vi ikke den kontrollen norske entreprenører
opplever fra ulike tilsyn blir gjennomført på samme måte mot utenlandske
selskaper. Det ryktes at blant andre Statens Vegvesen har gitt oppdrag
til selskap som etter vår målestokk driver sosial dumping i forhold til
den arbeidskraften de benytter. Hvis ikke myndighetene har kontroll
rutiner som virker mot useriøse foretak fra EØS-området vil det
uvegerlig kunne føre til at virksomheter som er etablert i Norge også vil
måtte skaffe seg rimeligere arbeidskraft fra utlandet for å være
konkurransedyktig.
Taperen i dette bildet blir den norske fagarbeideren. Hvis norske
entreprenører blir tvunget til å hente mer utenlandsk arbeidskraft vil
rekrutteringen til anleggsfaget svekkes samtidig som bedriftenes evne
og mulighet til å ta inn lærlinger blir mindre. Paradoksalt nok fører
derfor de gode tidene til at norske anleggsarbeidere går en usikker
fremtid i møte.
Arild Grønsdal, styreleder EBA Vestenfjelske

Virkelighetens stigespill
- Plan- og bygnings
loven av 2008 har
som mål å fremme
bærekraftig utvikling til
beste for den enkelte,
for samfunnet og for
fremtidige generasjoner. Man kan lure
på om de som er satt
til å forvalte loven med
tilhørende forskrifter
helt forstår hva dette
innebærer. For mange
Partner Alf Johan Knag i
byggherrer arter virkeSteenstrup Stordrange.
ligheten seg som et
stigespill der en opptur
i den byråkratiske og politiske jungelen
raskt avløses av en tur ned. Forutsigbarhet
og rettssikkerhet blir i denne sammenheng
nesten som fremmedord å regne, sier partner
i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, Alf
Johan Knag.

«Som å skyte blink med bind for øynene»

På Vestlandske Bygg- og Anleggsdag ga han
en redegjørelse for lovutviklingen fra «Fra Faraos
pyramider til reguleringssamfunnet». Mye har
skjedd på de snart 4.600 årene siden opp
mot 100.000 egyptere i løpet av 20 år reiste
den 146 meter høye Kheospyramiden, men
alt har nødvendigvis ikke vært like positivt.

Som et stigespill

En uformell spørreundersøkelse advokat
Knag har gjort til knippe byggherrer i Bergen,
ga blant annet en tilbakemelding som denne:

”…Det å kommunisere med Bergen kommune
- etat for byggesak og private planer er ikke
enkelt. Saksbehandlerne svarer ikke på
email, svarer ikke på telefon, ringer ikke
tilbake på beskjeder og er generelt uvillig til å
ha en dialog annet enn enveis... Dette gjør at
det å gjennomføre private planer og
byggesaker tidvis er som å skyte på blink
med bind for øyene. Man får ingen mulighet til å
korrigere underveis. Typisk så får man søknaden
i retur dagen før kommunens frist går ut, med
avslag på grunn av en formalitet, f.eks. at et
vedlegg mangler, eller noe ikke er 100 %
korrekt utfylt. Eller begrunnet med at man
tolker reguleringsbestemmelsene annerledes
enn søker, eller at et enkelt verkstedsbygg
ikke er «skjønt» nok.”
Prosessen knyttet til vedtak av en regulerings
plan i Bergen beskriver Knag som et stigespill,
og lar illustrasjonen tale for seg selv.
- Det er godt dokumentert at Bergen er
«versting» på behandling av byggesaker med

en saksbehandlingstid som i gjennomsnitt er
nesten tre ganger så lang som i Oslo og
Stavanger. Men det er ikke bare kommunen
som mangler kundeorientering. Fylkesmannen
bidrar med sine hyppige innsigelser til
utsettelser ellers stans av en rekke prosjekter.
I tillegg risikerer utbyggere innsigelser fra til
sammen 22 andre offentlige organer eller
virksomheter, som ikke er tatt med i
illustrasjonen nedenfor.

Kan ikke stole på reguleringsmyndigheten
Knag sier at forutsigbarheten i systemet
svekkes fordi utbyggere ikke kan stole på at
reguleringsmyndigheten vil forholde seg til
en overordnet plan for det området som skal
utvikles med boliger eller næringsbygg.
- At miljøvernminister Bård Vegard Solhjell
nylig har lovet å gjøre saksgangen i bygge
saker smidigere og raskere gir et visst håp
om endringer i en situasjon som for mange
utbyggere fortoner seg temmelig håpløs.
Plan- og bygningsloven gir mulighet til å
begrense adgangen til innsigelser ved
manglende medvirkning tidlig i prosessen,
samt innsigelse mot forhold som kunne vært
fremmet ved behandling av tidligere plan de
siste ti år. Disse mulighetene bør benyttes,
understreker Alf Johan Knag.

Pen Say Poe ble «Årets lærling»
Pen Say Poe (20) fra Rossland i Meland
er kåret til «Årets lærling» i bygg- og
anleggsbransjen. Han kommer fra
Myanmar (Burma) og kom til Norge for
fem år siden etter å ha bodd 12 år i
flyktningeleir i Thailand.

Pen Say utdanner seg i betongfaget og skal
ta fagprøve til sommeren. Han er ansatt i
Stoltz Entreprenør og jobber for tiden på Kyst
hospitalet i Os. – Det er veldig overraskende
og veldig kjekt å bli kåret til «Årets lærling»,
sier den glade vinneren.
Premien på 10.000 kroner og et diplom ble
overrakt av Svein Erik Røskeland fra
fagopplæringskontoret i Hordaland fylkeskommune på julemøtet i EBA Vestenfjelske.
Pen Say Poe vant foran Kristin Haustveit fra
Grimo i Ullensvang og Torjus Pettersen
Nordheim fra Førde som delte andreplassen.
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Da Pen Say kom til Norge i 2007 siden kunne
han verken norsk eller engelsk. Han begynte
på Knarvik vidaregåande skule og på tross av
språkproblemene fullførte han de fleste fagene.
Han viste stor interesse for betongfaget, og
fikk på den bakgrunn plass som lærling hos
Stoltz Entreprenør i fjor.
Kåringen av «Årets lærling» foretas av en
uavhengig jury og er basert på den enkeltes
kvalifikasjoner i henhold til ni fastsatte kriterier.
Pen Says overordnede ga ham høyeste score
på de fleste kriteriene. Stoltz Entreprenør
har i tillegg skrevet en redegjørelse der de
med bakgrunn i hans spesielle bakgrunn og
språkbarrierer uttaler at han har vist usedvanlig flott progresjon i betongfaget. I tillegg
blir Pen Says holdninger til HMS og dyktighet
med hensyn til dokumentasjon av sitt arbeid
fremhevet.

Her er de tre fremste lærlingene i bygg- og anleggsbransjen i 2012. «Årets lærling», Pen Say Poe fra Stoltz
Entreprenør (i midten), flankert av Kristin Haustveit fra
NCC Anlegg og Torjus Pettersen Nordheim fra Åsen &
Øvrelid.
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Vokser på samhandlingsreformen
1. august startet grunnarbeidet for det
største og kanskje viktigste bygge
prosjektet noensinne i Vanylven kommune
lengst sørvest på Sunnmøre. I kommunesenteret Fiskå bygger kommunen et nytt
helse- og omsorgssenter med et
totalbudsjett på 140 millioner kroner. Et
stort løft for en kommune med bare
3.500 innbyggere.

Prosjektlederen for det nye helse- og omsorgssenteret i
Vanylven, Jostein Hilde, har passert 67 år og kunne ha trukket
seg tilbake og nytt sitt otium.

- Jeg holder på så
lenge jeg kan
gjøre nytte for
meg. Pensjonisttilværelsen ligger
Jostein Hilde
ikke helt for meg,
sier stryningen
som ble daglig
leder i HS-Bygg etter fusjonen mellom G & J
Hagen og Sunde Bygg i 1985. Året etter at
meldte han firmaet inn i EBA. Jostein Hilde
var for øvrig også initiativtaker til Opplærings
kontoret for Bygg- og Anleggsteknikk i Sogn
og Fjordane og ledet styret i en årrekke.

Institusjonsbygg som dette blir det mange
flere av i årene som kommer. Stadig høyere
levealder i befolkningen øker behovet for
sykehjemsplasser, samtidig som Samhandlings
reformen forutsetter at det skal bygges opp
nye tjenester der folk bor for å forebygge
helseproblemer og langvarige sykehus
opphold. Kommunene settes under press for
å utvikle omsorgstilbud som følge av at de nå
har fått økonomisk ansvar for utskrivningsklare pasienter.

Skal gjøre Vanylven til referanseprosjekt
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HS Bygg har hatt mange ulike oppdrag og
av ulik størrelse og vanskelighetsgrad. Blant
de mest utfordrende var badelandet på Hotel
Alexandra i Loen, og et påbygg av syvende
etasje samme sted. - Sikringsprosjektet for
Statens Vegvesen på Panoramaveien
mellom Stryn og Nordfjordeid har også vært
krevende, sier Stauri, som vurderer
fremtidsutsiktene som positive. - Vi har
styrke og kompetanse til å konkurrere både
om større og mindre oppdrag i vårt distrikt,
understreker han.

- Vi drev firmaet med 20 - 25 medarbeidere i
mange år, men neste generasjon har hatt
større ambisjoner. Nå er vi totalt ca 35
ansatte i HS-Bygg, sier Hilde.
Firmaet hadde i 2010 driftsinntekter på 26,3
millioner kroner og fjoråret endte med 44,4
millioner kroner på topplinjen og et resultat
før skatt på nær 3 millioner kroner.
- I inneværende år regner vi med en
omsetning på ca 60 millioner kroner og

- Grunnarbeidet på tomten medførte sprengningsarbeid, og det var ikke forutsatt. Vi kom
derfor i gang med betongarbeidet rundt fire
uker senere enn planlagt. Medregnet forsinkelsen holder vi imidlertid så langt tidsplanen,
og satser på at vinteren skal bli snøfattig og
uten for mye sterk vind og nedbør. Tidspunkt
for overlevering er fastsatt til 1. februar 2014,
forteller Hilde.
Totalt har HS-Bygg 15 mann i sving på bygge
plassen i Vanylven som jobber 10 timers
dager med 12 dager på og ni dager fri. Det
nye helse- og omsorgssenteret kommer i
tilknytning til det eksisterende alders- og
sykehjemmet i kommunen og blir et bygg i tre
etasjer med fire fløyer i stjerneformasjon rundt
en midtfløy. Bygget har 52 enerom og åtte
omsorgsboliger. Hovedbæringen er i stål og
betong med etasjeskillere av hulldekk
elementer. Bygget har yttervegger som
innfyllingsvegger i 250 mm tykkelse og får
ytterkledning av vedlikeholdsfrie plater.

sikter mot et resultat før skatt på 4 millioner
kroner, forteller Knut Løvdal Stauri.

I 2010 overlot han ledelse og eierskap i
HS-Bygg til sønnen Jørn og svigersønnen
Knut Løvdal Stauri, etter først å ha gjort opp
med kompanjongen, Jarle Lien. Han er også
pensjonist, men jobber fortsatt i HS Bygg.

- I HS-Bygg satser vi på at dette bygget skal bli
en kjempefin referanse, sier prosjektleder og
senioringeniør Jostein Hilde. For entreprenørfirmaet med tilhold i Stryn er helse- og
omsorgssenteret i kommunen på motsatt
side av fylkesgrensen det største prosjektet
de noen gang har påtatt seg. Hovedentreprisen
har en verdi på vel 60 millioner kroner. HS-Bygg
har flere underentreprenører med på laget, blant
dem UNU i Måløy samt lokale leverandører fra
Sunnmøre på stål, brannisolering og stillaser.
I tillegg kommer sideentreprenører på VVS og
elektriske fag. HS-Bygg vant anbudet i
konkurranse med to andre entreprenører,
hvorav den ene er blant de største i landet.

Stjernebygg i stål og betong

Alder ingen hindring!

Takkonstruksjonen skal bestå av tretakstoler,
taktrod og belegg av type derbicolor med
listetekking. Det skal også bygges to
forbindelser til det eksisterende bygget som
«svalganger». Det blir også en del ombygging
i det eksisterende bygget, blant annet som
følge av at kjøkkenet blir flyttet til det nye bygget.
Prosjektet er tegnet av arkitektfirmaet Jon
Vikøren i Vik i Sogn, som har flere helse- og
omsorgsbygg på merittlisten.
- Byggeprosjektet er omfattende, men ikke
spesielt vanskelig å utføre. Det som gjør

prosjektet som sådan utfordrende er at det
ligger dypt i terrenget og nær sjøkanten. Det
innebærer at det må etableres et pumpe
system for å forebygge oversvømmelse
dersom vannstanden blir for høy.
Jostein Hilde fremholder samarbeidet med
prosjektledelsen i kommunen som en suksess
faktor for prosjektet. – Korte beslutningslinjer
sikrer avgjørelser som bidrar til god fremdrift
og kostnadseffektive løsninger, sier han.

Arkitektfirmaet Jon Vikøren AS har tegnet Vanylven
Helse- og Omsorgssenter. Tegningen øverst viser
det nye bygget med tre føyer kobles med det gamle
sykehjemmet bak med en svalgang og en fellesstue
med utsikt over sjøen. Ellers er senteret bygd opp
med sentralfunksjoner i midten og avdelinger med
åtte – ni rom i hver etasjefløy. På baksiden mot sjøen
blir det varelevering og andre servicefunksjoner.
Tegningen under viser byggets inngangsparti med
parkeringsarealer til venstre.
(3D-montasje: Jon Vikøren AS).

Det nye helse- og omsorgssenteret i Vanylven føres opp i stål og betong.
Bygget skal overleveres 1. februar 2014, og fremdriften er god. (Foto: HS-Bygg).
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- Offentlige anbudsprosesser
må bli bedre
Medlemsbedriftene i EBA Vestenfjelske
er ikke tilfreds med offentlige anbudsprosesser viser undersøkelse.

problemskapende tildelingskriterier og
økende overføring av ansvar til entreprenørene, sier Moxnes.

Medlemmene i EBA Vestenfjelske er delt seg
i sine oppfatninger av konkurransen knyttet
til oppdrag som lyses ut som anbud. Flertallet
anser konkurransen om slike oppdrag som
høy eller svært høy, mens mindretallet anser
konkurransen som middels eller svak. Dette
fremgår av en spørreundersøkelse EBA
Vestenfjelske har gjennomført.

- Det er også en oppfatning at anbudsgrunnlagene blir stadig mer utydelige og mangelfulle,
og at spesielt mindre entreprenører blir
«bundet til masten» basert på tynne anbudsgrunnlag og generelle krav til funksjoner
som entreprenørene ikke evner å vurdere på
kontraktstidspunktet.

- Vi ba også medlemmene gi en vurdering av
prosessen i den siste anbudskonkurransen
de deltok i og ikke ble tildelt oppdraget. Her
svarte oppsiktsvekkende mange, vel en
fjerdedel, at de mente prosessen ikke hadde
vært helt rettferdig, sier direktør Hans Martin
Moxnes i EBA Vestenfjelske.

Moxnes fremholder at man i bransjen har
inntrykk av at rene utenlandske entreprenører
slipper lettere gjennom med hensyn til
formelle kriterier i forbindelse med anbud.
- Her har vi en konkret sak hvor det i en
undervannsentreprise var satt utlysningskrav
om stedlig anleggsleder. Den finske
entreprenøren løste dette gjennom å leie inn
en norsk anleggsleder som i praksis var
proforma.

Utydelige og mangelfulle
anbudsgrunnlag

Direktør Hans Martin Moxnes vil bidra til bedring av
offentlige anbudsprosesser.

Bedriftene fikk også anledning til å forklare sin
misnøye i et kommentarfelt i undersøkelsen.
– Vi er blant annet blitt oppfordret om å
engasjere oss i forhold til offentlige byggherrer
for å få bort avvik disse ofte gjør i anbuds
prosessen. Det vises her til utydelige og

Utenlandske foretak slipper lettere

Hans Martin Moxnes ber medlemmer som
har konkrete, negative erfaringer knyttet
til offentlige anbud om å ta kontakt slik at
foreningen lettere kan ta fatt i problemene og
foreslå tiltak som gjør prosessene bedre.

Medlemsbedrifter EBA Vestenfjelske
Allbygg Florø AS, Florø
Amundsen Diving AS, Rubbestadneset
B Telle Trearbeid AS, Fjell
Backer Entreprenør AS, Bergen
Bergen Bydrift AS, Nesttun
Betonggulv AS, Søfteland
Betonmast Bergen AS - Bergen
Brødrene Ulveseth AS, Bergen
Brødrene Rio AS, Blomsterdalen
Byggservice AS, Sandvoll
Engelsen Anlegg AS, Stord
Engelsen Bygg AS, Stord
Engelsen Entreprenør AS, Stord
Engelsen Eftf. AS, W., Stord
Entr. Magnar Sivertsen AS, Arna
Entreprenør Magne Heldal AS, Straumsgrend
G & H Skjelnes Entreprenør AS, Seimsfoss
Gunnar Røsseland Entr. AS, Husnes
HS Bygg AS, Stryn
Høyer Odda, Odda
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IMC Diving, Bergen
JM Norge AS, Bergen
Jon Strømsnes AS, Florø
Kleiven Sogn AS, Årdalstangen
LAB Entreprenør AS, Bergen
Lemminkäinen Norge AS Avd. Bergen - Bergen
Mesta Drift AS Region Sørvest, Rådal
Mesta Drift AS Region Nordvest, Leikanger
Moelven Nordia AS, Bergen
NCC Construction AS Anlegg, Bergen
NCC Construcction AS Bygg, Bergen
NCC Construction AS Anlegg, Florø
NCC Roads AS Avd Asfalt Nord-Vest - Bergen
O L Kythe AS, Voss
OBAS Vest AS, Bergen
Rør-Dykk AS, Hagavik
Seadive AS, Fjell
Sjøentreprenøren AS, Bergen
Skanska Norge AS, Bergen
Skanska Norge AS, Florø

Spilde Entreprenør AS, Voss
Stoltz Entreprenør AS, Bergen
Strand A/S, Bergen
Tertnes Entreprenør AS - Bergen
UNU AS, Måløy
Veidekke Entreprenør AS
Distrikt Bergen, Bergen
Veidekke Entreprenør AS
Distrikt Sogn og Fjordane, Kaupanger
Veidekke Entreprenør AS
Avdeling Sandane, Sandane
Veidekke Entreprenør AS
Avdeling Sogndal, Sogndal
Veidekke Entreprenør AS
Avdeling Volda - Volda
Veidekke Industri AS
Distrikt Sogn og Fjordane - Førde
Walde Entreprenør AS, Frekhaug
Åmodt Entreprenør AS, Kleppestø
Åsen & Øvrelid AS, Førde

Medlemsbedrifter Byggopp Hordaland
Amundsen Diving AS, Rubbestadneset
B Telle Trearbeid AS, Fjell
Backer Entreprenør, Bergen
Bergen Bydrift AS, Nesttun
Betongentreprenøren Sundt & Morstøl Bergen
Betonggulv AS, Søfteland
Betonmast Bergen AS
Bjørn Døsen AS, Os
Br. Ulveseth AS, Bergen
Brødrene Døsen, Hagavik
Brødrene Rio AS, Blomsterdalen
Buck & Jønsson, Nesttun
Byggmester Markhus, Bergen
Byggmester Grindevoll og Halhjem
Byggservice AS, Sandvoll
Constructa Entreprenør AS, Bergen
DONAR AS, Blomsterdalen
Engelsen Anlegg AS, Stord

Engelsen Bygg As, Stord
Engelsen Entreprenør, Stord
Entr. Magnar Sivertsen AS, Arna
Entreprenør Arvid Tvedt AS, Fyllingsdalen
Entreprenør Gerhardsen A/S, Hauglandshella
Entreprenør Magne Heldal AS, Straumsgrend
G.H. Betongentreprenør
Gunnar Røsseland Entr. AS, Husnes
Høyer Odda, Odda
IMC Diving, Bergen
JM Norge AS, Bergen
LAB Entreprenør AS, Bergen
Lemminkäinen, Olsvik
Mesta, Rådal
Moelven Nordia AS, Bergen
NCC Construction AS Anlegg, Bergen
NCC Construcction AS Bygg, Bergen
NCC Roads, Bergen

O L Kythe AS, Voss
OBAS Vest AS, Bergen
Rør-Dykk AS, Hagavik
Seadive AS, Fjell
Sjøentreprenøren AS, Bergen
Skanska, Bergen
Skjelnes Entreprenør AS, Seimsfoss
Spenncon AS, Blomsterdalen
Spilde Entreprenør AS, Voss
Stoltz Entreprenør AS, Bergen
Strand A/S, Bergen
Straume Betong Service AS, Straume
Tertnes Entreprenør Bergen
Veidekke Entreprenør AS, Bergen
Veidekke Industri Bergen
Walde Entreprenør AS, Frekhaug
Åmodt Entreprenør, Kleppestø

Medlemsbedrifter Byggopp Sogn og Fjordane
AH - Bygg AS, Sogndal
Alf Ove Berdal, Feios
Alf Ståle Flo, Stryn
Allbygg Florø AS, Florø
Arne Bøe, Stryn
B. K. Mur og Puss AS, Sandane
Berdal Rør & Sanitær, Vik i Sogn
Brendsdal Bygg AS, Leirvik i Sogn
Buene Røyrservice, Balestrand
Bygg og Innredning AS, Kalvåg
Byggesenteret Audun Hundere AS, Sogndal
Byggmester Gjerland AS, Haukedalen
Byggmester Rune Vikøren AS, Øvre Årdal
Byggmester Steinar Sæterlid, Førde
Byggmester Stølsvik AS, Førde
Byggmester Trond Øien, Florø
Dale Rør AS, Førde
Dvergsdal og Sunde Betong AS, Førde
Dvergsdal og Sunde Bygg AS, Førde
Eikefjord Bygg AS, Eikefjord
Eikeland Bygg AS, Sande i Sunnfjord
Erlend Slåtten, Vassenden
Evebø Blikkenslagerverksted ANS, Sandane
Fargerike Øvrebø Fargehandel AS, Gaupne
Firda Bygg, Vassenden
Florø Bygg AS, Florø
Florø Entreprenør AS, Florø
Florø Mur og Betong AS, Florø
Florø Rør AS, Florø
Fredrik Vinsrygg, Stryn
Fretland Bygg AS, Lærdal
Fuhr Bygg AS, Gaupne
Furevik AS, Førde
Førde Byggsenter AS, Førde
Førde Elektro og Rør AS, Førde
Førde Sementvare AS, Førde
Gaular Rør, Sande i Sunnfjord
Gravdal Bygg AS, Førde
Grønsberg og Sønner AS, Lærdal
Harald Kapstad AS, Førde
Hellevik hus Fjordane AS, Florø
HS Bygg AS, Stryn
Husevåg Rør AS, Måløy
Idehus Bremanger AS, Kalvåg
Isovent AS, Måløy
Ivar A. Sunde AS, Vassenden
Joh Blikk AS, Florø

Jon Strømsnes AS, Florø
Jølster Betongbygg AS, Vassenden
Jølster Bygg AS, Vassenden
Jølster Rør AS, Skei i jølster
Kleiven Sogn AS, Årdalstangen
Knut Sollid, Hornindal
Kollsete og Liheim Byggteam AS, Sogndal
Komplett Bygg Vest AS, Førde
Kr. A. Vik AS, Stryn
Kåre Bøe, Stryn
Kåre Magnar Naustdal, Nordfjordeid
Kåre Ottar Tvinnereim, Hornindal
Lars Lindvik AS, Stryn
Leiv Arne Turøy, Stryn
Lokreim Bygg og Betong AS, Lærdal
Luster Byggservice AS, Gaupne
Malermester Arne Kalstad AS, Sande i Sunnfjord
Malvin Barlund, Vassenden
Mardal Rør AS, Sandane
Mesta Drift AS, Region Nordvest, Leikanger
Mesta Entreprenør AS, Lysaker
Midtun og Tveit Byggsservice AS, Eivindvik
Mjømen og Berge Byggeverksemd AS, Mjømna
Måløy Rør AS, Måløy
NCC Construction AS, Anlegg Vest, Florø
Norblikk AS, Florø
Nordbohus Sogn AS, Sogndal
Norgeshus Naustdal Bygg AS, Naustdal
Norodd Myklebust, Dale i Sunnfjord
O. D. Bygg, Høyanger
Odd Bjørvik AS, Førde
Onar Osland, Stongfjorden
Opal Entreprenør AS, Nordfjordeid
Promo AS, Førde
R. H. Rørservice AS, Sandane
Re - Bygg as, Byrkjelo
Reiakvam Rørservice AS, Naustdal
Roald Øen AS, Sogndal
Rørleggaren AS, Førde
Rørlegger Helge Nesbakk, Bremanger
Rørlegger R. Nigardsøy AS, Svelgen
Rørleggserservice Florø AS, Florø
Røyrleggjar Ingmar Fimreite AS, Sogndal
Røyrleggjarservice Ola Skophamar AS, Hafslo
Røyrvik Bygg og Betong AS, Vik i Sogn
S. H. Nesbakk AS, Nordfjordeid
S. Kristofersson AS, Balestrand

S. Tennebø Rør AS, Måløy
Serfix AS, Svelgen
Sjur Gjerløw Byggteneste, Aurland
Skahjem Bygg AS, Brekke
Skanska Norge AS, avd. Florø, Florø
Skår VVS AS, Dale i Sunnfjord
Sogn Bygg og Montasje AS, Feios
Sogn Entreprenør AS, Gaupne
Sogn Røyr AS, Leikanger
Solsvik Mur og Puss, Holsen
Solvorn Laft og Bygg, Solvorn
Steinrike Førde Granitt AS, Førde
Stensbygg AS, Sogndal
Straumsnes Bygg AS, Straumsnes
Stryn Betongelement AS, Loen
Stryn Eiendom AS, Stryn
Stryn Trekultur AS, Stryn
SUNFO AS, Førde
Sunnfjord Rør AS, Førde
Sørsida Sag AS, Bjordal
Tharaso AS, Sogndal
Torleif Ripe, Skei i Jølster
TS Idehus, Terje Sunde AS, Vassenden
Tømrar Trond Falkenstein, Naustdal
Tømrarfirma Lågeide & Nesbakk DA, Bremanger
UNU AS, Måløy
Utvik Bygg AS, Utvik
Vagstad Bygg AS, Askvoll
Vedvik Rør, Høyanger
Veidekke Entreprenør AS,
Distrikt Sogn og Fjordane, Kaupanger
Veidekke Entreprenør AS,
avd Sandane, Sandane
Veidekke Entreprenør AS, avd Sogndal, Sogndal
Vestlandshus Sogn AS, Kaupanger
Vestlandshus Stryn, Sølvberg Bygg AS, Stryn
VVS Service Rune Berge AS, Hellevik i fjaler
Vaardal AS Blikk og Ventilasjon, Florø
Walther Sæthre & Co AS, Sogndal
Wis VVS Miljø AS, Florø
YIT AS, Førde, Førde
YIT AS, Sogndal, Sogndal
Øren Rørservice AS, Øvre Årdal
Årdal Byggservice AS, Årdalstangen
Årdal Rør og Sanitær AS, Årdalstangen
Åsen & Øvrelid AS, Førde
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Nyhetsbrev desember 2012/ januar 2013

Ble norsk mester i betongfag
Bård Langva Byrkjenes, som er lærling i
Veidekke Entreprenør i Bergen, gikk til topps
i Norgesmesterskapet i betongfaget under
Yrkes-NM. På tredjeplass kom Ole Jonny
Hundvebakke, som jobber hos Ivar A. Sunde
AS i Jølster.

Det var deltakere fra fem fylker i konkurransen
der man skulle forskale en vegg med pilaster
og utsparinger.
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen delte ut medalje til
Bård Langva Byrkjenes som vant NM i betongfaget 2012.

Medlemsaktiviteter
1. halvår 2013
21. februar: Medlemsmøte EBA Vestenfjelske,
Hotell Norge, Bergen
6. mars: Medlemsmøte EBA Vestenfjelske
og Bergen Næringsråd: «Muligheter og
umuligheter i Plan- og bygningsloven», Grand.
8.-9. mars: Årsmøte BYGGOPP Sogn og
Fjordane og EBA Sogn og Fjordane,
Sunnfjord Hotell, Førde
15.-16. mars: Årsmøte BYGGOPP
Hordaland og EBA Vestenfjelske, Solstrand
Bad og Hotell, Os
13. juni: Medlemsmøte EBA Vestenfjelske
(med befaring bygg), Bergen
Lønnsoppgjørsmøte i samarbeid med BNL
– dato fastsettes senere.
Fellesmøte Plan- og bygningsloven, dato
kommer.
NB! Vestlandske Bygg- og Anleggsdag
31. oktober.

Det var viktige kategorier som måtte oppfylles
for å nå til topps i konkurransen. Bård måtte

Bård Langva Byrkjenes er fra Grimo i Ullensvang og er elev ved Knarvik vidaregåande
skule. Han går i klasse med blant andre
Kristin Haustveit. Hun er også fra Grimo, og
ble nest best i konkurransen om å bli «Årets
lærling» i Hordaland og Sogn og Fjordane. Til
sommeren skal de ta fagbrev i betongfaget.

Kurs 1. halvår 2013
Sogn og Fjordane, samtlige kurs går på Skei hotell:

29. januar: TEK/PBL
11. - 12. februar og 18., 19. og 20. februar: Betong U3
19. februar: Uavhengig kontroll
12. mars: Avfallshåndtering

Andre: •
			
•
			
•
				

Varme arbeider kurs m/eksamen og sertifikat etter avtale, fortløpende
Sikker arbeidsutstyrskurs §555, med sertifikat på boltepistol, fortløpende
Obligatorisk teorikurs for obligatorisk eksamen i Betongfaget, Rørleggjarfaget
og Tømrerfaget. Ta direkte kontakt med BYGGOPP Sogn og Fjordane.

Hordaland,

samtlige kurs går i Bergen:
23. januar: Byggherreforskriften
30. januar: Bustadoppføringsloven
12., 13. og 14. februar: LEAN Byggeplass
19. februar: TEK/PBL
11. - 12. mars og 18., 19. og 20. mars: Betong U3
Andre: Teori til fagprøve betong, tømrer, kurs i varme arbeider og gratis instruktørkurs.
Ta direkte kontakt med BYGGOPP Hordaland.

Våre samarbeidspartnere

Følg med i byggenæringen!
Vi holder deg oppdatert.

Nyhetsbrev nr. 2 – 2012
Ansvarlig redaktør: Hans Martin Moxnes
Redaksjon: Hans Martin Moxnes og Nor PR
Design: Nor PR
Trykk: Bodoni AS

forskale og armere en vegg med vindus
utsparing og søyle, og fikk poeng basert på
kvalitet, nøyaktighet, effektivitet og HMS.
Han var meget effektiv og var ferdig etter to
dagers arbeid.

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
Vestenfjelske avdeling
Veiten 3, 5012 Bergen
Telefon: 55 90 72 50, telefaks: 55 90 15 12
www.ebanett.no

