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Gryende optimisme?

Entreprenørene ser for
tiden en gradvis økning
i antall utlyste anbud.
Det oppfatter vi som et
godt tegn. Det begynner
å skje noe på flere
fronter:

Blant offentlige bestillere
ser vi at både staten,
fylkene og kommunene
stadig hyppigere gir
signaler om nye prosjekter. Både
Gulating, Odontologen, svømme
anlegg og videregående skole på
Nygård og Høgskolen i Bergen er i
ferd med å bli realisert. Videre ser vi
en økning i antall prosjekter innen
varehandelen og annen næringsrettet
virksomhet. IKEA har igangsatt nytt
bygg i Åsane, og vi vet at det også
jobbes med utvidelsesplaner ved
Lagunen, Sartor senter og på
Ågotnes. Langs Bybanetraseen i
Bergen, herunder Wergeland og
Paradis, planlegges det nye
næringsarealer – også i kombinasjon
med boliger. Et tredje område som vi
registrerer positive bevegelser er
innen boligmarkedet. Dette markedet
har riktignok ikke normalisert seg
helt ennå, men det nærmer seg. Vi er
ikke tilbake til toppårene 2005 og
2006, men det selges uansett i
tilstrekkelig grad til at prosjektene
etter hvert blir igangsatt. Her finner vi
gode eksempler på Nesttun og på
Damsgård.
På minussiden registrerer vi at
markedet for kontorbygg fortsatt er
ganske dødt. Det samme gjelder
typiske industribygg. Her har
åpenbart finanskrisen ikke helt
sluppet taket ennå.
Markedet for anlegg har hele tiden,
og er fortsatt, relativt uberørt av de
tøffe tidene. Nå planlegges det mange
nye anlegg, blant annet videreføring
av Bybanen mot Lagunen, nytt stort
veikryss i Åsane, veianlegget
Svegatjønn-Rådalen samt neste fase
av Ringvei vest. Jeg velger å se på dette
som et tegn på at de tøffeste tidene
nå ligger bak oss og at medlems
bedriftene våre nå forhåpentligvis
kan gå lysere tider i møte.
Helge G. Sohlberg
Styreleder EBA Vestenfjelske
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Gratis kompetansepåfyll
for bedrifter

Du kan bli dyktigere hvis du vil. EBA Vestenfjelske
har fått en million kroner til kompetanseheving.

Ca 70 arbeidstakere i EBAV får nå muligheten
til å kurse seg for å heve sin basiskompetanse.
Den enkelte kan styrke sin kompetanse innen
data, lesing/ skriving/muntlig kommunikasjon
og praktisk matematikk relatert til byggenæringen.
- Vår næring er i stadig endring og utvikling
og med økende krav fra myndighetene er det
ønskelig at medarbeiderne tilføres forutsetninger
som gjør dem bedre i stand til å møte disse
omstillingene. For noen kan dette være første
steg mot et fagbrev, sier opplæringskonsulent
Monica Håkonsli i Byggopp Hordaland.
EBAV har fått midler fra Vox som er Nasjonalt senter
for læring i arbeidslivet. Det har blitt innvilget en
million kroner til EBAVs prosjekt i Hordaland. I
første omgang vil følgende bedrifter få tilbud om
å være med på dette prosjektet:
- Larsen, Atterås og Brosvik AS
- Br. Ulveseth AS
- NCC AS, divisjon Anlegg
- Spenncon AS
- Stoltz Entreprenør AS
- Veidekke Entreprenør AS
- Walde BYGG AS
Dersom det er hensiktsmessig vil vi ta inn andre
medlemsbedrifter i prosjektet. Kursene arrangeres
via AOF og Bergen Voksenopplæring. Kursene
starter så raskt som mulig etter sommeren.
Varigheten på et kurs er 52 timer, fordelt på 13
uker á fire timer.

HEVER BASISKOMPETANSEN: Med midler fra Vox
skal ca 70 arbeidstakere styrke egen kompetanse.

Streiken ga konkursras
Den fire dager lange streiken i april utløste et
skred av konkurser i byggenæringen. Mer enn
50 bedrifter måtte pakke sammen i løpet av
en uke, mot normalt omtrent halvparten.

krevende marked. – Jeg stiller spørsmålstegn
ved om de streikende hadde vurdert risikoen
for konkurser i tilstrekkelig grad, sier Johansen
videre.

- Denne streiken kom svært ubeleilig for en
hardt prøvet næring, sier nå avtroppende
direktør i EBA Vestenfjelske, Tommy Johansen.
Han peker på at alle medlemsbedriftene på
Vestlandet klarte seg i denne runden, men etter
finanskrisen og en tøff vinter sliter mange i et

Fellesforbundet og Byggenæringens Lands
forening ble enige om ny tariffavtale etter den
fire dager lange streiken i uke 15. Rundt 19.000
bygningsarbeidere var tatt ut i streik. Det var
uenighet om minstelønnssatsene som førte til at
det ble brudd i meglingen.
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Høyskole-samarbeid om

Stor interesse for betongfag

praksisplasser

Tidligere skulle ”alle” bli tømrere. Nå åpner
stadig flere øynene opp for betongfag.

EBA Vestenfjelske har inngått samarbeid med Høgskolen i Bergen om å tilrettelegge
for praksisplasser for 5. semester bygg-ingeniørstudenter innen studieretningen
anleggsteknikk.
Studentene på bygg-ingeniørutdanningen ved
Høgskolen i Bergen er sultne på å praktisere
faget sitt etter flere år på skolebenken.
Gjennom et samarbeid med EBA legges det
opp til at 10-20 studenter får mulighet til å
praktisere egen kunnskap hos medlems
bedriftene til EBA. Instituttleder Arne Johan
Haugland ved Høgskolen i Bergen er svært
fornøyd med den nye ordningen. – Dette er
svært positivt for studentene. Det er viktig at
kunnskap ikke bare tilegnes fra skolebenken,
sier Haugland. EBA er også svært fornøyde
med dette. – Sett fra medlemsbedriftenes
side er dette en optimal måte å få kontakt
med potensielle medarbeidere på, sier
avtroppende direktør for EBA Vestenfjelske,
Tommy Johansen. Studentene skal

I år er det 51 søkere til betongfag i Hordaland,
hvorav 25 hadde dette som førstevalg. Det er
en kraftig økning fra i fjor – der bare syv hadde
betongfaget som sitt førstevalg. Opplæringsleder
i Byggopp i Hordaland forklarer den positive
utviklingen slik: – Forbedringen skyldes etter
min vurdering flere forhold. For det første har
medlemsbedriftene vært flinke til å ta imot
lærlinger som skal gjøre seg kjent med faget.
Opplæringskontoret Byggopp har jobbet aktivt
med rekruttering de siste årene. Vi har vært på
skolebesøk på de fleste videregående skoler
for å markedsføre fagene våre. Vi har også i
samarbeid med NHO og Sotra videregående
skole arrangert fagdager, sier opplæringsleder
Jonny Olsen.

gjennomføre seks uker praksis fra 9. august
i år. I første omgang gjelder ordningen for
studieretningen anleggsteknikk. På sikt vil
det kunne være aktuelt å la ordningen
omfatte også andre studieretninger.
Ved Høgskolen i Trøndelag har det i lengre
tid foregått samarbeid med den lokale
entreprenørforeningen om utplassering
av studenter blant medlemsbedriftene.
– Ordningen er veldig populær, og omfatter
ca 70 studenter, forteller Haugland.

UT I FELTEN: Sammen med Høgskolen
i Bergen skal EBA tilrettelegge for flere
praksisplasser.

Bedre oppfølging av lærlinger
Byggopp innfører i disse dager et nytt
digitalt administrasjons- og oppfølgingssystem for lærlinger. Dette vil blant annet
erstatte de gamle papirbaserte lærlingepermene.
- Dette nye digitale verktøyet gjør forvaltningen
av lærlinger enklere, mer fleksibelt og
praktisk, forteller administrasjonssekretær
Ingrid Beate Lægreid ved Byggopp i Sogn
og Fjordane. Det nye dataverktøyet er
bygget på et nasjonalt system og er
utarbeidet i samarbeid med Innit as. Det skal
brukes av alle Byggopp-kontorene og skal
forenkle dialog og administrasjon av
lærlingene.
- I dette nye verktøyet skal lærlingene
gjennomføre egenvurdering, lærebedriften
skal vurdere lærlingen og Byggopp kan
kommentere og gi tilbakemeldinger til
lærling og bedrift. Det er laget koblinger til
aktuelle nettsider der lærlingene vil finne
gode løsninger for å gjennomføre arbeids
oppgaver. Videre oppdateres systemet
løpende med endring av regler og forskrifter
PRAKTISK: Det nye datasystemet gjør
oppfølgingen av lærlinger enklere, mer
fleksibelt og praktisk.

I Sogn og Fjordane er situasjonen en helt
annen. Søkningen har blitt dårligere for hvert år,
og bare seks personer søkte betongfag dette
året. – Vi møter denne utfordringen med å tilby
stipend til dem som velger betongfag i den
videregående skolen. Vi håper dette bidrar til å
snu den negative trenden, sier opplæringsleder
i Byggopp i Sogn og Fjordane, Nils Arne
Ødegård.

fra myndighetene. Oppfølging av den
enkelte, herunder læringsmål, blir enklere å
forvalte i dette digitale verktøyet, sier
Lægreid som er strålende fornøyd med det
nye hjelpemiddelet.

Nytt EBA-medlem:
Åsen & Øvrelid AS
Åsen & Øvrelid AS holder til i
Førde og har i dag 90 ansatte og
årlig omsetning på ca 220
millioner kroner. Åsen & Øvrelid
AS har opparbeidet seg en sentral
posisjon i byggenæringen i Sogn
og Fjordane. Selskapet ønsker å
jobbe videre med sine gode
samarbeidspartnere og utvide
nettverket sitt ytterligere for å
styrke fagmiljøet i fylket.

REKRUTTERING: Byggopp har jobbet aktivt med
rekruttering de siste årene.

POPULÆRT: I Hordaland er det god søkning til
betongfag. Her er elever fra Sotra videregående
skole hos Brødrene Ulveseth.

Medlemmer i EBA avdeling Vestenfjelske (Per mai 2010)
Allbygg Florø AS, Florø
Amundsen Diving, Rubbestadneset
B. Telle Trearbeid AS, Fjell
Backer Entreprenør AS, Bergen
Bergen Bydrift AS, Bergen
Betonggulv AS, Søfteland
Brødrene Rio AS, Blomsterdalen
Brødrene Ulveseth AS, Bergen
Byggekompaniet AS, Husnes
Byggholdt AS, Region Bergen, Bergen
Byggservice AS, Sandvoll
Entreprenør Magne Heldal AS, Nesttun
Entreprenør Magnar Sivertsen AS, Bergen
G & H Skjelnes Entreprenør AS, Seimsfoss
Gunnar Røsseland Entreprenørforretning AS,
Husnes
HS Bygg AS, Stryn
Høyer Odda AS, Odda

IMC Diving AS, Bergen
Jon Strømsnes AS, Florø
Kleiven Sogn AS, Årdalstangen
Larsen Atterås og Brosvik AS, Bergen
Mesta AS, Rådal
Moelven Nordia AS, Bergen
NCC Construction AS Anlegg Bergen, Bergen
NCC Construction AS Bygg Bergen, Bergen
NCC Construction AS Bygg Førde, Førde
NCC Construction AS NCC Anlegg, Florø
Nordgreen & Frønsdal AS, Bergen
O. L. Kythe AS, Voss
OBAS Vest AS, Bergen
Rør-Dykk AS, Hagavik
Seadive AS, Bergen
Sjøentreprenøren AS, Bergen
Skanska Norge AS Div.Anlegg, Bergen

Skanska Norge AS Div.Bygg, Bergen
Skanska Norge AS Div.Bygg Avd. Sogn og
Fjordane, Florø
Spilde Entreprenør AS, Voss
Stoltz Entreprenør AS, Laksevåg
Strand AS, Bergen
Sunnfjord Dykker Service AS, Florø
Tertnes Entreprenør AS, Øvre Ervik
UNU AS, Måløy
Veidekke Entreprenør AS, Bergen
Veidekke Entreprenør AS Distrikt Sogn og
Fjordane, Sogndal
Veidekke Entreprenør AS Distrikt Sogn og
Fjordane Avd. kontor Sandane, Sandane
Walde Bygg AS, Frekhaug
W. Engelsen Eftf. AS, Stord
Åmodt Entreprenør AS, Kleppestø
Åsen & Øvrelid AS, Førde
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Vil forbedre bransjens
rammebetingelser
Den nye direktøren
for EBA Vestenfjelske
vil bidra til å gjøre
rammebetingelsene
for bransjen og
næringen bedre.

Moxnes er utdannet jurist og kommer fra
stillingen som næringspolitisk ansvarlig i
Bergen Næringsråd, der han har jobbet i
over fem år. Han har dermed jobbet i en
organisasjon med 1400 medlemmer i alle
typer bransjer. Nå ser han fram til å kunne

jobbe spissere sammen med en avgrenset
del av næringslivet. – Jeg ser fram til å
kunne jobbe tett med de drøyt 50
medlemmene i EBA Vestenfjelske, sier
Moxnes.

Hans Martin Moxnes
(47) overtok leder
jobben 3. mai, og han
er ivrig etter å komme
skikkelig i gang. – Jeg
gleder meg til å treffe
medlemmene og være
NY SJEF: Hans Martin
Moxnes kommer fra stillingen
på arbeidsgiversiden,
som næringspolitisk ansvarlig
forteller han. Moxnes
i Bergen Næringsråd.
er opptatt av å fremme
de seriøse aktørenes
interesser og dermed
bidra til å skille de seriøse aktørene fra de
useriøse.
Den avtroppende direktøren, Tommy
Johansen, er trygg på at etterfølgeren er
rett mann på rett plass. – Moxnes har en
veldig spennende bakgrunn, og han vil
tilføre organisasjonen nye impulser. Som
person er han jovial og omgjengelig, sier
Johansen.

OVERTAR: Hans Martin Moxnes (tv) overtok direktørstolen
3. mai etter Tommy Johansen.

Her er Moxnes’ fire viktigste mål:

1. Videreutvikle den etiske standarden blant medlemsbedriftene samt bygge
bransjens og næringens omdømme

Følg med i byggenæringen! Vi holder deg oppdatert.

2. Være næringens viktigste næringspolitiske aktør og delta i den næringspolitiske
debatten
3. Sikre medlemsbedriftene god service og oppfølging
4. Sikre rekrutteringen og høy kvalitet i opplæringen

Våre samarbeidspartnere
Tlf. 04040

EBA 100 år

EBA feiret sitt 100 års jubileum 6. mai med åpent festmøte og festaften på Radisson
Blu Plaza hotell i Oslo. Arrangementet var en del av generalforsamlingen i EBA og
EBAS som ble gjennomført i perioden 5. – 7. mai.
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