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- Offentlige byggherrer må
velge de seriøse bedriftene
- Vi ønsker at de seriøse bedriftene
skal vinne konkurransene om offentlige oppdrag innen bygg og anlegg.
Det er forstemmende å se at enkelte
offentlige aktører blant annet omgår
bestemmelser om bruk av fagarbeidere
og lærlinger i sine prosjekter, sier byrådsleder Harald Schjelderup (Ap).
Byrådslederen i Bergen var sammen med
statsråd Monica Mæland og fylkesordfører
Anne Gine Hestetun mottaker av et brev
om konjunktursituasjonen i bygg og anlegg
i Hordaland med EBA Vestenfjelske og lokale avdelinger i Fellesforbundet og Norsk
Arbeidsmandsforbund som avsendere.
Schjelderup responderte raskt med å invitere organisasjonene til et møte i begynnelsen
av juni der også LO-leder Gerd Kristiansen
deltok. LO-lederen sa i klartekst at hun ble
«forbanna» da hun fikk høre eksempler på
hva som faktisk foregår ved tildeling av store
kontrakter.

Byggherrer mangler forståelse for et
seriøs arbeidsliv
Entra OPF er byggherre på Media City Bergen,
med 50 prosent hver på delvis statseide
Entra eiendom og Oslo Pensjonsforsikring,
som eies av Oslo kommune. Etter foreliggende opplysninger er det ikke stilt krav om
bruk av fagarbeidere eller lærlinger i prosjektet, eller øvrige bestemmelser som inngår
i Seriøsitetsbestemmelser for bygg- og
anleggskontrakter som er avtalt mellom off
entlige myndigheter og partene i arbeidslivet.
Dette er spesielle kontraktsbestemmelser
som skal sikre seriøsitet i bygg- og anleggs
kontrakter – tillegg til Norsk Standard.
Dokumentet er ment og brukes i sin helhet
som et vedlegg til kontrakten.
Det er den landsdekkende entreprenøren
HENT, med hovedkontor i Trondheim, som
har hovedentreprisen for den prestisjefylte
byggingen av Media City Bergen. Kontraktsverdien for den omfattende ombyggingen av 35.000 kvm. i komplekset i Lars
Hilles gate 30, samt nytt tilbygg på 10.000
kvm., er ca 200 millioner kroner.

God dialog mellom fra venstre Per Christian Stoltz, Harald Schjelderup, Inger Kristin Ulveseth og
Gerd Kristiansen på møtet om konjunktursituasjonen i bygg og anlegg i Hordaland.

Mads Wiik Kleven, leder i Fellesforbundet
avd. 747 Unionen fagforening og leder i LO
i Bergen og Omland, opplyste at HENT ikke
benytter egne fagarbeidere på prosjektet.

bli på 50 – 100 kroner, avhengig av hvilken
timelønn som er fremforhandlet med fag
arbeidere hos entreprenører som benytter
egne ansatte i sine prosjekter.

- Blant firmaene som er godkjent som leve
randør av arbeidskraft er Haugaland Avløysarlag! Hele systemet innebærer en pulverisering av det organiserte arbeidslivet.
Konsekvensen av at entreprenøren ikke
selv benytter egne ansatte i prosjektet er at
det bare unntaksvis er lærlinger på byggeplassen, sier Kleven.

Stenges ute fra anbudskonkurranse

Nye studentboliger
På møtet kom det frem at heller ikke Student
samskipnaden i Bergen har latt seg bry
med de nye seriøsitetsbestemmelsene i
forbindelse bygging av blokk med 21 boenheter i Jekteviken. Det ble fremholdt at disse
gjelder for byggherrer i offentlig sektor, men
at en må kunne forvente at studentsamskipnadene legger seg tett opptil spille
reglene for et seriøst arbeidsliv.
Også i dette prosjektet er det HENT som er
entreprenør, også her med en liten prosjekt
organisasjon og uten egne ansatte fagarbeidere eller lærlinger. Entreprenøren får dermed
en kostnadsmessig fordel ved at de bemanningsselskapene som benyttes slipper
å betale sine mannskap samme timelønn
som en ansatt fagarbeider i HENT, men kan
begrense seg til garantert minstelønn på ca
190 kroner. Denne forskjellen i timekost kan

På møtet mellom organisasjonene og
Bergen kommune fremholdt Inger Kristin
Ulveseth, som er styremedlem i EBA Vestenfjelske, at anbudskriterier som settes av
offentlige byggherrer kan være til hinder for
at lokale entreprenører med ansatte fagarbeidere og lærlinger kan delta i konkurransen
om offentlige byggeoppdrag.
– Ved Hordaland fylkeskommunes utlysning
av ny videregående skole i Åsane er det
eksempelvis stilt som krav for deltakelse at
entreprenøren i løpet av de siste åtte år har
gjennomført tre prosjekter med kontraktsverdi større enn 600 millioner kroner. Når
det knapt har vært så store byggeprosjekter
i vår region siden 2008, utsettes en rekke
entreprenører med gode forutsetninger for
å utføre det oppdraget det her er snakk om
for en helt unødvendig diskriminering. Vel
finnes det landsdekkende entreprenører
innenfor det organiserte arbeidslivet som til
fredsstiller kriteriet til fylkeskommunen, men
når feltet av anbydere snevres inn på denne
måten øker sannsynligheten for at oppdraget
tilfaller en entreprenør som vil kunne omgå
bestemmelsene om bruk av fagarbeidere
og lærlinger i prosjektet, sier hun.

Vi må skille oss fra «røkla»!

Byggenæringen er Norges største
distriktsnæring og Norges nest største
fastlandsnæring. Den siste struktur
statistikken fra SSB fra 2014 forteller at
næringen består av vel 55.000 bedrifter
med ca 226.000 ansatte som samlet
omsetter for 456 milliarder kroner.
Er så den store byggenæringen også
den som har det beste omdømmet?
Svaret på det spørsmålet må dessverre
besvares med nei.
Omdømmet til en bransje bestemmes
ikke av bransjen selv, men er det inntrykket
som etterlates hos kunder og alle andre
som på et eller annet vis kommer i kontakt
med aktørene i næringen. En bransje
med et sterkt omdømme vil eksempelvis
lettere kunne tiltrekke seg gode kandi
dater, og vice versa. Når det ved vårens
opptak til videregående skole i Oslo kun
var 83 elever som hadde bygg- og anleggsteknikk som sitt førstevalg, sier det

Styret gjenvalgt i
EBA Vestenfjelske
På årsmøtet i EBA Vestenfjelske
ble hele styret gjenvalgt. Styret
har følgende sammensetning:
Styreleder: Arild Grønsdal,
Sjøentreprenøren
Nestleder: Per Christian
Stoltz, Stoltz Entreprenør
Medlem: Ingmar Austevoll,
Veidekke
Medlem: Inger Kristin
Ulveseth, Brødrene Ulveseth
Medlem: Rune Karlsen,
Veidekke Entreprenør, Sogn
(styreleder i EBA Sogn og
Fjordane)
Varamedlem: Hans
Skorpen, LAB Entreprenør
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svært mye om hvor lite attraktiv vår bransje
er blant de ca 5.400 elevene som det
forrige skoleåret gikk 10. klasse i hovedstaden. At søkertallet til samme linje på
VG1 i Hordaland de siste to årene har økt
med 28 prosent til 533 ved årets opptak,
skyldes ikke bare nedturen i olje og gass.
Forklaringen er også at det har vært jobbet
målrettet og godt med å fortelle de unge
om bygg og anlegg som en næring med
mange muligheter.
Det er med andre ord mulig å endre et
svakt eller negativt omdømme – men det
finnes ingen «quick fix». Å bedre bransjens rennomé blant de unge er helt avgjørende for den langsiktige rekrutteringen både av fagarbeidere og ingeniører,
men det innebærer som regel også at
foreldregenerasjonen må overbevises
om at bransjen er bedre enn sitt rykte.
Men er den egentlig det? Jeg mener ja.
Men vi som tilhører den organiserte og
seriøse delen bransjen, har en stor utfordring i å bekjempe dem som bryter lover og
regler, og dermed svekker vårt omdømme.
Den useriøse delen av bransjen har tradis
jonelt i hovedsak gjort seg gjeldende i det
private rehabiliterings- og oppussings

markedet. Her har det i årtier vært aktører
som lar kundene bestemme om et oppdrag skal leveres med eller uten regning.
Dessverre er det imidlertid slik at organiserte kriminelle over de senere årene har
etablert seg i flere deler av byggenæringen. Bakgrunnen er høy omsetning og
lav oppdagelsesrisiko. Ofte brukes det
som synes som helt vanlige og seriøse
firma som skalkeskjul for kriminell virksomhet. Og ofte driver disse organiserte
kriminelle økonomisk kriminalitet i bygge
næringen i kombinasjon med narkotikaomsetning, prostitusjon, tvangsarbeid og
andre kriminelle handlinger.
EBA og BNL har foreslått en rekke tiltak
for å forebygge at kriminelle kommer inn
i prosjektene, der vår evne til å «feie for
egen dør» er en sentral forebyggende
faktor. Å følge BNLs veileder for valg av
seriøse bedrifter er etter min oppfatning
noe av det viktigste vi kan gjøre for å ivareta og forbedre bransjens omdømme.
Les den (på bnl.no), bruk den og meld
fra når det oppdages lovbrudd. Vi må bli
enda flinkere og enda tydeligere på å
skille oss fra «røkla»!

Arild Grønsdal
Styreleder i EBA Vestenfjelske

Styret i EBA i
Sogn og Fjordane
gjenvalgt

Styret i
BYGGOPP
Hordaland

På årsmøtet i EBA Vestenfjelske, avdeling Sogn og
Fjordane, ble hele styret
gjenvalgt. Styret har følgende
sammensetning:

Styret i BYGGOPP Hordaland består av:

Leder: Rune Karlsen,
Veidekke Entreprenør

Nestleder: Per Christian Lie
Stoltz, Stoltz Entreprenør

Medlemmer: Asle Solvang,
Allbygg, Knut Løvdal Stauri,
HS Bygg og Rolf O. Kleiven,
Kleiven Sogn.

Medlemmer: Jørgen
Marthinussen, NCC Construction – Anlegg Bergen,
Arnt Rune Andreassen,
Åmodt Entreprenør, Martha
H. Brandvik, W. Engelsen,
Kjell Ove Fossmark, Norsk
Arbeidsmandsforbund og
Mads Wiik Kleven, Unionen
fagforening.

Leder: Arild Grønsdal,
Sjøentreprenøren

Styret i BYGGOPP
Sogn og Fjordane
Styret i BYGGOPP Sogn og
Fjordane består av:
Leder: Rune Karlsen, Veidekke
Entreprenør
Nestleder: Roald Ask,
Gravdal Bygg
Medlemmer: Asle Solvang,
Allbygg, Knut Løvdal Stauri,
HS-Bygg, Ove Jonny Berge,
Skår VVS og Oddbjørn Aalen,
Fellesforbundet.
Varamedlemmer: Rolf O.
Kleiven, Kleiven Sogn, Robert
Ellingsund Florø Rør og Jan Inge
Sætre, Fellesforbundet.
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Roper varsku om mangel på
oppdrag i byggebransjen
- Medlemsbedriftene i EBA Vestenfjelske og deres underleverandører
opplever markedssituasjonen som
langt mer krevende nå enn for ett år
tilbake. I over en fjerdedel av EBAbedriftene risikerer fast ansatte å bli
permittert eller sagt opp i månedene
frem mot årsskiftet. Når mange bedrifter først har avsluttet kontrakter
om innleie av arbeidskraft understreker dette alvoret i situasjonen, sier
Per Christian Stoltz, adm. direktør i
Stoltz Entreprenør og nestleder i styret
i EBA Vestenfjelske.
Stoltz redegjorde for undersøkelsen EBA
Vestenfjelske i første halvdel av mai gjennomførte blant ledere i medlemsbedriftene på møtet representanter for EBA,
Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund hadde med byrådsleder Harald
Schjelderup og LO-leder Gerd Kristiansen.
I undersøkelsen svarte 33 prosent av lederne i EBA-bedrifter i Hordaland og Sogn
og Fjordane at kapasitetsutnyttelsen i deres
bedrift i øyeblikket er svært høy. 28 prosent
svarte ganske høy, 26 prosent middels og
14 prosent svak eller meget svak. Frem
mot årsskiftet ventes kapasitetsutnyttelsen å falle ved at den da vil være svært høy
i 26 prosent av bedriftene, ganske høy hos
29 prosent, middels hos 24 prosent og
svak eller meget svak i 19 prosent av bedriftene. I en tilsvarende undersøkelse i
mai i fjor var det en klar majoritet, 61 prosent, som sa at kapasitetsutnyttelsen kom
til å være høy eller svært høy ved utgangen
av 2015.

Per Christian Stoltz redegjorde for en konjunktursituasjon for entreprenører og underleverandører som i
Hordaland preges av fallende aktivitet.

lederne i EBA-bedriftene i Hordaland og
Sogn og Fjordane at de ikke tar sikte på
å øke kapasiteten ved ansettelser, innleie
eller økt bruk av underentreprenører frem
mot årsskiftet, mens 33 prosent svarer at
det kan bli aktuelt.

Lave forventninger til 2017
Når det gjelder det gjelder vurderinger av
markedsutsikter i 2017 for egen bedrift
sammenlignet med inneværende år er det
ingen av lederne i EBA-bedriftene som
mener det er svært høy sannsynlighet for

at markedet kommer til å svinge seg opp.
Majoriteten (69 prosent) gir uttrykk for
middels eller klart svakere forventninger til
2017.
- Det er noen som sier den nedturen vi nå
opplever snart vil bli avløst av en opptur,
men de tar feil. Vi ser at konjunkturnedgangen denne undersøkelsen beskriver
også begynner å gjøre seg gjeldende i
varehandelen. Jeg tror vi vil komme til å
se høy ledighet også på landsbasis, sier
LO-leder Gerd Kristiansen.

Underleverandørene ber om jobber
- Den vurderingen lederne i våre medlemsbedrifter gjør av situasjonen for våre under
leverandører gir et enda tydeligere bilde av
markedssituasjonen: 64 prosent mener
underentreprenørenes kapasitetsutnyttelse
nå er middels eller svak, og at den ytterligere vil kunne svekkes frem mot årsskiftet.
Denne situasjonen får vi daglig bekreftet i
form av mange henvendelser fra underleverandørene om det er arbeid de kan regne
på, sier Stoltz.
I undersøkelsen svarer 60 prosent av

Byrådsleder Harald Schjelderup i diskusjon med LO-leder Gerd Kristiansen og Mads Wiik Kleven, leder i
Unionen fagforening og i LO i Bergen og Omland.

Klarar seg godt «midt i leio»
«Sveio – midt i leio» er slagordet til
kommunen lengst sør i Hordaland og
lengst nord på Haugalandet. I kommunesenteret sør i kommunen har
Engelsen Bygg sitt hovudkontor, og
skal halde fram med det. Planen er å
byggje nytt kontor og lager i Ekrene
næringspark neste år.
– Marknaden vår er i Sunnhordland og på
Haugalandet. Med køyretid på 40 minutt
både til Bømlo i nordvest og Karmøy i sør
er vi «midt i leio». Akkurat no har vi våre folk i
jobb i seks forskjellige kommunar og det går
heilt greitt, seier dagleg leiar Roald Urnes.
Kommunereforma kjem truleg til å minske
talet på kommunar og beslutningstakarar i
Sunnhordland og på Haugalandet.
– For oss er det fylkesgrensa som stundom
skaper hodebry. Derfor hadde det vore best
om Hordaland og Rogaland først hadde
gjort som dei to fylka i Trøndelag, og at kommunane deretter hadde valt seg partnarar.
Men det er nok ynskjetenking, smiler Urnes.

Fokus på totalentreprisar
Engelsen Bygg AS vart stifta i 2001 av W.
Engelsen Ettf. AS på Stord, som med historie
tilbake til 1912 har vore ei leiande entreprenørverksemd i Sunnhordland. Driftsselskapa
Engelsen Entreprenør og Engelsen Anlegg
har kompetanse på grunn- og anlegg og
betong, medan Engelsen Bygg driv i tømrarsegmentet. I 2008 vart firmaet Byggspesialisten AS fusjonert inn i verksemda.
- I dei seinare åra har vi hatt hovedfokus på
totalentreprisar for det offentlege, og strategien er å utvikle oss som totalentreprenør.
Det får vi til ved å levere skikkelege prosjekt
utan reklamasjonar. Resepten er god prosjekt
utvikling og anleggsstyring, og økonomisk
kontroll. Det viktigaste vi gjer er likevel å ta
godt vare på dei tilsette. Det har vore grunnhaldninga i W. Engelsen i alle år, og vi gjer
det vi kan med omsyn til å skape trivsel og
tryggleik. Sjukefråveret i 2015 var på vel 2
prosent, og i første kvartal i år berre 0,5 prosent. I dei seinare åra har vi ikkje hatt fråver
med samband til arbeidsskadar, og det er vi
stolte av.

Høg aktivitet i 2016
Engelsen Bygg har om lag 25 fast tilsette,
med fem i administrasjonen og 20 fagarbei4

Dagleg leiar Roald Urnes (51) i Engelsen Bygg (t.v) har utdanning som tømrar og byggmeister. Her er han saman
med prosjektleiar Kjell Harald Lien og HMS- og personalleiar Martha Brandvik. Marknadsansvarleg for
Stord-marknaden, Øystein Onarheim, har kontor i Leirvik.

darar – jamnt fordelt på Stord og Haugalandet.
Mellom dei tilsette er ein lærling, og til hausten
kjem det to til. Firmaet leiger dessutan inn
10 – 12 arbeidarar.
2015 vart det Roald Urnes kallar eit «restitusjonsår» for Engelsen Bygg. Etter rekordåret
i 2014 med knappe 150 millionar kroner i
omsetning, fall ho i fjor til om lag 63 millionar
kroner. Resultatet vart likevel akseptabelt.
- Men i år er aktiviteten høg og driftsinntektane
kjem til å passere 130 millionar kroner. Vi har
ein ordrereserve på 200 millionar kroner og
jobb til langt ut i 2018. Det er litt behageleg
for prisnivået er merkbart lågare no enn det
har vore. Dermed treng vi ikkje kaste oss
over alt, men kan konsentrere oss om anbod
som passar for oss. Heldigvis vert det mykje
å rekne på til hausten, både større og mindre
prosjekt. Nokre gullmedaljar skal vi nok klare!

På denne tomten i Sveio sentrum er det prosjektert 16 leilig
høg standard. Engelsen Bygg har kontrakt på prosjektet.

gheiter med
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Tok «gull» med ny
ungdomsskule og symjehall
- Vi har aldri rekna så mange anbod
som i 2015, og aldri fått så mange
sølvmedaljar. Derfor feira vi både
julafta og 17. mai på forskot då
kommunestyret i Bømlo i desember
vedtok å byggje ny ungdomsskule
og symjehall, og vi fekk kontrakten.
Uka etter vann vi òg konkurransen
om ny legevakt på Stord, fortel
dagleg leiar Roald Urnes.
Prosjektet på Bømlo er det største Eng
elsen Bygg nokon gong har teke på seg
med ei total ramme for totalentreprisen på
ca. 160 millionar kroner (eksklusiv mva.).
Fem firmaer konkurrerte om oppdraget.
Bremnes ungdomsskule på Svortland er
den einaste «reine» ungdomsskulen i
kommunen med om lag 350 elevar og
60 tilsette. Den nye skulen og symjehallen
kjem ved Bømlohallen og Bømlo vidare
gåande skule og skal takast i bruk i

2018. I planen hadde Engelsen Bygg
lagt inn eit byggetrinn II, og i april ba
kommunen om at det skal kome samstundes. Skuleprosjektet vert såleis på
5.400 kvm og symjehallen, med 25
meters basseng samt eit mindre basseng

og tribune, på 1.340 kvm. Dessutan skal
det byggjast parkeringsplass til 140 bilar.
Det er arkitektfirmaet Vikanes & Bungum
som har teikna skuleanlegget, der Eng
elsen Bygg gjer tømrararbeidet. Engelsen
Entreprenør skal ha betongarbeidet og
T. Halleland er i gang med grunnarbeidet.
Apply TB er inne på alle tekniske fag.
- Ein flott bukett lokale leverandørar som
kjenner kvarandre og er vane med å jobbe
godt i lag, seier Urnes. – Symjehallen er
den mest krevjande delen av prosjektet, i
eit litt spesielt og fuktig miljø.
Skulen vert bygd på bakkeplan hovud
sakeleg i to etasjar, med holdekkeelement i betong mellom etasjane. Bærekonstruksjonar er i hovudsak stålsøyler
inte
grert i veggar, med enkelte plassbygde betongveggar for å sikre stabilitet.
Ytterveggane vert kledd med ståande
panel i royalimpregnert kledning, som i
vestlandsklima raskt vil få ein gyllen gråfarge.

Ny legevakt på Stord
Den andre sigeren som gjorde julefeiringa
perfekt for Roald Urnes og dei tilsette i

Engelsen Bygg leverte nytt LAR-senter med fire leiligheiter til Fitjar
kommune i juni. Her er anleggsleiar Runar Eskeland fotografert foran
bygget.

Bremnes ungdomsskule og symjehall skal stå ferdig i 2018.
Prosjektet er ein totalentreprise, og det største i Engelsen
Bygg sin historie.

Engelsen Bygg var totalentreprisen på ny
legevakt på Stord til 32,5 millionar kroner.
Bygget skal føres opp ved sjukehuset på
Stord. Arbeidet er starta med trefelling og
opparbeiding av nytt parkeringsområde.
Legevakta er teikna av Link Arkitekter og
blir på 1.250 kvm.

I april leverte Engelsen Bygg ny ambulansestasjon på 410 kvm. i Svortland
sentrum på Bømlo til Helse Fonna. Prosjektet var ein totalentreprise på om
lag 27 millionar kroner.
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Ny ingeniørutdanning med nytt valfag
I haust startar den nye ingeniørutdanninga i bygg og anlegg på Høgskulen
i Sogn og Fjordane i Førde med totalt
ca. 25 studentar. EBA Vestenfjelske
har vore ein viktig fødselshjelpar for
det tre-årige bachelor-studiet og stør
òg etableringa av eit nytt valfag i digitale verktøy.
I samband med samordna opptak var det
42 kandidatar med studiespesialisering frå
vidaregåande skule som søkte om plass på
ingeniørutdanninga i bygg og anlegg. Høgskulen har ei line for elevar med studiespesialisering og ei line, y-vegen, for søkjarar
med fagbrev i bygg- og anleggsfag. Til

saman var det ca 25 personar som søkte
opptak på y-vegen eller eit spesielt tilbod
med undervisning i matematikk og fysikk
over to semester. 14 av desse har fått tilbod
om plass etter vurdering av deira teoretiske
og praktiske kvalifikasjonar.
- Samla vil ca 30 av dei totalt ca 67 søkjarane
få tilbod om plass, og vi håpar at dei fleste
vil takka ja, seier opptaksleiar ved HiSF,
Arnstein Menes. Han er svært nøgd med
søkinga til den nye utdanninga. Studiet er
eit samarbeid mellom HiSF og Høgskulen
i Bergen. Neste år vert dei og Høgskulen
Stord/Haugesund til Høgskulen på Vestlandet.

Valfag i digitale verktøy
EBA Vestenfjelske har tidlegare støtta ingeniørutdanninga for bygg og anlegg ved
HiSF med 900.000 kroner. I vår vart det òg
vedteke å støtte eit nytt valfag på utdanninga i bruk av digitale verktøy.
- Digital kompetanse vert stadig viktigare i
bygg og anlegg, og derfor ynskjer vi å bidra
til at ingeniørutdanninga får eit valfag i bruk av
digitale verktøy til prosjektering, gjennom
Skulebygget til Høgskulen i Sogn og Fjordane i
Førde. Bygget vart ferdigstilt i 2006 med Åsen &
Øvrelid som entreprenør.

Rune Karlsen er styreleiar i EBA Vestenfjelske,
avdeling Sogn og Fjordane. - HiSF bør ha ein visjon
om å vere landets beste høgskule og utdanne dei
beste ingeniørane, seier han.

føring og dokumentasjon av byggeprosjekt,
seier Rune Karlsen, styreleiar i EBA Vestenfjelske, avdeling Sogn og Fjordane. Han
legg til at medlemsbedriftene har respondert
veldig positivt på å nytte midler til dette.
- Vi ser det som ei enorm styrke for utdanninga å auke den digitale kompetansen.
Dette valfaget gjer oss til pionerar på området,
seier instituttleiar Eli Nummedal ved HiSF.
- Dette vert spanande. Høgskulen bør ha ein
visjon om å vere landets beste høgskule og
utdanne dei beste ingeniørane, legg Rune
Karlsen til.

Bergen kommune tar grep
Bergen kommune får 25 millioner kroner
av regjeringens tiltakspakke mot den
økende arbeidsledigheten på Sør-Vestlandet. Midlene skal benyttes til rehabilitering og vedlikehold av kommunale
bygg. Byrådet har i tillegg vedtatt å benytte 15 millioner kroner fra budsjettposten «uforutsette utgifter» til andre
tiltak som skal møte den økende arbeidsledigheten i kommunen.
- Vi har også gått gjennom vårt investe-

Våre
samarbeidspartnere
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ringsprogram og funnet prosjekter for til
sammen ca 50 millioner innen bygg og
anlegg som var planlagt gjennomført i
de kommende årene, men som vi nå
har vedtatt å fremskynde, opplyser byrådsleder Harald Schjelderup. – Totalt
har vi dermed ca 90 millioner kroner til
disposisjon til tiltak og prosjekter som
raskt kan bli iverksatt.
På listen over prosjekter kommunen vil
utlyse står blant annet flere reparasjoner

av tak og fasader på skolebygg og sykehjem.
Byrådslederen understreker at de ekstraordinære tiltakene kommer i tillegg
til allerede planlagte investeringer i rehabilitering og vedlikehold i 2016. – Bergen kommune tilfredsstiller i år for første
gang, og som en av svært få kommuner, den anbefalte normen for vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer.
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- Stort potensial for reduksjon
i byggekostnader i Bergen
- Kommunene må bli en tilrettelegger
i plan- og byggesaker, heller enn en
bremsekloss. I Bergen er potensialet
stort for forbedringer som kan bidra
til å virkeliggjøre en nasjonal ambisjon om 20 prosent reduksjon i byggekostnadene innen 2020.
Det sier daglig leder i Opus og leder for
ressursgruppe Byutvikling i Bergen Næringsråd, Nancy Jøssang. Hun har deltatt
i utarbeidelsen av rapporten «Enkle grep
– raskere fra behov til bygg» som Bygg21
nylig overleverte til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Bygg21
er et langsiktig og bredt samarbeid mellom
byggenæringen og statlige myndigheter,
og bygger på strategien «Sammen bygger
vi fremtiden». Hensikten er å legge til rette
for at byggenæringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og
kostnadsutvikling.
Av rapporten fremgår det at boligkjøpere,
næringsliv og kommune blir påført betydelige merutgifter som følge av ineffektive plan- og byggesaksprosesser. Dette er
kostnader som kan unngås med målrettet
og godt samspill mellom utbygger/eier og
planmyndighetene.

- I Bergen er potensialet stort for forbedringer som kan bidra til å virkeliggjøre en nasjonal ambisjon om 20
prosent reduksjon i byggekostnadene innen 2020, sier Nancy Jøssang. Hun har deltatt i arbeidet med
rapporten til Bygg21.

tensjonen er ikke kommunal knebling, slik
BT har skrevet, men å virkeliggjøre et nasjonalt
mål om 20 prosent reduksjon i byggekostnadene i løpet av de kommende fem årene.

sjekt. – Bygg21s råd om at reguleringsplanene må gjøres realiserbare er viktig. Hensikten med reguleringsplaner er at det skal skje
en utbygging i forlengelsen av planarbeidet.

Samsvarer med BNLs forslag

Vil ha dialog med Bergen kommune

- Min vurdering er at forslagene i Bygg21rapporten i all hovedsak er i samsvar med
forslagene i rapporten BNL overleverte
Kommunal- og moderniseringsdepartementet i desember i fjor, sier Arne Skjelle,
som ledet BNLs bolig- og infrastrukturpro-

Etter oppdrag fra Bygg21 planlegger Opus
og Bergen Næringsråd et møte til høsten
der man ønsker Bergen kommune som
medarrangør. Hensikten er å skape dialog
og få forankret forslagene til forenklinger i
byggesaksbehandlingen.

Store forskjeller mellom kommunene
- I 2014 brukte Bergen 916 dager på å
behandle private detaljreguleringsforslag,
samtidig som Oslo brukte 263 dager. Flesberg kommune brukte til sammenligning 40
dager på det samme i 2015. Voss er også
en kommune som utmerker seg positivt,
sier Jøssang, og fortsetter:

Forslagene fra Bygg21

- Det er lett å forstå at reguleringssaker i
storbyer som Oslo og Bergen er mer kompliserte enn på mindre steder. SSBs statistikk for gjennomsnittlig saksbehandlingstid i
kommunene viser likevel en vedvarende
stor variasjon i kommunenes behandlingstid fra 200 til 600 dager som ikke kan forklares, verken med hensyn til kommunens
størrelse eller økonomisk handlingsrom.
Det er derfor et åpenbart behov for å tenke
nytt om verktøy til byplanlegging, om felles
planlagte prosesser for å sikre at gjennomføring av prosjekter er mulig, og videre utvikling av digitale automatiseringstiltak. In-

1. Det er tilstrekkelig med to plannivåer,

Bygg21 leverte sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister
Jan Tore Sanner 8. juni. Kort oppsummert foreslår Bygg21 følgende:
samtidig som det er viktig å redusere
detaljeringsgraden. Dette for å gi raskere tilgang til gode realiserbare planer,
og et handlingsrom som gjør det mulig
å tilpasse seg endringer i marked og
rammebetingelser over tid.

2. Det er nødvendig med sentral samordning av statlige innsigelser, og sørge
for at dette gjøres på kommuneplannivå
så langt mulig. Dette for å sikre at planens økonomiske forutsetninger er

kjent, og sikre at vedtatte planer kan
realiseres raskt.

3. Det må gradvis gis anledning til forenklet automatisert byggesaksbehandling via Altinn. Dette for å avlaste
kommunal byggesaksbehandling og
redusere kostnadene for små, så vel
som store, virksomheter.

4. Bygg21 vil initiere et arbeid som
samler næringen og kommunene i
bruk av felles prosesser, verktøy og
maler, og som gjør dem bedre i stand
til å skape gode planer sammen. Arbeidet skal ende opp i forslag til konkrete arbeider og råd i løpet av 2016.
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Ny «Entreprisedag i Vest» i 2017
Den første «Entre
prise
dagen i Vest» ble arrangert onsdag 20. april og
samlet 113 deltakere fra
bygg- og anleggsbransjen i regionen.

Fullsatt sal på
«Entreprisedagen i Vest»

Konferansen ble arrangert i
samarbeid mellom EBA, EBA
Vestenfjelske, BNL og advokatfirmaene Kluge og Steenstrup Stordrange. Gjennom
åtte foredrag fikk deltakerne

Medlemsaktiviteter

mange og ulike perspektiver
på hvorfor mange prosjekter
ender i konflikt mellom byggherre og entreprenør.
- Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært så positive
at vi allerede har berammet
den andre «Entreprisedagen
i Vest» til onsdag 29. mars
i 2017, sier direktør Hans
Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske.

Sjekk ebavest.no
EBA Vestenfjelske har i jubileumsåret 2016 lansert egen
nettside for foreningen. Web-adressen er ebavest.no,
eventuelt ebavestenfjelske.no.
Hensikten er at ansatte i medlemsbedriftene og andre
interesserte enkelt skal holde seg oppdatert om aktuelle
saker foreningen jobber med. Man finner også informasjon om møter, kurs og konferanser, blant annet
VBA. Dessuten blir medlemsbedriftene profilert, og man
finner også et arkiv med tidligere utgivelser av nyhetsbrevet til EBA Vestenfjelske og VBA-invitasjoner.

Kurs 2. halvår 2016

2. halvår 2016
29. september-2. oktober: Studietur
EBA Vestenfjelske, København (fulltegnet)

Bergen:
19. – 23. september: U5 - Montasjeleder, formann og bas

6. oktober: Medlemsmøte, Bergen (EBA)

21. oktober: NS-EN 13670

17. – 20. oktober: Yrkes-NM,
Bergen (åpen)

1. – 3. november: LEAN Byggeplass – Produksjonsplanlegging og
byggeplassorganisering

27. oktober: Vestlandske Bygg- og
Anleggsdag (VBA), Grand Selskaps
lokaler, Bergen (åpen)

7.-8. + 14.-16. november: Betongarbeider – Utførelse av
betongkonstruksjoner (U3)

2. desember: Jubileumskonferanse EBA
Vestenfjelske 100 år, med bl.a. kåring av
«Årets læring 2016», Radisson BLU
Bryggen, Bergen (EBA)
2. desember: Jubileumsmiddag EBA
Vestenfjelske 100 år, Håkonshallen,
Bergen (inviterte)
29. mars 2017: Entreprisedagen i vest,
Grand Hotel Terminus, Bergen (åpen)

8.-9. + 22.-23. november: Grunnopplæring HMS
6. desember: Prosesskode 1, Håndbok R761
14. desember: NS 3420 Oppdatering

Sogn og Fjordane:
27. – 29. september: LEAN Byggeplass – Produksjonsplanlegging og

byggeplassorganisering

Våre samarbeidspartnere
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