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Suksess med opplæring i betong
LAB Entreprenør i Bergen har suksess
med å gi ungdom opplæring i betong
faget. I høst har åtte lærlinger og
elever på TAF-linjen på Knarvik vgs
og Slåtthaug vgs deltatt i utvidelsen
av Lagunen Storsenter i Fana. Tids
fristene er knappe og arbeidspresset
høyt, men hele «betonglaget» trives
med utfordringene.
- Det er gøy å se at du er med å bygge noe
som blir stort og flott, er gjennomgangs
melodien blant de fem lærlingene og tre
skoleelevene som får praktisert forskaling,
armering og støping på den store byggeplassen. LAB har totalentreprisen for utbyg
gingen på totalt ca. 50.000 kvadratmeter. Til
påske vil det meste av betongarbeidet
være gjort, og hele det nye kjøpesenteret
skal stå klart til neste julehandel. Mange nye
kinosaler på toppen av bygget og hele utomhusanlegget blir ferdig til sommeren 2019.
- Utfordringen er å sørge for at gjengen
med lærlinger og elever til enhver tid er
sysselsatt med lærerike og utviklende oppgaver, sier driftsleder og fagansvarlig Jan
Erik Skjelanger som har hovedansvar for
oppføling av «morgendagens menn». Dette
ansvaret deler han med personalmedar
beider i LAB Entreprenør, Stian Gjerde.
Byggopp Hordaland sørger for oppfølging
av lærlingene, samt undervisning av skoleelever. Hver lærling og elev har en fadder
blant de faglærte medarbeiderne, og
Byggopp har også holdt instruktørkurs for
disse som i det daglige skal «passe på» sin
lærling eller elev.

Et forbilde for andre bedrifter
- LAB Entreprenør fremstår som et forbilde
for andre bedrifter i satsingen på egen rekrut
tering av fagarbeidere, sier opplæringsleder
Jonny Olsen og opplæringskonsulent Kim
Botnevik i Byggopp Hordaland. – Bedriften
tar et samfunnsansvar det står respekt av,
legger de til.
- Det er krevende å rekruttere dyktige fagarbeidere, spesielt til betongfaget. Derfor er
vi glade for at de ressursene og den innsat-

Jan Erik Skjelanger (bak til venstre) er ansvarlig for betongfagopplæringen til LAB Entreprenør og er drifts
leder på råbygget i forbindelse med utvidelsen av kjøpesenteret Lagunen. Ved siden av han står lærling
Vegard Sivertsen (19), lærling Arild Hordvik (19), Kenneth Mellingen (21), som i høst bestod fagprøve etter
endt læretid og er blitt betongfagarbeider, personalmedarbeider Stian Gjerde i LAB, samt opplæringsleder
Jonny Olsen og opplæringskonsulent Kim Botnevik i Byggopp Hordaland. Foran fra venstre lærling Endre
Lundøy (17), elev på Slåtthaug vgs, Erik Flugheim (17), TAF-elev Sondre Aasen (17), lærling Robin Skjelanger
(18) og TAF-elev Tobias Sagstad (17).

sen vi i en årrekke har lagt ned på dette
området gir resultater. Godt samarbeid
med skolene og Byggopp er helt avgjørende for å få dette til. Skolene er veldig takknemlige, sier Stian Gjerde.

har de rette holdningene og kvalitetene,
understreker Gjerde. – Målet for LAB er å
være best i bransjen på dette feltet, istemmer
Jan Erik Skjelanger.

For tiden har LAB Entreprenør totalt ti medarbeidere under opplæring, det vil si en andel
på 12 prosent av ansatte fagarbeidere i selskapet. Blant lærlingene på Lagunen er det
kun én som følger det tradisjonelle opplegget
med to år på skole og to år som lærling,
mens de øvrige enten tilhører 1+3 eller
0+4-varianten. Opplæringen i bedriften må
derfor i høy grad tilpasses den enkeltes nivå
og forutsetninger.

Lærlinger og elever under opplæring må som
sine eldre kollegaer være klar til innsats kl.
06.45 hver morgen og jobbe til kl. 14.45
- med en halvtimes matpause midt på dagen.
Når vi spør om hva som er mest spennende
å jobbe med er svaret forskaling. – Det krever
som regel at du må tenke litt for å få ting til
å stemme i forhold til tegningen. Men å få
delta i bruk av kraner i arbeidet er selvsagt
også morsomt.

– Men dette får vi til. Målrettet satsing på
opplæring og rekruttering er en svært viktig
faktor for at LAB skal ha fremgang og suksess i markedet. Alle som fullfører med fagprøve tilbys jobb i selskapet forutsatt at de

«Betonglaget» føler seg vel ivaretatt på den
store byggeplassen – både faglig og sosialt.
– Å ha en fadder som følger med deg og er
tilgjengelig for spørsmål skaper trygghet,
og gjør det kjekt å komme på jobb!

Får spennende oppgaver

Ensporet boligpolitikk

D

a Arbeiderpartiets byrådslederkandidat, Harald Schjelderup, i mars
2015 holdt foredrag på årsmøtet til EBA
Vestenfjelske var blant annet boligpolitikken
i Bergen tema. «De siste tre årene er det
i snitt bygget 1.100 nye boliger i Bergen.
Vår ambisjon er å doble dette antallet»,
uttalte han.
Boligbyggingen har økt noe etter at
Schjelderup samme høst kom til makten.
I følge SSB fikk kommunen 1.361 nye
boliger i 2016, en økning på 4,4 prosent
fra året før. Tallet vil nok bli enda høyere i
2017, mens utsiktene for 2018 og 2019
er mer usikre. Helt sikkert er det imidlertid at ambisjonen om en boligproduksjon
på 2.200 hvert år ikke blir nådd i denne
valgperioden.
Nå vil byrådslederen kunne si at behovet
for nye boliger er blitt mindre, først og
fremst som følge av at veksten i antall
borgere i Bergen er blitt mindre enn antatt
for noen år tilbake. Årsaken er hoved
sakelig at det kommer langt færre flyktninger og arbeidsinnvandrere til byen

enn tidligere. Denne forklaringen blir
imidlertid for enkel. Erfaringene boligutviklere og entreprenører gjør er at tregheten
i det kommunale apparatet for planlegging
og regulering av arealer til boliger fortsatt
bremser aktivitetsnivået, og bidrar til at
nye boliger blir dyrere enn det mange ser
seg råd til. Viktigst er kanskje likevel at
de rammene politikerne har satt boligbygging i kommunen blir for snevre i forhold til hva mange kjøpere ønsker når de
skal skaffe seg ny bolig. Det fører ofte til
at de heller realiserer boligdrømmen
utenfor byens grenser.
Enkelt sagt er kommunens strategi at
nye boliger skal komme i sentrum og
langs Bybanen. Tanken er at transportutslippene blir lavere dersom folk bor i
nærheten av der de jobber, eventuelt i
bydelssentrene og ved eksisterende
knutepunkt, slik at de enkelt kan benytte
kollektiv transport, og ikke bil, til og fra jobb.
I forslaget til KPA (Kommuneplanens
Arealdel) 2018 - 2030 blir denne strategien
videreført.
Problemet med denne politikken er at
den i praksis ekskluderer svært mange
fra å velge den boformen de helst vil ha.
En spørreundersøkelse Eiendomsmegler
Vest presenterte i januar 2017 viste at 43
prosent av folk i Bergen og omegnskommunene ønsker å bo i enebolig dersom
de skal kjøpe ny bolig. Blant de spurte i

aldersgruppen 30 – 44 år var det hele 68
prosent som ville ha enebolig. Boligstatistikken fra SSB viser imidlertid at det i
Bergen bare ble tatt i bruk 190 nye eneboliger i 2016, mens tallet for de åtte
største kommunene rundt byen var 399.
Dette til tross for at folketallet i Bergen er
mer enn dobbelt så høyt som i kommunene rundt byen.
For boligprodusentene er det selvsagt
ikke noe problem å bygge boliger som er
mer arealkrevende enn leiligheter i kommuner som Askøy, Fjell og Os. Men det
blir likevel nokså bakvendt når man vet
at svært mange som realiserer boligdrømmen utenfor Bergen jobber i byen.
Arbeidsreisene blir dermed lengre og
transportutslippene høyere enn dersom
de samme boligene var blitt bygget
innenfor byens grenser. Det mangler ikke
på attraktive arealer som kan bygges ut,
kun på politisk evne og vilje til å planlegge for utvikling av byen i en større helhet
– i tråd med hele befolkningens ønsker
og behov. Bybanen gir mange bergensere
et svært godt transporttilbud, men hvis
boligbyggingen i Bergen også i fortsettelsen kun skal følge i dens spor blir man
for ensporet.

Per Christian Stoltz
Styreleder i EBA Vestenfjelske

Lærlinge-satsing gir resultater
Satsingen til EBA Vestenfjelske og
Byggopp på å øke tallet på lærlinger i
bygg- og anleggsfagene på Vestlandet
gir resultater.

nikk i videregående skole. Tallet på elever
har økt jevnt og trutt siden 2015, og det gir
også effekt på antallet lærekontrakter, sier
Jonny Olsen i Byggopp Hordaland.

Ved utgangen av 2017 har Byggopp
Horda
land kontrakt med 150 lærlinger,
hovedsakelig i tømrer- og betongfaget. Det
innebærer en vekst på 25 prosent i forhold til
2012. Byggopp Sogn og Fjordane har kont
rakt med 158 lærlinger, som også inkluderer
lærlinger i rørfaget. Veksten i forhold til
2012 er 20 prosent.

Tiltakene for å stimulere interessen for bygg
og anlegg omfatter blant annet presentasjoner for elever på ungdomsskolene og
tilbud om møter med ledere og lærlinger i
bedriftene. – Det har også vært viktig å få
bedriftene til å satse på samarbeid med
skolene om utplassering av elever i faget
Yrkesfaglig Fordypning, sier Olsen.

- Vi har i de senere årene satset målbevisst
for å få innpass på ungdomsskolene – for å
øke rekrutteringen til bygg- og anleggstek-

I Hordaland deltar Byggopp også i Yrkes
labyrinten, som er et felles tiltak mellom
flere av opplæringskontorene for å øke inter-
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essen for yrkesfag. Dette innebærer blant
annet deltakelse på foreldremøter på alle
skolene i Bergen.
Også i Sogn og Fjordane er det solid fremgang i arbeidet for å få flere til å velge bygg
og anlegg. – Vi samarbeider godt både med
fylkeskommunen, Fagopplæringsnemda og
NAV, sier Nils Arne Ødegård i Byggopp
Sogn og Fjordane. – Tallet på elever som
startet på VG1 Bygg- og Anleggsteknikk i
fylket økte markant høsten 2017. Fylkeskommunen legger opp til å øke antallet
klasser fra 14 til 16 i kommende skoleår.
Det lover godt for fremtidig rekruttering av
lærlinger til bransjen, sier han.
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Delte æra som «Årets lærling» i vest
Martin Aadland Vad (19) frå Stord og
Sindre Refvik (19) frå Refvik i Vågsøy er
begge kåra til «Årets lærling» i byggog anleggsbransjen på Vestlandet.
Martin er tømrarlærling i Engelsen
Bygg, og Sindre er tømrarlærling i
UNU.
Premien til vinnarane på 10.000 kroner og
eit diplom vart overrekt av fagopplæringssjef
Torbjørn Mjelstad i Hordaland fylkeskommune på medlemsmøtet i EBA Vestenfjelske
23. november. Dei to vann framføre Anja
Hodneland Gjertsen (19) frå Frekhaug i Meland og Line Utkilen (19) frå Arna i Bergen,
som delte andreplassen. Anja utdannar seg
i betongfaget i NCC Norge og Line i tømrarfaget hos Skanska Norge.
Martin Aadland Vad starta læretida hos
Engelsen Bygg hausten 2016. Han gjekk toårig byggfagutdanning på Stord vidare
gåande skule og skal ta fagprøve i juni. Sindre
Refvik var elev på Vågsøy vidaregåande skule
og starta læretida i UNU hausten 2016.
Også han skal ta fagprøva til sommaren.
Det er verksemdene som nominerar dei beste
kandidatane til tevlinga om å verte «Årets
lærling», og dei gir ei vurdering av faglege
kvalifikasjonar og personlege eigenskapar.

Ein mønsterlærling
I Engelsen Bygg vart dei imponert over
Martin allereide då dei leste søknaden om
læreplass: «Eg er praktisk anlagt og ser
mange moglegheiter i arbeidsoppgåvene
eller eit problem om det skulle oppstå. Men
eg har og sterke teoretiske evner, som gjer
meg i stand til å planlegge og gjennomføre
på ein tilfredsstillande måte.» Dette har vist
seg å stemme. Han har ikkje hatt fråver, og
viser klar framgang både i faget og i si personlege utvikling. I det meste av læretida
har han jobba med bygging av ein ny stasjon for vassverket i Stord kommune.
- Martin er ein mønsterlærling, seier dagleg
leiar Roald Urnes i Engelsen Bygg. - Vi er
glade for at det finnes slike flotte ungdommar
som veljer yrkesfag. Dei skal byggje Norge
vidare og oppretthalde tømrarfaget som eit
godt val for ungdom som skal ut i lære.

Kan nå langt
Også Sindre Refvik får svært gode skussmål av sin arbeidsgjevar. – Han er ein av dei

Frå kåringå av «Årets læring» i Hordaland og Sogn og Fjordane i 2017. Frå venstre Sindre Refvik, Martin Aaland
Vad, Line Utkilen og Anja Hodneland Gjertsen.

beste lærlingane vi har hatt, seier prosjektleiar og medeigar i UNU, Kent Rune
Bugjerde. – Sindre kombinerar ein genuin
interesse for tømrarfaget med gode sosiale
ferdigheiter. Han har sterkt fokus på HMS
og førebyggjing av skadar, og er sterk på
dokumentasjon. Han er ein lærling som kan
nå langt uansett kva veg han veljer vidare.
I læretida jobbar Sindre i prosjekt med tilbygg
og rehabilitering. – Å verte «Årets lærling»
gjer meg både stolt og glad, seier Sindre.
Målet hans er å gå vidare på teknisk fagskule
eller ta høgskuleutdanning for å bli ingeniør.

Best blant over 300 lærlinger i bygg
og anlegg
Kåringa av «Årets lærling» er gjort mellom vel
300 lærlingar i entreprenørbransjen i Horda
land og Sogn og Fjordane. Ein jury med
representantar frå Byggopp i Hordaland og
Sogn og Fjordane, fagopplæringskontoret i
Hordaland fylkeskommune og Fellesforbundet tek den endelege avgjerda.
På delt andreplass kom betongfaglærlingen
Anja Hodneland Gjertsen og tømrarlærlingen
Line Utkilen. Dei går begge på TAF-linja på
Knarvik vidaregåande skule. Etter fagprøven,
som begge skal ta til sommaren, vil dei
både ha generell studiekompetanse og
svennebrev i sine fag. Anja jobbar for tida
på eit bruprosjekt på Skjold i Bergen, medan
Line får si praktiske opplæring med byg-

Etter medlemsmøtet med kåring av «Årets lærling»
som høgdepunkt gjekk alle til bords og fekk servert
pinnekjøt – tradisjonen tru.

gjing av leiligheiter på Råstølen. Dei vurderar begge å gå vidare med skulegong for
å bli ingeniør. Premien for andreplass i
«Årets lærling» var eit diplom og 5.000 kroner.

Rollemodellar
- Vinnarane i «Årets lærling» 2017 har i tillegg
til å lære seg sine fag også tatt del i informasjonsaktivitetar på skulane for å fortelje
om fagutdanninga. Dei er framifrå rolle
modellar, seier opplæringsleiar Nils Arne
Ødegård i Byggopp Sogn og Fjordane.
Byggopp legg til rette for opplæring innan
bygg- og anleggsteknikkfaga og fylgjer opp
lærlingane. Byggopp har 97 medlemsverksemder i Hordaland og 165 i Sogn og Fjordane.
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Strand løfter seg med sun
Portalen i Damsgårdsveien er ett av
mange boligprosjekter i Bergen som
de siste årene har gått til Strand. Med
en ordrereserve på over 1,2 milliarder
kroner ved inngangen til 2018 ser en
treprenøren med 90 ansatte lyst på
fremtiden. Sunn fornuft satt i system
har løftet bedriften.
En portal forbindes gjerne med en fremstående og rikt utsmykket inngang til en kirke,
slott eller annen monumental bygning fra
middelalderen. Det moderne inngangspartiet
til de hundre leilighetene i dette prosjektet blir
også forseggjort, ikke med dekor og skulpturer, men med klatrevegg og et heldekk
ende speil i taket som skal fange bølgene
fra Puddefjorden like utenfor.
- Det blir et vakkert «eventyr», sier administrerende direktør Terje Nøttveit og anleggsleder Robert Hagen under omvisningen på
byggeplassen. – Men om ikke alle som skal
flytte hit er interessert i å klatre, blir det helt
sikkert folksomt på takterrassen på fine soldager. Den blir byens flotteste!
Vi tar trappene opp på taket og selv om det
denne ettermiddagen blåser en sur vind, får
vi bekreftet at her blir det godt å være når
det blir sol og varme i været. Utsikten mot
Ulriken, Fløyen og Sandviksfjellet vil nok
også friste treningsvillige til å knytte løpsskoene og ta turen over Småpudden opp til
disse fjellene, eller til Løvstakken som er en
del av «nabolaget».

Portalen i Damsgårdsveien får hundre leiligheter. Tilkomsten til byggeplassen i den trange og trafikkerte gaten
er en utfordring.

garasjeanlegg med Treet på nabotomten.

God planlegging – lønnsom vekst

I byggeperioden tar et oppvarmings- og avfuktningsanlegg med tilhørende rørgate
stor plass på terrassen. – Med dette har vi
gjort Portalen til et prosjekt med minimalt
med utslipp, sier anleggslederen stolt.

- Byggetiden på 20 måneder er kort for et
så stort prosjekt, men vi holder tidsplanen.
Den kanskje største utfordringen er at vi kun
har tilkomst til tomten gjennom Damsgårds
veien. Den er ganske smal og trafikkert, og
arealet vi disponerer til materiell er begrenset.
God logistikk er derfor alfa omega for gjennomføringen, påpeker Hagen.

Prosjektet, som tilnærmet er utsolgt, er i
hovedsak myntet på unge mennesker som
får 2-roms leiligheter på vel 40 kvadratmeter
fra 2 millioner kroner og oppover. Med på
kjøpet får de fleste en innglasset balkong. I
sjøkanten skal det anlegges brygge, og i ute
området blir det kajakk- og sykkelparkering og
god plass til boccia og utesjakk. Overlevering
og innflytting skjer i mai. Totalentreprisen
som er avtalt med BOB har en verdi på ca
140 millioner kroner (eksklusiv mva.). Portalen
har seks etasjer over bakkeplan samt felles

Men i Strand er de blitt flinke til å planlegge
arbeidsoperasjonene i store prosjekter, og
har fått betalt for det. – Vi har i løpet av de
siste fem årene klart å innarbeide en forbed
ringskultur i firmaet som har gitt oss markant
økning både i produktivitet og trivsel blant
de ansatte, og bidratt til lønnsom vekst. Det
store gjennombruddet kom etter at vi i 2014
deltok på en Lean-konferanse, og ble inspisert til å utarbeide de verktøyene vi trengte
for å komme i gang med en prosess for å
jobbe smartere og bedre, forteller Nøttveit.

Prosjekt med null utslipp
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«Sunn fornuft satt i system»
Det hele startet med en kartlegging og
gjennomgang av hvordan man faktisk jobbet i de ulike fasene av et prosjekt, der man
fikk visualisert hva som måtte til for å bli mer
effektive og minimalisere feil og mangler. Et
viktig grep var innføring av daglige morgenmøter i alle prosjekter med egenproduksjon, ukentlige tavlemøter i prosjektorganisasjonen og mellom anleggsledere og
ledergruppen i selskapet. – Ansvarliggjøring
på alle plan i organisasjonen gjør det enklere og bedre å være leder. Jeg kaller det
sunn fornuft satt i system, smiler direktøren.
Et synlig bevis på at kvalitetsarbeidet har
gitt resultater er ryddigheten som preger
både trappehus, gangarealer og leilighetene som suksessivt blir malt og ferdigstilt.
Og dersom noen medarbeidere eller leverandører til prosjektet skulle «glemme seg»,
blir de påminnet av oppslag med de fem
S’ene til Strand; Sortere, Systematisere,
Skinne, Standardisere og Sikre.
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nn fornuft

Gangareal uten rot og skrot.

Anleggsleder Robert Hagen og adm. direktør Terje
Nøttveit i Strand ser mot taket i inngangspartiet som
skal kles med et heldekkende speil.
Takterrassen på Portalen blir en perle. I bygge
perioden domineres den av et oppvarmings- og
avfuktningsanlegg med tilhørende rørgate, som
reduserer utslippene til et minimum.

Skole i forbedring
- Slurv og rot gjør det ikke bare mindre trivelig
på byggeplassen, men representerer også
en sikkerhetsrisiko. Innen vi er ferdige vil ca
220 medarbeidere fra Strand og 30 ulike
leverandører ha jobbet på prosjektet, og
det krever orden og disiplin fra alle. Så langt
har vi ikke hatt uhell eller skader av noe
slag, opplyser Robert Hagen.
Strand startet allerede for syv år Strandskolen for å systematisere opplæring og
HMSK i bedriften. – Det begynte med at
nyutdannede ingeniører ble satt på skolebenken og fikk innføring i «sånn gjør vi det
her». Siden er dette tatt videre i hele organisasjonen, med jevnlige repetisjoner og
påfyll om bruk av ny teknologi erfaringer vi
kontinuerlig høster fra prosjektene vi påtar
oss. Denne læringskulturen bringer oss
fremover. Det som er bra kan alltid gjøres
litt bedre neste gang, understreker Terje
Nøttveit.

Oppslag med de fem S’ene i Strand minner alle
som ferdes på byggeplassen om HMS.

Anleggsleder Robert Hagen har tavle-styring på
fremdriften i prosjektet.

Fakta om Strand AS
Strand ble etablert i 1960 av Atle Strand
og er en del av FM Gruppen. Selskapet har
spesialisert seg på betongarbeider og total
entrepriser. Rundt en fjerdedel er betongarbeider mens tre fjerdedeler er totalentrepriser – i hovedsak knyttet til boligbygging
i Bergen. Strand har 33 ingeniører og
funksjonærer, og av 57 medarbeidere i
egenproduksjon er åtte lærlinger.
Strand AS er en del av FM gruppen som
består av syv selvstendige selskaper.
Mens Strand utfører byggeprosjekter er

øvrige selskaper i hovedsak knyttet til
grunnarbeider over og under vann.
Total omsetning i FM gruppen i 2016 var
ca 1 milliard kroner. Strand hadde i 2016
en omsetning på 328 millioner kroner, og
fikk et resultat før skatt på 5,8 millioner
kroner. Med en økning til over 500 millioner
kroner i 2017 plasserer selskapet seg blant
de ledende entreprenørbedriftene i regionen. Målet for 2018 er å stabilisere omsetningen på dette nivået. Terje Nøttveit har
vært administrerende direktør siden 2012.
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Medlemsbedrifter EBA Vestenfjelske
Allbygg Florø AS, Florø
Amundsen Diving AS, Rubbestadneset
B Telle Trearbeid AS, Fjell
Backe Bergen, Bergen
Bergen Bydrift AS, Nesttun
Betonggulv AS, Søfteland
Betonmast Bergen AS - Bergen
Brødrene Ulveseth AS, Bergen
Byggservice AS, Sandvoll
Consto Bergen AS, Bergen
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
Helgesen Tekniske-Bygg AS, Valestrandsfossen
HS Bygg AS, Stryn
Høyer Odda, Odda
IMC Diving, Bergen
JM Norge AS, Bergen
Jon Strømsnes AS, Florø

Kleiven Sogn AS, Årdalstangen
Kruse Smith Entreprenør AS, Avd. Bergen, Bergen
LAB Entreprenør AS, Bergen
Lemminkäinen Norge AS Avd. Bergen - Bergen
Moelven Modus AS, Bergen
Mesta AS Region Vest, Leikanger
Mesta AS, Distrikt Bergen, Lyngbø/Rådalen
Mesta AS Distrikt Sogn og Fjordane, Førde/
Leikanger
Mesta AS Distrikt Hardanger, Odda
Mesta AS Distrikt Rogaland, Haugesund
Mesta AS, Spesialproduksjon Vest, Førde
Mesta AS, Anlegg og betong Vest, Førde
NCC Industry AS, Asfalt Sør-Vest, Bergen
NCC Norge Building DK Bergen
NCC Norge Infrastructure DK Vest
Norsk Bergsikring, Stongfjorden
O L Kythe AS, Voss
OBAS Vest AS, Bergen
Peab Anlegg AS, avd. Bergen, Bergen
Presis Vegdrift, Bergen
Rør-Dykk AS, Hagavik
Seadive AS, Øygarden

Sjøentreprenøren AS, Bergen
Skanska Norge AS, RegionVest - Bygg, Bergen
Skanska Norge AS, RegionVest - Anlegg, 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
W. Giertsen Tunnel, Bergen
Åsen & Øvrelid AS, Førde

Medlemsbedrifter BYGGOPP Hordaland
Amundsen Diving AS, Rubbestadneset
Arkobygg AS, Rubbestadneset
Avinor Bergen Lufthavn, Bergen
B Telle Trearbeid AS, Fjell
Backe Bergen, Bergen
Backer AS, Bergen
BEFAS, Bergen
Bergen Bydrift AS, Nesttun
Bergen Byggforvaltning AS, Bergen
Bergen Entreprenør AS
Bergtun Fjell og Betongarbeid AS, Sotra
Betongentreprenøren AS, Knarrevik
Betongentreprenøren Sundt & Morstøl Bergen
Betonggulv AS, Søfteland
Betonmast Bergen AS
BKK AS, Bergen
Br. Ulveseth AS, Bergen
Brødrene Døsen, Os
Bulder AS, Bergen
Bygg og Murpartner Bergen AS, Fyllingsdalen
Bygg- og Snekkermester Birger Morstøl AS, Fana
Byggmester Grindevoll og Halhjem
Byggservice AS, Sandvoll
Con-Form Bergen AS, Kolltveit
Constructa Entreprenør AS, Bergen
Consto Bergen AS, Bergen
DONAR AS, Blomsterdalen
EBA Vestenfjelske, Bergen
Engelsen Anlegg AS, Stord
Engelsen Bygg As, Stord
Engelsen Entreprenør, Stord
Entr. Magnar Sivertsen AS, Arna
Entreprenør Arvid Tvedt AS, Fyllingsdalen
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Entreprenør Magne Heldal AS, Straumsgrend
Fronta Bolig Bygg AS, Stord
Fronta Bygg AS, Stord
Fronta Maskin AS, Stord
GC Rieber Eiendom AS, Bergen
G.H. Betongentreprenør
G & A Skjelnes Entreprenør
Hansen & Eknes AS, Lonevåg
Hauge Forskaling, Husnes
Helgesen Tekniske Bygg AS, Valestrandsfossen
H. Skarholm AS, Fjell
HL Rehab, Godvik
Hylland AS, Godvik
Høyer Odda, Odda
IMC Diving, Bergen
Implenia Norge AS, Nesttun
Jenssen Bygg AS, Bergen
JM Norge AS, Bergen
J. Tangerås Murerservice, Valestrandsfossen
LAB Entreprenør AS, Bergen
Lagunen Senterforening, Bergen
Lekven Bygg og Eiendom AS, Os
Lemminkäinen, Olsvik
Lemminkäinen Husnes, Kvinnherad
Lyse Entreprenør AS, Os
Mesta, Rådal
Mesto Bygg AS, Laksevåg
Moelven Nordia AS, Bergen
Morvik Entreprenør AS, Ulset
Murmester Hilleren AS, Bergen
NCC Norge AS avd. Anlegg Vest, Bergen
NCC Norge AS avd. Bygg Vest, Bergen
NCC Norge Industry, Bergen

Neas Teknisk Drift , Fyllingsdalen
Nilsen & Sture Betong AS, Kleppestø
OBAS Vest AS, Bergen
O L Kythe AS, Voss
Optibo Entreprenør As, Nesttun
Os Maskinservice, Os
Peab Anlegg, Bergen
Recover Nordic AS, Bergen
Rør-Dykk AS, Hagavik
Seadive AS, Fjell
Simonsen Dør, Vindu og Rehabilitering, Nesttun
Sjøentreprenøren AS, Bergen
Skanska, Bergen
Skjelnes Entreprenør AS, Seimsfoss
Spenncon AS, Blomsterdalen
Spilde Entreprenør AS, Voss
Stiftelsen Bryggen, Bergen
Stoltz Entreprenør AS, Bergen
Strand A/S, Bergen
Straume Betong Service AS, Straume
7fjell Entreprenør AS, Ulset
Tertnes Entreprenør Bergen
TMJ Bygg AS, Bergen
TNC Bygg AS
Toppe Borettslag, Bergen
Universitetet i Bergen, Bergen
Veidekke Entreprenør AS, Bergen
Veidekke Industri Bergen
W. Giertsen Tunnel, Bergen
WK Bygg AS, Askøy
Ådnekvam Maskin og Transport - Nybygg
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Medlemsbedrifter BYGGOPP Sogn og Fjordane
Alf Ove Berdal, Feios
Alf Ståle Flo, Stryn
Allbygg Florø AS, Florø
Arne Bøe, Stryn
Askvoll kommune, Askvoll
B. K. Mur og Puss AS, Sandane
Berdal Rør & Sanitær, Vik i Sogn
Betong og Armeringservice AS, Førde
Bjarte Risnes AS, Førde
Brendsdal Bygg AS, Leirvik i Sogn
Brødrene Sønnerheim AS, Aurland
BSL Bygg, Stryn
Buene Røyrservice, Balestrand
Bygg og Innredning AS, Kalvåg
Byggesenteret Audun Hundere AS, Sogndal
Byggmester Bjørn S. Vike, Aurland
Byggmester Gjerland AS, Haukedalen
Byggmester Seime As, Breim
Byggmester Steinar Sæterlid, Førde
Byggmester Stølsvik AS, Førde
Byggmester Aase og Hegrenes, Førde
Caverion avd. Nordfjordeid, Nordfjordeid
Caverion Norge, AS, Førde
Caverion Norge AS, Sogndal
Dale Rør AS, Førde
Drage Bygg, Stadlandet
Dvergsdal og Sunde Bygg AS, Førde
Eikefjord Bygg AS, Eikefjord
Erik Berdal, Feios
Erlend Slåtten, Vassenden
Evebø Blikkenslagerverksted ANS, Sandane
Fargerike Øvrebø Fargehandel AS, Gaupne
Firda Bygg, Vassenden
Fjordpipe, Eikefjord
Flom Byggservice AS, Flåm
Florø Bygg AS, Florø
Florø Entreprenør AS, Florø
Florø Mur og Betong AS, Florø
Florø Rør AS, Florø
Fretland Bygg AS, Lærdal
Furevik AS, Førde
Førde Elektro og Rør AS, Førde
Førde kommune, Førde
Førde Metallprodukt AS, Førde
Førde Sementvare AS, Førde
Gangestar Bygg AS, Flatraket
Gaular Rør, Sande i Sunnfjord
Gravdal Bygg AS, Førde
Grønnsberg Bygg AS, Florø
Grønsberg og Sønner AS, Lærdal
HAFS Elektro & Rør AS, Førde
Harald Kapstad AS, Førde
HBV Betong AS, Førde
Hellevik hus Fjordane AS, Florø
HS Bygg AS, Stryn

Husevåg Rør AS, Måløy
Hyllestad Bygg AS, Leirvik i Sogn
Høyanger Rørleggerforretning, Høyanger
Isovent AS, Måløy
iStand a/s, Skei
Ivar A. Sunde AS, Vassenden
Jarstad Rør AS, Dale i Sunnfjord
Jon Strømsnes AS, Florø
Jølster Betongbygg AS, Vassenden
Jølster Bygg AS, Vassenden
Jølster Rør AS, Skei i jølster
Kleiven Sogn AS, Årdalstangen
Klima Experten As, Florø
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
Lammetun Ferie og Fritid, Hellevik i Fjaler
Lars Lindvik AS, Stryn
Lokreim Bygg og Betong AS, Lærdal
Luster Byggservice AS, Gaupne
Maler Rune Skilbrei, Naustdal
Malergruppa, Førde
Malermester Arne Kalstad AS, Sande i Sunnfjord
Mardal Rør AS, Sandane
Mesta AS, Leikanger
Metre AS, Luster
Midtun og Tveit Byggsservice AS, Eivindvik
Mjømen og Berge Byggeverksemd AS, Mjømna
Murarfirma OO AS, Askvoll
NCC Norge AS avd. Anlegg Vest, Florø
Nedre-Flo Sunde, Stryn
Norblikk AS, Florø
Nordbohus Sogn AS, Sogndal
Norgeshus Naustdal Bygg AS, Naustdal
Norsk Bergsikring AS, Stangfjorden
O. D. Bygg, Høyanger
Olav Skoge, Leikanger
Olden Rør AS, Olden
Ole-Helge Solstad, Sørbøvåg
Opal Entreprenør AS, Nordfjordeid
Pebo Rør AS, Byrkjelo
Refvik Bygg, Måløy
Promo AS, Førde
R. H. Rørservice AS, Sandane
Re - Bygg as, Byrkjelo
Reiakvam Antirust AS, Naustdal
Reiakvam Rørservice AS, Naustdal
Riksbygg AS, Selje
Roald Øen AS, Sogndal
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
Skårhaug Taktekk AS, Nordfjordeid
Sogn Bygg og Montasje AS, Feios
Sogn Entreprenør AS, Gaupne
Sogn Røyr AS, Leikanger
Sognefjord Bygg AS, Kyrkjebø
Solheim & Nordal Bygg AS, Florø
Solsvik Mur og Puss, Holsen
Solvorn Laft og Bygg, Solvorn
Stadtlandet VVS AS, Stadtlandet
Stensbygg AS, Sogndal
Straumsnes Bygg AS, Straumsnes
Stryn Betongelement AS, Loen
Stryn Bygg AS, Stryn
Stryn Eiendom AS, Stryn
SUNFO AS, Førde
Sunnfjord Rør AS, Førde
Sølvberg Bygg, Stryn
Sørsida Sag AS, Bjordal
Tharaso AS, Sogndal
TS Idehus, Terje Sunde AS, Vassenden
Tømrar K.O. Bjørgum, Lærdal
Tømrar Lars Erik Kjos AS, Hafslo
Tømrar Torgeir Orrestad, Sogndal
Tømrar Trond Falkenstein, Naustdal
Tømrarfirma Lågeide & Nesbakk DA, Bremanger
Tømrarfirma Røys, Kalvåg
UNU AS, Måløy
Utvik Bygg AS, Utvik
Veidekke Entreprenør AS,
Vikøren Bent, Sogndal
Vinsrygg VVS, Stryn
Distrikt Sogn og Fjordane, Kaupanger
Veidekke Entreprenør AS,
avd Sandane, Sandane
Veidekke Entreprenør AS, avd Sogndal, Sogndal
Vestfjord Bygg AS, Florø
Vestlandshus Sogn AS, Kaupanger
VVS Service Rune Berge AS, Hellevik i fjaler
Vaardal AS Blikk og Ventilasjon, Florø
Walther Sæthre & Co AS, Sogndal
Øren Rørservice AS, Øvre Årdal
Årdal Rør og Sanitær AS, Årdalstangen
Åsen & Øvrelid AS, Førde

Våre
samarbeidspartnere
Advokatfirmaet
Steenstrup Stordrange DA
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Gled deg til VBA-jubileum!
- Sett av torsdag 1. november i kalen
deren med det samme. Da har Vest
landske Bygg- og Anleggsdag (VBA)
sitt 25 års jubileum, og det kommer til
å bli en storartet konferanse og feiring,
lover direktør Hans Martin Moxnes i
EBA Vestenfjelske.
Han og resten av programkomiteen har litt
å strekke seg etter, for tilbakemeldingene fra
de ca 200 deltakerne etter den sist avholdte
VBA’en var svært gode. På menyen stod
blant annet en grundig gjennomgang av det

VBA 2017 samlet ca 200 deltakere på
Radisson Blu Royal Hotel Bryggen.

rettslige etterspillet etter byggingen av Helleren, digitalisering i byggebransjen, fremtidens arkitektur i Bergen og en filosofisk
betraktning av skammen over fysisk arbeid.
- Det er krevende å sette sammen et program som fanger interesse i hele bransjen,
og vi mottar gjerne innspill på temaer som
bør bli belyst på jubileumskonferansen.
Dessuten kommer vi i god VBA-ånd til å
legge opp til en flott fest for å markere jubileet. Det er ganske enestående at bransjen
har klart å beholde og fornye et konferanse-konsept 25 ganger, sier Moxnes.

Medlemsaktiviteter 2018

Kurs 1. halvår 2018

23. januar: Medlemsmøte – lokalt – Sunnhordland

Hordaland:

8. februar: Medlemsmøte – sentralt – Bergen

20.-23. september: Studietur EBA Vestenfjelske

23. januar: TEK 17, Stord
1. februar: Prosesskode 1, Bergen
6. og 7. februar: Lederutviklingskurs for bas og formann, Bergen
9. februar: Samspillskontrakter
5. og 6. + 12.- 14. mars: U3, Bergen
20.-21. mars: NS8407 basis
4. april: Endring og varsling
17. – 19. april: Lean Byggeplass, Bergen
24. april: Offentlige anskaffelser
25. april: TEK 17
BYGGOPP har kurs for 3102 eksamen (privatisteksamen)
i følgende fag: Betong, Byggdrifter, og Tømrer. Kursene har
oppstart våren 2018 med eksamen i juni 2018. Det arrangeres
dessuten løpende kurs i varme arbeider.

4. oktober: Medlemsmøte – sentralt – Bergen

Sogn og Fjordane:

9. mars: Årsmøte EBA Sogn og Fjordane
Årsmøte Byggopp Sogn og Fjordane
16. mars: Årsmøte EBA Vestenfjelske
Årsmøte Byggopp Hordaland
12. april: Entreprisedagen i Vest
31. mai: Entreprenørdagen og generalforsamling i EBA - Trondheim
28. juni: Medlemsmøte med befaringer Bergen og omegn

1. november: Vestlandske Bygg- og Anleggsdag – 25 års jubileum
22. november: Medlemsmøte – sentralt – Bergen med kåring av
«Årets lærling»

Kursa i Sogn og Fjordane er under reorganisering, og vert
kunngjort seinare.
BYGGOPP har kurs for 3102 eksamen (privatisteksamen) i
følgende fag: Betong, Byggdrifter, Maler, Tømrar og Røyrleggar.
Kursa har oppstart våren 2018 med eksamen i juni 2018.
Kurstilbodet vil også omfatte instruktørkurs.

Våre samarbeidspartnere

MEETINGS & EVENTS
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