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Kjemper videre for seriøsitet
- Hvis vi lykkes med å gjøre både offentlige og private byggherrer mer bevisste
på betydningen av et organisert arbeidsliv, øker sannsynligheten for at bedriftene
som tar samfunnsansvar blir vinnere i konkurransen om oppdragene.
Byggenæringens Landsforbund (BNL), med
adm. direktør Jon Sandnes som hærfører,
har gjort kampen for seriøsitet i bygg- og
anleggsnæringen til en hovedsak og fått
betydelig gjennomslag hos regjeringen. Fra
1. januar 2016 må de ca 15.000 foretakene
som er sentralt godkjent av Direktoratet for
byggkvalitet (DiBK), og alle som heretter
søker godkjenning, ikke bare dokumentere at
de er faglig kvalifisert, men også at de driver
lovlig.
- Vi gjør det enklere å være seriøs, og vanskeligere å være useriøs, sier kommunalog moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Et skritt på veien
– Dette er en viktig milepæl, men det gjenstår
et stykke arbeid. Det vil bli avgjørende at
helheten i sentral godkjenning, blant annet
modul 2, som er foreslått i rapporten "Enkelt
å være seriøs», kommer på plass i løpet av
2016, sier Jon Sandnes, som understreker
at partene årvåkent og pågående må følge
utviklingen slik at bestemmelsene får ønsket
effekt i form av flere lærlinger og bruk av
fagfolk til å gjøre fagarbeid.
Modul 2 vil blant annet bidra til å gjøre det
enklere for bestillere å velge seriøse aktører
også i ROT-markedet, og vil være et viktig ledd
i seriøsitetsarbeidet i hele byggenæringen.
De som blir sentralt godkjent må fra nyttår
vise:
•

At foretaket ikke skylder skatter og avgifter

Våre
samarbeidspartnere

•

Hvor mange ansatte selskapet har meldt
inn i Arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret

•

At foretaket kan levere HMS-erklæring for
sine ansatte

•

Det vil også bli mulig å synliggjøre om
foretaket er godkjent som opplærings
bedrift, og om foretaket har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring

DiBK har sammen med Skattedirektoratet
fått på plass et system som gjør det mulig å
hente inn relevant informasjon om virksomhetene. DiBK har også utarbeidet et nytt
merke for sentralt godkjente bedrifter, som
blir tatt i bruk fra nyttår.
Lokal godkjenning i kommunene oppheves
1. januar 2016 etter pålegg fra ESA. Men
kommunene skal fortsatt fatte vedtak om å
frata ansvarsrett hvis foretaket ikke er kvalifisert. Har kommunene kjennskap til useriøse
foretak skal de stoppes.

Bestemmelser for offentlige
anskaffelser
Jon Sandnes viser også til den nylig inngåtte
avtalen mellom Fellesforbundet, KS, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og BNL/
EBA med retningsgivende bestemmelser i
forbindelse med offentlige anskaffelser.
- Bestemmelsene inneholder blant annet
krav til bruk av fagarbeidere, lærlinger,
arbeidstid, lønns- og arbeidsvilkår og HMSkort. De anbefalte seriøsitetskravene omfatter både forhold som må reguleres i

BNL-sjef Jon Sandnes

kontraktene, men også bestemmelser som
anbefales brukt. Det kreves også at leverandørene er registrert i StartBANK eller
tilsvarende leverandørregister.
– Disse bestemmelsene vil bidra til å fremme
seriøsitet, kompetanse, kvalitet og lik konkurranse. Bred oppslutning om bestemmelsene og enhetlig praktisering, vil bidra til
å sikre seriøsitet i offentlige bygg- og anleggs
prosjekter, sier adm. direktør Kari Sandberg
i EBA.

Forenkling og forutsigbarhet
Det er mange kommuner som har innført ulike
bestemmelser, og det er mange kommuner
som etterspør KS om slike bestemmelser.
- Å kjøpe bygge- og anleggstjenester krever
bestillerkompetanse. Det er flott at mange
kommuner har begynt å innføre strengere
kontraktskrav, men vi bør unngå at det blir
like mange bestemmelser som det er kommuner. Felles krav er både en forenkling og
det bidrar til større forutsigbarhet for bedriftene som forholder seg til mange kommuner,
sier Sandberg.

Et prosjekt som peker
fremover
EBA Vestenfjelske skal i 2016
markere at foreningen runder 100 år.
Feiringen vil naturlig nok inkludere historiske tilbakeblikk som viser den betyd
ningen entreprenørene i vest har hatt
for utviklingen av det norske samfunnet.
Men vi vil også benytte jubileet til å se
fremover.
Det kanskje aller viktigste vi som forening
kan gjøre er å bidra til rekruttering av
dyktige fagarbeidere. Våre opplæringskontor gjør en utmerket innsats for å sikre
læreplasser til unge mennesker som
ønsker seg en fremtid i våre fag. Styret i
EBA Vestenfjelske har ønsket å forsterke
rekrutteringsinnsatsen, særlig for betong
faget som over lang tid har hatt for få
lærlinger, ved å opprette Yrkesskolen for
Bygg og Anlegg i Bergen (YBA). Etter at
Stortinget før ferien utvidet godkjenningsgrunnlaget for friskoler som mottar
statstilskudd til også å omfatte yrkesfag,
har vi som den første bransjeforeningen
på Vestlandet sendt søknad til Utdannings

direktoratet med planer for en yrkesskole
med inntil 150 elever fordelt på VG1 og
VG2. Søknaden er generell i og med at
det ikke kan søkes om særløpsskole, og
den har blitt og blir fortløpende luftet
med NHO, BNL, EBA sentralt og fag
bevegelsen lokalt.

for å si ja til YBA. Men ved den endelige
behandlingen i fylkesutvalget sa flertallet
nei, angivelig av frykt for overkapasitet.
De tallene som ble benyttet er imidlertid
ikke korrekte. I Hordaland er det underdekning i tallet på elevplasser til Bygg- og
Anleggsteknikk, spesielt i og rundt Bergen.

Bakgrunnen for søknaden er at mange
av våre bedrifter som tar inn lærlinger
ønsker kandidater med bedre teoretiske
og praktiske kunnskaper enn i dag. Vi
tror at bransjen har gode forutsetninger
for å skape et undervisningstilbud med
høyere kvalitet, og som kan være et
supplement til de offentlig eide skolene.
For bedriftene vil gevinsten være økt tilgang på kvalifiserte lærlinger, som etter
fullført læretid blir gode fagarbeidere.
Behovet for gode fagfolk vil bli forsterket
i årene som kommer, blant annet som
følge av at offentlige byggherrer må innfri
de seriøsitetskravene som Fellesforbundet, BNL, KS og Difi er blitt enige om for
offentlige anskaffelser.

Vi har vært tydelige på at vi ikke etablerer
yrkesskole for å tjene penger. Styringsstrukturen vil bli lagt opp slik vi med suksess har gjort for Byggopp-kontorene, i
nært samarbeid med fagbevegelsen.
Men prosjektet må ha sin egen bærekraft
og ikke bli en belastning for foreningens
økonomi. Derfor er det viktig at medlems
bedriftene tar del i alle vurderinger når
saken skal behandles på vårens årsmøte
i EBA Vestenfjelske. Hvis fundamentet er
godt har vi entreprenører alle forutsetninger for å gjøre YBA til et byggverk som vil
stå seg i inn i de neste hundre årene av
foreningens liv.

Arild Grønsdal
Styreleder i EBA Vestenfjelske

Da Hordaland fylkeskommune i november
skulle uttale seg om søknaden gikk flertallet i Opplærings- og helseutvalget inn

Sunnfjordingar gjorde reint bord i
Gøran Standal (24) frå Førde og Espen
Vasseth (20) frå Stongfjorden i Askvoll
er begge kåra til «Årets lærling» i byggog anleggsbransjen på Vestlandet.
Gøran er betongfaglærling hos Brød
rene Ulveseth i Bergen, medan Espen
er tømrar hos Åsen & Øvrelid i Førde.
Premien til vinnarane på 10.000 kronar og
eit diplom vart overrakt av fagopplæringssjef
Torbjørn Mjelstad i Hordaland fylkeskommune
på eit arrangement hos EBA Vestenfjelske.
Dei to vann framfor to betongfaglærlingar frå
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Bergen; Jan Olav Berentsen (26) frå Stoltz
Entreprenør på andreplass og Anders Gjesdal
(19) frå NCC Construction på tredjeplass.
Gøran Standal går læretida hos Brødrene
Ulveseth og jobbar på bustadprosjektet i
Kronstadparken i Bergen. Han gjekk to-årig
byggfagutdanning på Øyrane vidaregåande
skule i Førde og etter militærtenesta flytta
han til Bergen for å få lærekontrakt. Han skal
ta fagprøve til sommaren.
Det er verksemdene som nominerer dei beste
kandidatane til tevlinga om å verte «Årets

lærling», og dei gir ei vurdering av faglege
kvalifikasjonar og personlege eigenskapar.
Betongbasen til Gøran såg tidleg talentet
hans og gode haldningar. Han fekk tidleg
ansvar for store dekkstøpar, og utmåling og
montering av sveiseplater og dekkantsikringar.
I læretia har han ikkje hatt fravær og har levert
særs gode resultat.
– Eg vart overraska og veldig glad for prisen,
seier Gøran.

«Kanskje den beste vi har hatt»
Espen Vasseth gjekk også på Øyrane
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- Nedgangstider kan motvirkes
- Entreprenørbransjen i vår del av
landet går mot tøffere tider. Men
nedgangen kan motvirkes dersom
offentlige byggherrer tar aktivt del i
kampen mot useriøse aktører, sier
direktør Hans Martin Moxnes i EBA
Vestenfjelske.
Entreprenørene i Hordaland og Sogn og
Fjordane går krevende tider i møte. En under
søkelse EBA Vestenfjelske utførte blant
medlemsbedriftene i november viser at nær
halvparten antar kapasitetsutnyttelsen ved
utgangen av 2016 kommer til å være middels
eller svak, mens 53 prosent tror kapasitetsutnyttelsen vil være høy eller svært høy.
Denne andelen var 67 prosent da bedriftene
fikk det samme spørsmålet ett år tidligere.
69 prosent av dem som deltok undersøkelsen i november sa at kapasitetsutnyttelsen
i deres bedrift da var høy eller svært høy.
Denne tilbakemeldingen tilsvarte resultatet i
undersøkelsen som ble gjort ett år tidligere.
Men mens vurderingen av kapasitetsutnyttelse hos underentreprenører høsten 2014
indikerte at denne var høy eller svært høy
hos 60 prosent, var den samme vurderingen
i den siste undersøkelsen at kun 44 prosent
av underentreprenørene hadde høy kapa
sitets
utnyttelse (ingen sa at kapasitets
utnyttelsen hos underentreprenørene var
«svært høy»). Denne mener man også vil
falle betydelig frem mot utgangen av 2016,
da kun 14 prosent antas å ville ha høy

kapasitetsutnyttelse.
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Vestenfjelske «ja» og
50 prosent «nei» og
Hvordan vurderer du utsiktene for kapasitetsutnyttelse i din bedrift / avde9 prosent «vet ikke».
ling ved utgangen av 2016? Gi ditt svar på en skala fra 1 – 5 der 1 indikerer
svært lav kapasitetsutnyttelse og 5 indikerer svært høy kapasitetsutnytPå samme spørsmål
telse. Stolpene i grått viser svarfordeling da det samme spørsmålet ble stilt
i undersøkelsen høshøsten 2014 om vurdering av utsiktene ved utgangen av 2015.
ten 2014 svarte 64
prosent «ja», 22 prosent «nei» og 13 prosent «vet ikke».
tene fra medlemsundersøkelsen i dialogen
med myndighetene, både for å fremskynde
- Det ligger også an til permitteringer eller iverksettelse av offentlige bygge- og anoppsigelser av fast ansatte i noen av våre leggsoppdrag og for å understreke viktigmedlemsbedrifter i løpet av 2016, sier direktør heten av at offentlige byggherrer følger opp
Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske. de seriøsitetskravene for byggenæringen
33 prosent av de spurte i november svarte som Fellesforbundet, BNL, KS og Direk«ja» på at oppsigelser eller permittering av toratet for forvaltning og IKT (Difi) nylig ble
fast ansatte er sannsynlig, mens 58 prosent enige om. Hvis offentlige byggherrer følger
svarte «nei». 8 prosent svarte «vet ikke».
opp bestemmelsene om å utestenge useriøse aktører ved at det blant annet kun
- Vi har allerede registrert fallende aktivitet benyttes faglærte håndverkere og lærlinger
i markedet for bygging av private nærings- i prosjektene, vil nedgangstendensene i
bygg og i deler av boligmarkedet. EBA bransjen langt på vei kunne motvirkes, påVestenfjelske kommer til å bruke resulta- peker Hans Martin Moxnes.

«Årets lærling»
vidaregåande skule og tok fagprøva i
august i år. Frå han vart lærling har han
jobba hos Åsen & Øvrelid og har delteke
i fleire bustadprosjekt. «Espen er kanskje
den beste lærlingen vi har hatt nokon
gong. Kombinasjonen av fagleg interesse,
kompetanse og gode sosiale ferdigheiter
gjer Espen til ein «vinnar» og ein framtidas
mann som vi absolutt ønskjer å satse på»,
uttaler daglig leiar Finn Ove Øen i Åsen &
Øvrelid. «Espen vil truleg få ein strålande
karriere enten han fortset som fagarbeidar
eller søkjer ytterlegare utfordringar i faget.»

– Å verte «Årets lærling» gjer meg både
stolt og takknemleg, seier Espen, som vurderer å gå vidare på teknisk fagskole eller
ta høgskoleutdanning for å verte ingeniør.

Rollemodellar
- Vinnarane i «Årets lærling» 2015 har i tillegg
til å lære seg sine fag også tatt del i informasjonsaktivitetar på skulene for å fortelje
om fagutdanninga. Dei er framifrå rolle
modellar, seier opplæringsleiar Nils Arne
Ødegård i BYGGOPP Sogn og Fjordane.

Sunnfjordingane Gøran Standal (t.v.) og Espen Vasseth
delte førsteplassen i tevlinga om å verte «Årets lærling» i
bygg- og anleggsbransjen på Vestlandet i 2015.
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Et landemerke av de sjeldn
Når turister og andre veifarende til
sommeren tar turen opp fylkesvei 13
over Gaularfjellet vil de etter opp
stigningen fra Vetlefjorden møte på
en helt spesiell rasteplass. Her har
Statens vegvesen fått anlagt et stort
betongflak med en utsiktsplattform
som stikker ut og hviler i «løse luften».
– Planen har vært å gjøre dette til et
landemerke av de sjeldne og det mener
jeg vi fått til, sier anleggsleder Hans
Aksel Fjelldal i Veidekke Entreprenør,
distrikt Sogn og Fjordane, Sandane.
Arbeidet med det spektakulære prosjektet
ble påbegynt i april 2014 og da vinteren
kom i november gjenstod bare montasje av
rekkverk og en siste finpuss med enkel beplantning. Men allerede flere måneder før
det nye utsiktspunktet på Gaularfjellet blir
helt ferdigstilt og offisielt åpnet, er anlegget
blitt påskjønnet med Veidekkes skandinaviske betongpris. Prisen tildeles hvert år et
prosjekt, en faggruppe eller en fagutøver
som viser et spesielt engasjement innenfor
betong.
- I Veidekke Entreprenør Sogn og Fjordane
har vi tidligere bygget utsiktspunktet på
Stega
steinen langs veien over Aurlands
fjellet, som også er Nasjonal turistveg. For
dette ble vi i 2006 hedret med Byggeindustriens pris for «Årets anlegg», forteller
distriktsleder Rune Karlsen.
«Utsikten» på Gaularfjellet ligger på det som
før var en parkeringsplass og inneholder
kjøreareal, sittekanter, utsiktssteder og et
amfi på ca 420 kvm mellom de tre hjørnene.
Den totale størrelsen er 800 kvm. og
betongflaket fremstår som en sammenhengende trekant med oppbrettede hjørner.
Inne i trekanten nærmest veien er det
anlagt toalett og teknisk rom, og utvendig
blir dette hjørnet kledd med et solcellepanel
som skal besørge nødvendig energiforsyning til drift av den nye turistattraksjonen.
Tanken er at anlegget med den fantastiske
utsikten også skal kunne benyttes som en
kulturell arena.
Samlet kostnadsramme for prosjektet er ca
20 millioner kroner. På det meste har 15 betongfagarbeidere og prosjektorganisasjon
vært engasjert i arbeidet. Veidekkes sentrale betongfaglige ekspertise har bidratt
med tekniske løsninger for utførelsen av
4

«Utsikten» på Gaularfjellet. I forgrunnen fra venstre anleggsleder Hans Aksel Fjelldal, bas Arne Løvlid, hoved
verneombud Olav Kåre Rendedal, distriktsleder Rune Karlsen og direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske.

prosjektet som er tegnet av Code arkitekter.
Deler av overforskalingen til byggverket er
produsert innendørs og transportert opp på
fjellet. Før arbeidet startet for alvor ble det
utført flere prøvestøper for å finne den rette
metoden og betongresepten. – Betong
arbeidet har vært utfordrende med dekkereis
i krevende terreng, spesiell tradisjonell
forskaling og med mye grov og til dels kompli
sert armering. Utsiktsdekket har en tykkelse
på 80 centimeter og inneholder like mye
stål som betong. Dermed er det sterkt nok
til å holde både en og to busslaster med
turister, forsikrer anleggsleder Hans Aksel
Fjelldal.

Nytt skolebygg
Det skjer på Fosshaugane Campus. På oppdrag fra Sogn og Fjordane fylkeskommune er
Veidekke i Sogndal i full gang med et nytt bygg
som skal gi plass til elever på allmennfag og
restaurant- og matfag ved Sogndal vidare
gåande skule. Dette er byggetrinn III på skolen,
som blir på ca 3.800 kvm. fordelt på tre etasjer.
Totalentreprisen, som omfatter design og oppføring, er på ca 95 millioner kroner eks. mva. og
inkluderer også noe oppussing i idrettshallen og
svømmehallen.
- Vi startet med grunn- og betongarbeid i august
og bygget skal stå ferdig i november 2016, sier
Svein Even Dale. Veidekke har 20 – 25 personer
i sving på prosjektet og på det meste vil 50 – 60
fra ulike fag være engasjert.
Sogndal vidaregåande skule har ca 800 elever
og 160 ansatte. Første byggetrinn stod ferdig i

Utsiktsdekket henger godt i «løse luften».
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- 2016 skal bli et godt år!
- Vi ser optimistisk på 2016 og vi har en
tilfredsstillende ordrereserve ved inngangen
til året, sier distriktsleder Rune Karlsen
som leder Veidekke Entreprenør i Sogn og
Fjordane og søre Sunnmøre. Fra avdelingskontorene i Sogndal, Sandane og
Volda styres 85 medarbeidere, hvorav 28
er funksjonærer. I tillegg kommer innleid
mannskap som for tiden er 25 mann, i
hovedsak polske fagarbeidere.
- Vi så tidlig i 2015 at aktivitetsnivået for
private byggherrer kom til å synke, og
satset derfor målbevisst på å vinne offent
lige oppdrag. Nå er vi blant annet i gang
med utvidelse av Sogndal vidaregånde
skule og nye studentboliger i Sogndal,
ungdomsskole i Gloppen og to skolebygg i Volda – henholdsvis ny grunnskole
og rehabilitering av et bygg ved Høg
skulen i Volda.
Veidekke i Sogn og Fjordane har historisk
sett hatt flere anleggsoppdrag på energisektoren i samarbeid med Veidekke

på Campus

Anlegg. – Det største prosjektet var kraft
anlegget i Kjøsnesfjorden til 600 millioner
kroner der de stod for fjellarbeider mens vi
utførte betongdelen.
Veidekke er kjent for å satse mye på lær
linger, og det gjelder også i Sogn og Fjordane.
– For tiden har vi seks ungdommer som
utdanner seg innen betong- og tømrerfaget,
sier Rune Karlsen som selv har gått gradene
i bygg og anlegg. Etter ingeniørutdannelse
startet han som betongarbeider. Til Veidekke
i Sogn og Fjordane kom han i 1981 og ble
distriktsleder i 2005.

150 nye studentboliger
På en tomt ved riksvei 5, på motsatt
side av Fosshaugane Campus, bygger
Veidekke Entreprenør 150 studentboliger
for Studentsamskipnaden i Sogn og
Fjordane. Her er det gravd ut to etasjer
til parkering der Sogndal kommune er
byggherre og over disse kommer tre
blokker, hver på fem etasjer, med svalganger mellom.

Prosjektleder Svein Even Dale på byggeplassen.

2010 og det nye bygget blir kledd med fasadeplater tilsvarende dette.

- Vi startet i februar 2015 og skal være
ferdige i juli, slik at studentene kan flytte
når høstsemesteret begynner, opplyser
avdelingsleder for Veidekke Entreprenør,
distrikt Sogn og Fjordane i Sogndal,
Svein Even Dale. Kontrakten er inngått
som totalentreprise og beløper seg til ca
100 millioner kroner eks. mva. Veidekke
utfører betongarbeidet selv, og ellers
benyttes lokale underleverandører.

Parkeringsarealet utgjør ca 4.000 kvm.
og boligdelen ca. 4.000 kvm. Bortsett
fra litt areal til lekeplass og tilførselsvei
benyttes hele tomten til bebyggelse.
Derfor har man måttet leie plass hos
naboen for å få plass til rigg. – Den
største utfordringen har vært å bygge
tett på den trafikkerte riksveien, men vi
har så langt unngått uhell av noe slag,
sier Dale.

5

Formidabel lærlinge-vekst
- Bygg- og anleggsbedriftene i Hordaland og
Sogn og Fjordane gjør
en fremragende innsats
med å ta inn og utdanne
lærlinger i bygg- og anleggsteknikkfagene. Ved
Jonny Olsen,
inngangen til 2016 er
BYGGOPP Hordaland
det 306 lærlinger på
kontrakter som administreres av
BYGGOPP i Hordaland og Sogn og
Fjordane, noe som er rekord. Det
kunne ha vært enda flere, for som i
landet for øvrig klarer heller ikke vi å
dekke behovet for lærlinger i betongfaget.
Det sier opplæringslederne Jonny Olsen og
Nils Arne Ødegård ved henholdsvis
BYGGOPP Hordaland og BYGGOPP Sogn
og Fjordane. BYGGOPP tilrettelegger for
opplæring innen bygg- og anleggsteknikkfagene og følger opp lærlingene. BYGGOPP
har 81 medlemsbedrifter i Hordaland og
150 i Sogn og Fjordane.
Av totalt 153 lærlinger tilknyttet BYGGOPP
Hordaland er det for tiden 36 lærlinger i
tømrerfaget og 97 lærlinger i betongfaget. I
2015 ble de første kontraktene i byggdrifter
faget inngått, og BYGGOPP Hordaland har

nå 5 lærlinger som kvalifiserer seg for fagbrev
innen dette faget. De øvrige 15 lærlingene
fordeler seg på andre fag innen bygg- og
anleggsteknikk.
BYGGOPP Sogn og Fjordane har totalt
153 lærlinger innenfor bygg– og anleggsteknikkfagene. I 2016 vil det bli startet teori
kurs for eksamen i byggdrifterfaget.

Fra 119 til 306 lærlinger på fem år
- Økningen i tallet på læreplasser de siste
fem årene har vært formidabel. I 2010 hadde
opplæringskontoret i Hordaland 81 lærlinger,
mens antallet i Sogn og Fjordane var 140.
Det er dermed ingen tvil om at bedriftene
her i vest tar sin del av ansvaret for å utdanne lærlinger til gode fagarbeidere, fremholder Olsen og Ødegård.
– Hos oss har utfordringen snarere vært
mangel på kvalifiserte lærlinger enn mangel
på læreplasser. På landsbasis har vi nå
registrert en stor mangel på lærlinger til
betongfaget, og også i våre fylker er det her
skoen trykker mest.

Kan bli positivt med YBA
- Det initiativet EBA Vestenfjelske har tatt
for å etablere Yrkesskolen for Bygg og

Anlegg i Bergen (YBA), som et utdanningstilbud for ungdom fra hele landet, kan være
med på å øke rekrutteringen av kvalifiserte
lærlinger, spesielt i betongfaget. Som opplæringskontor vil vi legge til rette for et like
godt samarbeid med den nye skolen, som
vi allerede har med de andre videregående
skolene i Hordaland. Våre medlemsbedrifter
er først og fremst ute etter gode motiverte
elever som har lyst å satse på bygge bransjen, så derfor er et godt samarbeid med
alle skolene som har dette til budet viktig
for oss, sier Jonny Olsen.
- I Sogn og Fjordane har BYGGOPP et tett
og godt samarbeid med alle de vidare
gående skolene. BYGGOPP er aktivt med
i vekslingsmodell, arbeidslivfag og utdanningsvalg sammen med skolene, sier Nils
Arne Ødegård.
Tilbudsstrukturen i yrkesutdanningen er på
høring, med mulige endringer fra 2017. –
Dette kan medføre behov for mer tilpasning
både i skole og bedrift. Dersom resultatet
blir at man går tilbake til en særløpsstruktur,
vil det bli nye utfordringer både for skolene
og opplæringsbedriftene som vil kreve nytenking. Også i dette perspektivet vil derfor
etablering av YBA være viktig, understreker
Jonny Olsen.

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
Brødrene Rio AS, Blomsterdalen
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
Gunnar Røsseland Entr. AS, Husnes
Helgesen Tekniske-Bygg AS, Valestrandsfossen
HS Bygg AS, Stryn
Høyer Odda, Odda
IMC Diving, Bergen
JM Norge AS, Bergen
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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 Civil Engineering DK Vest, Bergen
NCC Construction AS, DK Vest Bygg, Bergen
NCC Roads AS, Asfalt Sør-Vest, Bergen
O L Kythe AS, Voss
OBAS Vest AS, Bergen
Peab Anlegg AS, avd. Bergen, Bergen
Region Anlegg, DK Vest – Sogn og Fjordane, Florø
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
Åmodt Entreprenør AS, Kleppestø
Åsen & Øvrelid AS, Førde
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Medlemsbedrifter BYGGOPP Hordaland
Amundsen Diving AS, Rubbestadneset
Arkoconsult AS, Valestrandsfossen
B Telle Trearbeid AS, Fjell
Backe Bergen, Bergen
Backer AS, Bergen
Bergen Bydrift AS, Nesttun
Bergen Eiendomsforvaltning AS, Bergen
Bergen Entreprenør AS
Bergtun Fjell og Betongarbeid AS, Sotra
Betongentreprenøren Sundt & Morstøl Bergen
Betonggulv AS, Søfteland
Betonmast Bergen AS
Bjørn Døsen AS, Os
Brødrene Kristoffersen Betong og Bygg AS,
Askøy
Br. Ulveseth AS, Bergen
Brødrene Døsen, Hagavik
Brødrene Rio AS, Blomsterdalen
Buck & Jønsson, Nesttun
Bulder AS, Bergen
Byggmester Markhus, Bergen
Byggmester Grindevoll og Halhjem
Byggservice AS, Sandvoll
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
Entreprenør Gerhardsen A/S, Hauglandshella
Entreprenør Magne Heldal AS, Straumsgrend
Fronta Bygg AS, Stord
Fronta Element, Tysnes
GC Rieber Eiendom AS, Bergen
G.H. Betongentreprenør
Gunnar Røsseland Entr. AS, Husnes
Hansen & Eknes AS, Lonevåg
Hauge Forskaling, Kvinnherad
Helgesen Tekniske Bygg AS, Valestrandsfossen
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
Lemminkäinen, Olsvik
Lemminkäinen Husnes, Kvinnherad
Mesta, Rådal
Moelven Nordia AS, Bergen
Murmester Hilleren AS, Bergen
Murpartner Bergen, Bergen

NCC Construction AS Anlegg, Bergen
NCC Construcction AS Bygg, Bergen
NCC Roads, Bergen
Nilsen & Sture Betong AS, Kleppestø
OBAS Vest AS, Bergen
O L Kythe AS, Voss
Os Maskinservice, Os
Recover Nordic 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
TMJ Bygg AS, Bergen
Veidekke Entreprenør AS, Bergen
Veidekke Industri Bergen
W. Giertsen Tunnel, Bergen
WK Bygg AS, Askøy
Ådnekvam Maskin og Transport - Nybygg
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
Bjarte Risnes AS, Førde
Brendsdal Bygg AS, Leirvik i Sogn
Brødrene Sønnerheim AS, Aurland
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
Caverion Norge, AS, Førde
Caverion Norge AS, Sogndal
Dale Rør AS, Førde
Dvergsdal og Sunde Betong AS, Førde
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
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 Elektro og Rør AS, Førde
Førde Metallprodukt AS, Førde
Førde Sementvare AS, Førde
Gangestar Bygg AS, Flatraket
Gaular Rør, Sande i Sunnfjord
Gravdal Bygg AS, Førde
Grønsberg og Sønner AS, Lærdal
HAFS Elektro & Rør AS, Førde
Harald Kapstad AS, Førde
Hellevik hus Fjordane AS, Florø
HS Bygg AS, Stryn
Husevåg Rør AS, Måløy
Hyllestad Bygg AS, Leirvik i Sogn

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 Construction AS, Anlegg Vest, Florø
Norblikk AS, Florø
Nordbohus Sogn AS, Sogndal
Nordfjord Bygg AS, Deknepollen
Norgeshus Naustdal Bygg AS, Naustdal
Norodd Myklebust, Dale i Sunnfjord
O. D. Bygg, Høyanger
Olden Rør AS, Olden
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
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
Skårhaug Taktekk AS, Nordfjordeid
Snikker Are S. Øvreås AS, Bjordal
Sogn Bygg og Montasje AS, Feios
Sogn Entreprenør AS, Gaupne
Sogn Røyr AS, Leikanger
Solheim & Nordal Bygg AS, Florø
Solsvik Mur og Puss, Holsen
Solvorn Laft og Bygg, Solvorn
Stadtlandet VVS AS, Stadtlandet
Steinrike Førde Granitt AS, Førde
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
Sørsida Sag AS, Bjordal
Tharaso AS, Sogndal
TS Idehus, Terje Sunde AS, Vassenden
Tømrar K.O. Bjørgum, Lærdal
Tømrar Lars Erik Kjos AS, Hafslo
Tømrarfirma Lågeide & Nesbakk DA, Bremanger
UNU AS, Måløy
Urheim Bygg & Montering, Skei
Utvik Bygg AS, Utvik
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
Øren Rørservice AS, Øvre Årdal
Årdal Rør og Sanitær AS, Årdalstangen
Åsen & Øvrelid AS, Førde
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EBAs første kontorlærling

Sha Katreh på jobb i EBA
Vestenfjelske.

EBA Vestenfjelske er
blitt godkjent som opplæringsbedrift i kontorfag
og har inngått lærekontrakt med Sha Katreh (18).
Hun kom med familien til
Bergen i 2006 som
kvote
flyktning fra den
Karenske provinsen i
Myanmar, på grensen
mot Thailand.

- Jeg gikk på Nygård skole og lærte meg
norsk, og da jeg var ferdig med ungdomsskolen begynte jeg på Bjørgvin videregå-

ende på linjen for service og samferdsel. Det
andre året tok jeg på Tertnes videregående
på linjen for salg, sikkerhet og service. Da
tenkte jeg på å utdanne meg for en jobb i
vekterbransjen. Men etter et praksisopphold på Landås bibliotek fant jeg ut at jeg
likte kontorarbeid, og var veldig glad da jeg
fikk læreplass i EBA Vestenfjelske.
Her blir hun satt inn i rutiner for kontor
administrative oppgaver, samt økonomi og
regnskap, med Torhild Holgersen som faglig leder og Karl Strømsnæs i BYGGOPP
Hordaland som opplæringsansvarlig. – Jeg
trives godt på kontoret og føler at jeg lærer

mye. Planen er å ta fagbrev sommeren
2017, sier Sha, som tidligere har deltatt og
gjort opptredener i Fargespill.
Sha følger godt med på utviklingen i hjemlandet, og håper en ny regjering i Myanmar
vil ta grep som gir den utsatte befolkningsgruppen hun tilhører politiske rettigheter og
sikkerhet. – Når jeg har tatt fagbrev tenker
jeg på å ta videreutdannelse som sosionom
fordi jeg er glad i å hjelpe andre mennesker.
Jeg vil gjøre noe fornuftig med livet mitt,
sier kontorlærlingen.

Medlemsaktiviteter 2016

Kurs 1. halvår 2016

14. januar: Bransjemøte om Førdepakken
med Statens Vegvesen, Førde

Bergen: Hotel Norge:

4. februar: Medlemsmøte, Bergen
26.-27. februar: Årsmøter EBA Sogn og Fj.
og Byggopp Sogn og Fj., Loen
11.-12. mars: Årsmøter EBA Vestenfjelske
og Byggopp Hordaland
20. april: Entreprisedagen, Bergen
2.-3. juni: Generalforsamling EBA, Bodø
16. juni: Medlemsmøte, Bergen
8.-11. september: Studietur EBA Vesten
fjelske, København
6. oktober: Medlemsmøte, Bergen
17.-20. oktober: Yrkes-NM i Bergen
27. oktober: Vestlandske bygg og
anleggsdag, Bergen
2. desember: EBA Vestenfjelske
100-års jubileum, Håkonshallen-Bergen

18. – 19. og 20. januar: LEAN Byggeplass – Produksjonsplanlegging og byggeplass
organisering (Lean Communication)
26. januar: Eiendomsutvikling – Med fokus på kontraktsmodeller, skattefeller
og økonomisk kontroll (Harris)
1. og 2. februar: Lederutviklingskurs for arbeidsleder, bas og formann (Entreprenørskolen)
3. og 4. februar: NS 3420 Beskrivelsestekster (Entreprenørskolen)
10. februar: Eiendomsutvikling – Med særling fokus på praktisk bruk av virkemidlene i
plan og bygningsloven (Harris)
15.-16. + 22., 23. og 24. februar: Betongarbeider – utførelse av betongkonstruksjoner (U3)
(Entreprenørskolen)
1. mars: Risikostyring og Finansiering (PWC)
2. og 3. mars: NS 8405 (Steenstrup Stordrange)
7. og 8. mars: NS 8507 (Steenstrup Stordrange)
18. april: Endring og varsling (Steenstrup Stordrange)

Skei i Jølster: Skei Hotel:
18. – 19. + 25.26.27. januar: Betongarbeider – Utførelse av betongkonstruksjoner (U3)
(Entreprenørskolen)
9. og 10. februar: Lederutviklingskurs for arbeidsleder, bas og formann (Entreprenørskolen)

Våre samarbeidspartnere
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