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Svakere utsikter for høsten
Medlemsbedriftene i EBA Vestenfjelske
har justert sine optimistiske forventninger
for høsten og vinteren. Mens bedrifts
lederne i oktober i fjor antok at de gode
tidene for bransjen kom til å fortsette
frem mot årsskiftet, antar man nå at
kapasitetsutnyttelsen blir svakere både i
egen bedrift og for underentreprenørene.
Det er hovedkonklusjonen i en undersøkelse
EBA Vestenfjelske gjennomførte blant ledere i
bedriftene i andre halvdel av mai. Resultatene
blir benyttet som del av situasjonsbeskrivelsen
NHO Hordaland gir til det politiske miljøet sentralt
for å underbygge behovet for tiltak som kan
motvirke svakere økonomisk vekst og økende
arbeidsledighet.
- Vi skal ikke «male fanden på veggen», men
basert på tilbakemeldingen fra medlemmene
kan vi slå fast at vesentlig svakere aktivitet i den
oljerelaterte industrien nå også er i ferd med å
smitte over på bygg- og anleggssektoren i
Hordaland og Sogn og Fjordane, sier direktør
Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske.
Da medlemsbedriftene i oktober rapporterte
graden av kapasitetsutnyttelse på en skala fra
1 til 5 var gjennomsnittlig score 4,3. Denne falt
i mai til 4.1. Tilsvarende har vurderingen av situasjonen for underentreprenørene falt fra 4.1 til
3,5. I oktober i fjor mente bedriftslederne, målt
som gjennomsnitt, at de ved utgangen av 2015
kom til å ha en kapasitetsutnyttelse på 4,3. I
mai hadde denne forventningen blitt redusert
til 3,5. Vurderingen av utsiktene for underentreprenørene er tilsvarende i gjennomsnitt blitt
redusert fra 4,3 til 3,4.
Se også lederartikkel på side 2.

Aktiviteten på Flesland er for tiden høy, blant annet
bygging av ny hovedterminal for Avinor. Generelt
frykter likevel medlemsbedriftene i EBA Vestenfjelske
et svakere marked når vi nærmer oss årsskiftet.

Lederne for medlemsbedriftene i EBA Vestenfjelske ga i mai denne vurderingen av utsiktene
for kapasitetsutnyttelse i sin bedrift / avdeling ved utgangen av 2015 – på en skala fra 1 til 5.

Lederne for medlemsbedriftene i EBA Vestenfjelske ga i mai denne vurderingen av utsiktene for
kapasitetsutnyttelse hos sine underentreprenører ved utgangen av 2015 – på en skala fra 1 til 5.
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Erna Solberg må
handle nå
H

vordan går det egentlig med norsk
økonomi? Vil lavere aktivitet i oljeog gassektoren med økende ledighet
smitte over på andre sektorer på
fastlandet?
Statistisk Sentralbyrå har presentert tall
for bruttonasjonalproduktet som viser en
BNP-vekst for fastlands-Norge på 0,5
prosent i løpet av første kvartal. Blant
analytikerne var det på forhånd ventet en
vekst på 0,2 prosent. Fordi BNP i
petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart
falt med 0,7 prosent og industri og
bergverk med 0,8 prosent i kvartalet,
ble den totale BNP-veksten 0,2 prosent.
Arbeidskraftundersøkelsen til SSB viser
at 4,1 prosent av arbeidsstyrken, 112.000
personer i aldersgruppen 15 – 74 år, i
første kvartal opplyste at de var ledige
eller gikk på et arbeidsmarkedstiltak. Det
er 10.000 flere enn i foregående kvartal
og statistikken forteller at det blir flere
langtidsledige. NAVs tall for registrert

ledighet i april viste 3,0 prosent på
landsbasis. I Hordaland var ledigheten
2,7 prosent og i Sogn og Fjordane 2,2
prosent.
EBA Vestenfjelske følger utviklingen i
bransjen i vår del av landet nøye, og vårt
klare inntrykk er at vi nå er i ferd med å
bevege oss fra en typisk høykonjunktur til
en situasjon med vesentlig lavere aktivitet.
Undersøkelsen vi i slutten av mai
gjennomførte blant medlemsbedriftene
(se side 1) bekrefter dette. Mens det i fjor
høst ble antatt at kapasitetsutnyttelsen
ved utgangen av 2015 kom til å være høy,
i gjennomsnitt 4,2 på en skala fra 1 til 5,
har denne scoren nå falt til 3,5. Vurderingen
av kapasitetsutnyttelsen hos underentreprenører ved utgangen av året har falt fra
4,3 til 3,4.
Statsminister Erna Solberg har uttalt at
det ikke er aktuelt med en egen tiltakspakke mot stigende ledighet nå, og
begrunner det med at statsbudsjettet for
2015 i seg selv er en stor tiltakspakke
med blant annet økte offentlige investeringer til vei og jernbane. I vår region

merkes imidlertid fallet i olje- og gass
ektoren sterkere enn i landet for øvrig.
Vi mener det derfor allerede nå må
forberedes tiltak for å fremskyve
planlagte investeringer; ikke bare i
infrastruktur, men også når det gjelder
rehabilitering av skoler, sykehjem, kirker
og andre offentlige bygg. Dessuten må
kommunene settes i stand til å behandle
reguleringsplaner med langt større
effektivitet enn i dag, slik at private
utbyggere raskere kan få spaden i
jorden. Det bør ikke mangle på arbeidsog omstillingsvillige ingeniører.
Om slike tiltak kommer i form av en egen
tiltakspakke eller i regjeringens forslag til
statsbudsjett for 2016, har mindre
betydning. Men situasjonen påkaller
handling. Statsministeren gjør derfor lurt i
å være ganske så konkret på hva hun har
tenkt å gjøre når hun skal reise vestover
for å drive valgkamp.
Arild Grønsdal,
styreleder EBA Vestenfjelske

Styret i EBA Sogn
og Fjordane

Styret i BYGGOPP
Hordaland

Styret i BYGGOPP
Sogn og Fjordane

HiB ønsker
samarbeid

På årsmøtet i EBA, avdeling
Sogn og Fjordane, ble
følgende styre valgt:

Styret i BYGGOPP Hordaland
består av:

Styret i BYGGOPP Sogn og
Fjordane består av:

Leder: Arild Grønsdal,
Sjøentreprenøren

Leder: Rune Karlsen,
Veidekke Entreprenør

Nestleder: Per Christian Lie
Stoltz, Stoltz Entreprenør

Nestleder: Jarle Systad,
Caverion as – Sogn

Styremedlemmer:
Jørgen Marthinussen, NCC
Construction – Anlegg Bergen,
Arnt Rune Andreassen, Åmodt
Entreprenør, Martha H.
Brandvik, W. Engelsen,
Helge Aasmul, Arbeidsmandsforbundet og Mads Kleven,
Unionen fagforening.

Styremedlemmer:
Asle Solvang, Allbygg, Knut
Løvdal Stauri, HS-Bygg, Roald
Ask, Gravdal Bygg AS og
Oddbjørn Aalen, Fellesforbundet.

EBA Vestenfjelske er i
dialog med Høgskolen i
Bergen om å inngå en
rammeavtale. – Vi håper
blant annet å utvikle et
samarbeid mellom HiB og
entreprenørene i regionen
som gir studenter i byggog anleggsteknikk
praksismuligheter, sier
instituttleder Arve Leiknes
ved institutt for byggfag.
HiB samarbeider også
med Høgskulen i Sogn og
Fjordane om det planlagte
ingeniørstudiet i Førde
(se side 3).

Leder: Rune Karlsen,
Veidekke Entreprenør
(gjenvalg)
Medlemmer: Asle Solvang,
Allbygg (gjenvalg),
Knut Løvdal Stauri, HS Bygg
(gjenvalg) og Rolf O. Kleiven,
Kleiven Sogn (gjenvalg).
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Varamedlemmer: Rolf O.
Kleiven, Kleiven Sogn (EBA),
Robert Ellingsund Florø Rør
AS, og Jan Inge Sætre
(Fellesforbundet).

Ser fram til nytt

høgskule-studium i Sogn og Fjordane
- EBA tek del i førebuingaene av eit nytt
bygg- og anleggsingeniørstudium ved
Høgskulen i Sogn og Fjordane fordi det
er viktig for entreprenørane i fylket å sikre
tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Det
seier Rune Karlsen, styreleiar i avdeling
Sogn og Fjordane i EBA Vestenfjelske.
Planane for eit nytt studium ved ingeniør
utdanninga til Høgskulen i Sogn og Fjordane
i Førde vart nyleg presentert av ei arbeidsgruppe leia av fylkesvaraordførar Jenny
Følling. Høgskulen ser på moglegheitene
for oppstart hausten 2016 og har ambisjon
om 20-30 studentar i første kull. EBA
Vestenfjelske har saman med entreprenørar
i fylket gått inn med 200.000 kroner i støtte
til prosjektet.
- Studentar frå Sogn og Fjordane som tek
utdanninga si i heimfylket vil ha mykje lettare
for å satse på ei framtid her enn dersom dei
studerar i Bergen eller på ein annan høgskule, mellom anna fordi dei i løpet av dei
tre åra på skulen skal ha mykje kontakt med
verksemdene i fylket, held Karlsen fram.
Samarbeid med Høgskulen i Bergen
Arbeidsgruppa legg opp til at det nye
studiet i Førde skal gjennomførast som
ein fellesgrad med Høgskulen i Bergen.
Det er etablert eit fagleg samarbeid både
med Høgskulen i Bergen og Fagskulen i
Førde. Studentane vil få tett oppfølging i
tradisjonelle bygg- og anleggsingeniøremne
og det blir jobba med ei studieplanordning
der ein kan gå rett frå fagbrev (Y-veg) til
ingeniørutdanninga, og via Fagskulen.

Styreleiar i EBA avdeling Sogn og Fjordane, Rune Karlsen, ser fram til at det kjem eit nytt
bygg- og anleggsingeniørstudium i Førde.

Studiet vil resultere i ein bachelorgrad og
studentane kan søke påbygging til master
på andre høgskular og universitet.
Sterkt lokalt engasjement
Planane om ingeniørstudium er eit resultat
av sterkt lokalt engasjement og er ein
oppfylging av Verdiskapingsplanen for
Sogn og Fjordane som fylkeskommunen
står bak. Arbeidsgruppa vart nedsett av
Råd for samarbeid med arbeidslivet ved
Høgskulen i Sogn og Fjordane. Med på

laget er, forutan EBA, INU (Interkommunal
næringsretta utviklingsordning), Sparebanken
Sogn og Fjordane, Sparebankstiftinga, MEF
samt næringsforeiningar og einskild
bedrifter i regionen.
- Eit slikt ingeniørstudium vil bidra til å bygge
eit større realfagsmiljø innan høgskule
systemet og samarbeidet med Høgskulen
i Bergen, som har den største ingeniør
utdanninga i landet, er med på å sikre
kvaliteten, seier Rune Karlsen.

Bygg og anlegg den store vinneren
Søkningen til bygg og anlegg blant
ungdom i Hordaland øker i år for første
gang på svært lenge. 455 elever som
skal begynne på videregående skole til
høsten, satser på utdanning innen byggog anleggsfagene. Det er 70 i flere enn i
fjor. Også i Sogn og Fjordane er det flere
som søker opptak på linjer med bygg og
anleggsfag enn i fjor.
- Dette er svært gledelige tall. Selv om vi i de
senere årene har lykkes med å få flere lærlinger i bygg- og anlegg i de to fylkene, har

søknadstallene til våre fag på videregående
skole vært nedadgående. Nå ser det ut til
at denne trenden er i ferd med å snu, sier
opplæringsleder Jonny Olsen i Byggopp
Hordaland. Han understreker at flere elever
på linjer som skal føre frem til fagbrev i de
ulike fagene innen bygg og anlegg forplikter
bedriftene til å satse enda mer på lærlinger.

videregående opplæring. Dette arbeidet
har gitt gode resultater. Den yrkesrettede
utdanningen som i år har størst nedgang i
søkertallene i Hordaland er teknikk og
industriell produksjon (TIP), som er
grunnutdanningen for oljebaserte fag.
Linjen har i år 245 færre søkere i Hordaland
enn i 2014, da søkertallet var 1.057.

Byggopp har sammen med de andre
opplæringskontorene for bygg- og
anleggsfagene satset mye på informasjon
til ungdomsskoleelever som skal velge

Årskullet som går ut fra ungdomsskolen i
Hordaland har økt med 86 elever fra i fjor til
6289. Totalt har 7.633 elever søkt plass på
VG1 i 2015.
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Bygger geometrisk «diamant» på Flesland
Det nye konferansehotellet Betonmast
er i ferd med å bygge på Flesland blir et
nytt landemerke for alle som kommer
reisende med fly til Bergen. Det skyldes
ikke bare den særegne geometriske
utformingen, men også at fasaden skal
skinne som en ekte diamant.

Har sterkt fokus på HMS
Allerede når man går inn i brakkeriggen til
Betonmast på Flesland fornemmer man
at dette også er et foregangsprosjekt for
HMS. Byggherren har kjøpt riggen som
rommer 900 kvadratmeter og som
bygningsmessig innfrir kravene i TEK 10.
Her er det rent og uvanlig god orden med
god merking i gulvet av hvor man ikke
kan tråkke inn med skitt og søle.

- Hele prosjektet er utviklet i nært samarbeid
mellom BGO Bygg som byggherre, arkitekt
firmaet Link, Scandic som skal drive hotellet,
og oss i Betonmast. Ved at alle parter tar del i
prosessen rundt samme bord sikrer vi at alle
ønsker og hensyn til konstruksjon, utforming
og innredning blir ivaretatt og fulgt opp på en
god måte innenfor den økonomiske rammen,
sier prosjektsjef Kenneth Nielsen, mens han
på PCen demonstrerer hvordan den minste
detalj i prosjektet kan hentes frem på den
tredimensjonale BIM-modellen. Kontrakten
mellom Betonmast Bergen og Tom Eide
Knudsen I BGO Bygg ble inngått i august
2014 og er på ca. 600 millioner kroner
(ekskusiv mva.). Prosjektet gjennomføres
som åpen-bok-entreprise, basert på NS 8407.

Gangavstand fra flyterminalen
Det karakteristiske tre-kantede bygget føres
opp på venstre side i Lønningveien 9, like ved
den nye hovedterminalen til Bergen Lufthavn
Flesland som i likhet med hotellet skal stå
ferdig i 2017. Bygget har et samlet areal på
23.650 kvadratmeter, med parkeringsanlegg i
underetasjen og fem etasjer over bakkenivå.
De to nederste blir utvendig kledd med
granitt, mens de tre øverste skal forsterke det
eksklusive preget med stålplater vakre som
diamanter.
Scandic Flesland Airport blir Scandics nest
største konferansehotell i Norge med to store
møtesaler med plass til henholdsvis inntil
1.000 og 500 personer, som begge kan deles
av for mindre forsamlinger. I tillegg kommer
25 møterom. Gjestene skal kunne boltre seg
på 300 rom i ulik størrelse, og i restauranter,
barer og lounger i moderne og spennende
design. Atriet på innsiden blir åpent fra 3.
etasje og opp, slik at også rommene som
vender innover får mye lys samt balkonger.

Miljøvennlig oppvarming
Hotellet oppføres etter TEK 10, med energi
klasse A. I grunnen er det boret 50 brønner i
200 meters dybde for bruk av geovarme.
Oppvarmingen skal suppleres med energi
fra fjernvarmeanlegget i området og med
solfangere på taket. – Det tekniske rommet
blir av den grunn svært viktig for driften og det
blir stort, forsikrer Kenneth Nielsen.
Da mannskapet fra Helges Maskinstasjon,
med støtte fra Vassbakk & Stol, gikk løs på
grunnarbeidet i august i fjor var det et helt fjell
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Irene Sætre er en av tre kvinner i prosjekt
organisasjonen til Betonmast. Hennes
jobb er utelukkende å ivareta helse, miljø
og sikkerhet.
- Vi har et HMS-mål om null skader som
medfører fravær. Så langt har vi kun hatt
én slik skade; en arbeider som snublet og
brakk håndleddet. Det kunne for så vidt
ha skjedd hvor som helst, og den uheldige
er nå tilbake i full jobb.

Prosjektsjef Kenneth Nielsen (t.v.) og prosjekteringsgruppeleder Helge Jarstad gleder seg over god fremdrift i byggingen
av konferansehotellet på Flesland.

som skulle sprenges, graves ut og planeres,
før betongarbeidet kunne starte fire måneder
senere.

Ikke bare ser det ryddig og ordentlig ut på
byggeplassen på Flesland. Avfallshåndter
ingen er også god med en sorteringsgrad
på over 90 prosent.

Betonmast Bergen
i rask vekst

Begrenset produksjon på
byggeplassen
- For å redusere omfanget av produksjon på
byggeplassen leverer Con-Form halvfabrikata
betong med armering som blir ferdig støpt
under tak på byggeplassen. Dermed påvirkes
fremdriften i liten grad av vind og nedbør, og
overflatene på søylene og dekken blir også
mye bedre. Med denne fremgangsmåten får
vi også frigjort område for område i prosjektet
som gir mindre mulighet for kollisjoner og tap
av tid, fremholder prosjektsjefen. I samme
øyeblikk ser han et komplett baderom,
prefabrikert i Finland, bli løftet med kran til
avsatt og nøyaktig tilmålt plass i bygget.
- Effektiviteten og fremdriften i prosjektet er
god. I konstruksjonsfasen er det ca 60
personer på byggeplassen fordelt på to skift,
fra kl. 06.00 til kl. 22.00. Når vi kommer til
august skal vi kunne starte på fasadene, og i
oktober kan vi sette i gang med innredning.

Å rapportere avvik på en byggeplass kan i
noen tilfeller oppleves belastende for den
som varsler. Men i Betonmast sitt prosjekt
på Flesland blir det tvert imot gitt premie
for all avviksrapportering, for å forebygge
nye feil eller skader.

HMS-leder Irene Sætre markerer «ren sone» i
brakkeriggen som Betonmast disponerer for
prosjektet.

Betonmast Bergen AS ble etablert i 2008,
og daglig leder Arne Kleivdal begynte i
selskapet i november 2011. Den første
kontakten om hotellprosjektet på Flesland
ble etablert i 2009, men deretter gikk det
fem år før arbeidet kunne starte. Parallelt
har selskapet vært engasjert i oppføring
av flere næringsbygg og boligprosjekter i
Bergen, og passerte 250 millioner kroner
i omsetning i 2014.

Hotellet føres opp på tomten i Lønningveien 9 med gangavstand til den nye hovedterminalen til Bergen Lufthavn Flesland.

- Konferansehotellet er vårt største
prosjekt der det overordnede målet er å
fullføre entreprisen på en måte som gjør
at vi også får bygge det neste prosjektet

for kunden. Vi har et kvalitetsmål som sier at
det ikke skal gjøres feil som ikke kan utbedres
innen 48 timer, og det økonomiske målet er
å gjennomføre prosjektet i henhold til
kontrakt, sier prosjektsjef Kenneth Nielsen.
Han begynte i Betonmast i mai 2014 og har
20 års erfaring fra byggebransjen i Bergen.
Sammen med prosjektleder Helge Jarstad,
som er prosjekteringsgruppeleder på
hotellet, har han drevet utviklingen av hotell
prosjektet siden starten. Totalt er drifts
organisasjonen til Betonmast på Flesland
bemannet med 11 personer, som følger opp
til sammen ni underentreprenører.
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Ap vil doble boligbyggingen

Kritisk til Bergen kommune

Arbeiderpartiet går til valg i Bergen for
å vinne byrådsmakt etter 12 år med
borgerlig styre. Mulighetene for et skifte
er større enn ved de to foregående
kommunevalgene. Dette var bakgrunnen
for at byrådslederkandidat Harald
Schjelderup ble invitert til årsmøtet i EBA
Vestenfjelske for å redegjøre for sine
visjoner for fremtidens Bergen. Når
Schjelderup blir bedt om å konkretisere
disse sier han at dobling i tallet på nye
boliger er en ambisjon for de kommende
fire årene.

- Bergen kommune har generelt sett god
kompetanse på gjennomføring av pro
sesser for offentlige anskaffelser innen
bygg og anlegg. Kommunen har likevel
en vei å gå for å etablere systemer og
rutiner som gir anbyderne trygghet for at
denne kompetansen faktisk blir benyt
tet, særlig når kvalitative hensyn vektleg
ges ved valg av samarbeidspartner.
Det sier partner Åshild Fløisand i Steenstrup
Stordrange. Advokatfirmaet bistår jevnlig
klienter i entreprenørbransjen i Bergen med
tilbud og klager på tildeling av oppdrag. Nylig
utformet de klage fra Bergen Bydrift AS på
kommunens behandling av firmaets tilbud i
forbindelse med entreprisen for restaurering
av Nedre Korskirkeallmenningen. Denne
klagen ble avvist, men senere har kommunen
annullert anbudskonkurransen på grunn av
feil ved kunngjøringen av konkurransen.

- Vi er helt klare på at boligbyggingen i Bergen
må økes betraktelig. Dette er en forutsetning
for å håndtere den kommende befolknings
økningen, men også for å forhindre en
ytterligere stigning i boligprisene. De siste tre
årene er det i snitt bygget 1.100 nye boliger i
Bergen. Vår ambisjon er å doble dette
antallet.

- Utbyggingstakten vil i stor grad avhenge av
at byggesaksbehandlingen i kommunen bli mer
effektiv enn i dag. Hvilke grep vil Ap ta for at
dette faktisk blir en realitet?
- I dag er Bergen blant de aller dårligste kommunene i landet, og den desidert dårligste
storbyen når det gjelder gjennomsnittlig
saksbehandlingstid. 916 dager var fasiten for
2014. Dette bremser boligbyggingen. Vi går
inn for en forenkling av kommunens planverk
(KPA) og en mer forutsigbar håndheving

Svikt i kommunens system for saks
behandling

Arbeiderpartiets byrådsleder-kandidat, Harald Schjelderup (t.h) var gjest på årsmøtet i EBA Vestenfjelske.
Her er han fotografert sammen med direktør Hans Martin Moxnes og arkitekturpsykolog Eirik Glambek Bøe
som også holdt foredrag.

av regelverket. En mindre detaljert arealplan vil også forenkle saksbehandlingen.
Vi vil se på organiseringen av kommunens
planavdeling (Plan og Geodata). Videre har
vi i inneværende periode også signalisert

Hordaland trenger 74.000
nye boliger
Sammenlignet med 2013 vil det i 2035
være behov for 74.000 nye boliger i
Hordaland, det vil si 3.300 i gjennomsnitt
per år. Det viser en rapport Hordaland
fylkeskommune nylig har lagt frem med
analyse av befolkningsutvikling og boligbehov. 53 prosent av de nye boligene må
komme i Bergen, det vil si i gjennomsnitt
1.750 per år.
Modellene som undersøkelsen bygger
på tar ikke hensyn til boligavgang som
følge av bruksendring, riving eller at
boliger blir stående tomme. Byggebe-
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hovet vil derfor være større enn 3.300
nye boliger per år.
32.000 av de 74.000 nye boligene vil
være for enslige, 22.000 for små familier
og 20.000 for familier som trenger stor
plass. Dersom dagens boligstruktur skal
opprettholdes er det behov for 38.000
nye eneboliger, 17.000 nye småhus og
bare 18.000 boligenheter i boligblokker
eller bofellesskap. – Det er vår påstand
at det er behov for vesentlig fortetting om
vi skal få plass til den forventede folke
veksten, heter det i rapporten.

økte økonomiske rammer til planavdelingen,
dersom det er behov.

- Ap har programfestet satsing på fortetting
i bydelene og utvikling av bydelssentrene. Er
det tilstrekkelig for å nå målet om 2.200 nye
boliger hvert år; eller vil dere også satse på
utbygging av nye områder, for eksempel i ytre
del av Åsane, for å få reist et stort antall
boliger til priser som også unge mennesker
med vanlige inntekter vil ha råd til?
- En viktig visjon for Arbeiderpartiet er å
skape det vi kaller «komplette bydeler». Dette
betyr at bydelene skal ha et godt tilbud av
barnehager, skole, kultur- og idrettstilbud,
samt en sunn balanse mellom boliger og
arbeidsplasser. Transportbehovet må ned.
«Alt man behøver» skal kun være en kort
gå- eller sykkeltur, eventuelt et par buss- eller
bybanestopp unna. For å klare dette, er vi helt
avhengige av å fortette langs kollektivaksene,
og særlig rundt knutepunktene. Vi har programfestet at vi også vil se på nye boligområder, men dette under forutsetning av at det
er eller blir etablert gode kollektivløsninger.
Det skal være maks 500 meter til nærmeste
holdeplass.

- Uavhengig av hva det endelige utfallet av
denne konkrete saken blir, illustrerer
prosessen en åpenbar svikt i kommunens
system for saksbehandling av sine anskaffelser. Den opprinnelige evalueringen av
anbudene som ble sendt inn bygget på en
rekke faktiske feil som ble påpekt gjennom
en detaljert klage. I klagesvaret ble alle
opplysninger om feilene ignorert og
tildelingen opprettholdt uten noen form for
gjennomgang av klagegrunnene. Først etter
en meget omfattende andre klage foretok
kommunen en gjennomgang. I det endelige
svaret fra Bergen kommune erkjennes en
rekke feil ved evalueringen, herunder at man
har oversett og feilvurdert opplysninger som
klart fremkommer i tilbudene. At disse
forhold både ble oversett i evalueringsrunden
og i klagerunden etterlater usikkerhet om
kommunes evne og vilje til å foreta en
grundig og rettferdig saksbehandling,
fremholder Fløisand. Hun understreker at
Bergen kommune gjennom blant annet
innkjøpsavdelingen og kommuneadvokaten

har en kompetanse knyttet til offentlige
anskaffelser som er «over gjennomsnittet» i
kommune-Norge.

Må forvente faglig holdbar saksbehandling

– Det kan likevel synes som om problemene
oppstår i de ulike byrådsavdelingene ved
utarbeidelse av konkurransegrunnlag og ved
evaluering. Entreprenørene legger ned mye
tid og ressurser i utarbeidelsen av svar på
anbudsforespørsler, og må kunne forvente at
saksbehandlingen faglig sett holder mål. Når
slike uheldige saker dukker opp er det grunn
til å stille spørsmål ved om kommunen i for
liten grad benytter seg av den ekspertisen
som finnes internt i kommunen.

- Vår oppfordring er derfor at Bergen
kommune etablerer systemer som sikrer
tilstrekkelig kvalitet på saksbehandlingen.
Dette gjelder spesielt i de tilfeller avgjørelsene
i tillegg til pris også er basert på skjønnsmessige vurderinger av den enkelte anbyder, sier
Åshild Fløisand.

Moxnes spaltist i
Bergensavisen
Bergensavisen har invitert et knippe
ledere i ulike bedrifter og organisasjo
ner i Bergen til å skrive debattinnlegg
en gang i kvartalet. Blant disse er
direktør Hans Martin Moxnes i EBA
Vestenfjelske, som skal skrive om
temaer med relevans for bygge
næringen.

Innleggene publiseres på trykk i Bergensavisen og på vest24.no, som er næringslivsportalen til Bergensavisen og andre aviser i
Amedia-gruppen langs Vestlandskysten.

Moxnes sitt første innlegg ble
publisert onsdag 3. juni. Det hadde
overskriften «Hjulene må holdes i
gang!» og refererte blant annet til
medlemsundersøkelsen i EBA
Vestenfjelske om fremtidsutsikter
for bransjen. Han appellerte til
myndigheter så vel sentralt som
lokalt om fortgang i planlagte nye
prosjekter og vedlikeholds
oppdrag.

Våre
samarbeidspartnere
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Gjenvalg i EBA Vestenfjelske
På årsmøtet i EBA Vestenfjelske ble hele det
sittende styret gjenvalgt. Styreleder er Arild
Grønsdal, Sjøentreprenøren, og nestleder er
Per Christian Stoltz, Stoltz Entreprenør. Medlemmer i styret er: Ingmar Austevoll, Veidekke
Entreprenør, Inger Kristin Ulveseth, Br. Ulveseth og Rune Karlsen, Veidekke Entreprenør.
Sistnevnte er styreleder i lokalavdelingen i
Sogn og Fjordane. Varamedlem til styret er
Hans Skorpen, LAB Entreprenør.

Fra venstre Ingmar Austevoll, Rune Karlsen, Arild
Grønsdal, Per Christian Stoltz, Hans Skorpen og
Inger Kristin Ulveseth.

Medlemsaktiviteter
2. halvår 2015
10. – 13. september:
Studietur EBA Vestenfjelske til München
30. september:
Bransjeseminar i samarbeid med Statens
Vegvesen mfl., Bergen
15. oktober:
Medlemsmøte EBA Vestenfjelske, Bergen
29. oktober:
Vestlandske Bygg- og Anleggsdag,
Hotell Norge, Bergen
26. november:
Årets lærling. Medlemsmøte i samarbeid
med Byggopp Hordaland / Sogn og
Fjordane, Bergen

Kurs 2. halvår 2015
Bergen: Hotel Norge/Veiten 3:
17.-18. september: NS 8407 basiskurs (Steenstrup Stordrange)
29. september: Overtakelse av bygg og anlegg (Steenstrup Stordrange)
29. september: Sluttoppgjør (Steenstrup Stordrange)
4. november: Eiendomsutvikling (Harris)
13. november: NS 8407 oppgaveløsning (Steenstrup Stordrange)
17. november: Risikostyring (PWC)
17. november: Finansiering (PWC)
1. desember: Bustadoppføringslova (Steenstrup Stordrange)
Andre: Teori til fagprøver, varme arbeider, instruktørkurs m.m. arrangeres
fortløpende. Ta direkte kontakt med BYGGOPP Hordaland/Sogn og Fjordane

Våre samarbeidspartnere
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