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DER DU ER 
Total Betong er en nasjonal 

totalentreprenør med oppdrag langs 
hele Norges kystlinje. Vi utvikler og 

leverer alle typer bygg og anlegg, 
og har spisskompetanse innen 

settefiskanlegg. 

Visjon:
Vi skal bygge sterke relasjoner, nye 

muligheter og varig stolthet.

BRYNE
hovedkontor

BODØ
avdelingskontor



Prosjektutvikling Totalentreprise
bygg

Totalentreprise
fisk

Betongentreprise

FORRETNINGSOMRÅDER

Vi har delt forretningsområdene våre i fire: prosjektutvikling, totalentreprise 
bygg, totalentreprise fisk og betongentreprise. Disse har tatt form over tid, med 
sterk fundamentering i yrkesstolthet og godt håndtverk. Høy faglig kompetanse 
i prosjektutvikling og gjennomføring av prosjekt er forent med utstrakt bruk av 

ny teknologi, og vi utfordrer gjerne tradisjonelle løsninger. Gjennom tett samspill 
med kunden utvikler vi og bygger prosjektene - der du er.



PROSJEKTUTVIKLING
Prosjektutvikling handler om samspill. Kunden kommer til oss med 
en visjon. Enten det er et helt nytt anlegg eller en oppgradering av et 
eksisterende bygg er det vår oppgave å lytte og forstå. Fra første møte. 
Der og da starter samspillet.

BEFARING OG 
KARTLEGGING

UTVIKLINGSFASE

BYGGING

OVERORDNET LØSNING, 
PRIS OG 
FRAMDRIFTSPLAN

KONTAKT INTENSJONSAVTALE

LØSNING

OVERLEVERINGKONTRAKT

Prosjektutvikling

EN PROSESS 
DER SAMSPILL 
ER VIKTIGSTE 
INGREDIENS

Det beste resultatet får vi når vi blir 
involvert tidlig i prosessen. Vi kommer på 
befaring for å se mulighetene som finnes 
på tomten. 

Gjennom en god dialog med kunden 
setter vi oss inn i visjon, ønsker og 
behov. Deretter utvikler vi grovskisse 
på en overordnet løsning, som 
danner grunnlag for budsjettpris og 
framdriftsplan. Alt dette er kostnadsfritt 
for kunden. Når vi har blitt enige 
om budsjettpris og løsning inngår vi 
intensjonsavtale.

Nå kommer vi inn i utviklingsfasen, der 
prosjektet skreddersys og prosjekteres. 
Alt i et kreativt og godt samspill mellom 
kunde og Total Betong.

Vi går gjennom alle leveranser. Fag for 
fag, rom for rom. Vi finner de beste 
løsninger for plassering av utstyr. 
Logistikken skal være optimal når 
anlegget er i drift.  Utviklingsfasen 
avsluttes med tilbudstegninger og prises 
som totalentreprise. Om nødvendig 
justeres tilbudet til ønsket nivå, avtale 
forhandles fram og kontrakt inngås.

Bygging – en spennende fase. 
Dyktige håndverkere og erfarne 
prosjekt- og byggeledere sørger for at 
framdriftsplanen holdes. Vi er stolte av 
faget vårt, og deler kundens interesse 
for å få et best mulig prosjekt. Trygghet 
og HMS er en selvfølge, og satt i system. 

Overlevering skjer til avtalt tid.

Gjennom grundige oppfølgingsrutiner 
følger vi kunden og prosjektet etter 
overleveringen.  

OPPFØLGING



TOTALENTREPRISE BYGG
En stor del av våre prosjekter bygges i totalentreprise. Da tar vi på 
oss ansvaret for hele byggeprosessen, fra design og prosjektering til 
ferdig bygg. Vi holder i hele verdikjeden, og bruker all vår kunnskap 
og erfaring på en effektiv og god leveranse.

KVITEBJØRN VARME 
Kvitebjørn er et avfallsforbrenningsanlegg 
som produserer miljøvennlig fjernvarme til 
Tromsø.

Arbeidene ble gjort i et arbeidsfelleskap 
med Block Berge Bygg. Det topp 
moderne prosessanlegget har blant annet 
vegger som er opp til ti meter høye, og 
dekker med etasjehøyde på seks meter.

NÆRINGSBYGG BRYNE
Bygningsmassen er 1 920 
kvm, med butikk i første 
etasje og kontorlokaler 
for administrasjonen i 

andre etasje. Teknisk rom 
er plassert på taket, slik at 
bygget er klargjort for en 
ekstra etasje.

Totalentreprise bygg



TOTALENTREPRISE 
FISK Total Betong og Krüger Kaldnes designer, prosjekterer og bygger 

skreddersydde landbaserte settefiskanlegg i tett samarbeid med kunden.

Vår spisskompetanse på bygg og prosess i tillegg til vår samlede felles 
kompetanse og erfaring med helheten i et settefiskanlegg, gjør oss til de 
optimale samarbeidspartnerne for kunden når det kommer til bygging av 
settefiskanlegg.

Totalentreprise fisk

SALMAR 
SETTEFISK 
FOLLAFOSS 
Follafoss oppdrettsanlegg 
er en del av Norges største 
settefiskanlegg, og er på 
6.500 kvm. 

Byggetiden på det 
omfattende anlegget 
var kun 15 måneder, fra 
oppstart i juni 2016 til 
overlevering oktober 2017.

LERØY SJØTROLL KJÆRELVA 
På Fitjar i Sunnhordland 
bygges et av verdens 
største landbaserte  
settefiskanlegg. Byggherrer er 
søsterselskapene Lerøy Vest 
og Sjøtroll Havbruk. Anlegget 
blir selskapenes hovedanlegg 
for laksesmolt.

Anlegget er på 18.000 kvm, 
og vil bestå av ca. 14.000 kvm 
bygningsmasse. På anlegget 
blir det ti RAS-anlegg 
for startfôring, påvekst, 
presmolt, smolt og postsmolt. 
Totalt skal det produseres 
12,5 millioner smolt i året.



Total Betong har en egen betongavdeling som utfører betongarbeider. 
Vi har ansvarsrett i tiltaksklasse 3, og tar på oss oppdrag innen betong 
og råbygg med hovedfokus på det profesjonelle markedet.

På referanselisten vår er næringsbygg og boligblokker, i tillegg til 
betongarbeider til dammer, fundamentering av rørgater, støttemurer, 
tribuner, mastefundamenter, trafoer, kulverter, rundkjøringer, gang- og 
sykkelbruer og kaianlegg – for å nevne noe.

BETONGENTREPRISE

Betongentreprise

LABYRINTOVERLØP
DAM VALEVATN
Dam Valevatn er en del av Gravatn/
Valevatn-magasinet, som er et 
reguleringsmagasin for Tjørhom 
kraftverk. Total Betong har levert 
betongarbeider for entreprenør 
Implenia.

Etter et forprosjekt sommeren 2015, 
var det oppstart for Total Betongs 
arbeider i mai 2016. Prosjektet var 
ferdigstilt høsten 2016.

BOLIGBLOKKER 
JÅSUND SOLA
Prosjektet omfatter betong- og stålarbeider for 
Sola kommune. De tre boligblokkene ligger i vakre 
omgivelser på boligområdet Myklebust helt ute ved 
kysten. Boligområdet består av eneboliger, rekkehus 
og leiligheter. Det er flere utbyggere her, blant annet 
Sola kommune.

Totalt er det 47 leiligheter i de tre blokkene. Den 
utvendige arkitekturen har en buet form, som både 
var spennende og stilte krav til betongarbeidene. I 
tillegg er det synlig betong i flere av de innvendige 
skilleveggene i boligene.

To av blokkene har parkeringskjeller, den tredje har 
bodkjeller.

Oppstart desember 2013, med ferdigstilling i 2014.



Jobbene våre gir stadig nye og spennende 
utfordringer. 

Det liker vi! 
Utfordringer stiller krav til oss som fagfolk, og 
en god dag på jobb er en dag der vi har løst 
utfordringer på en god måte samtidig som vi 
har holdt framdriften i prosjektet.

Fokus på helse, miljø og sikkerhet er høyt 
hos oss. Vi vil at alle skal ha en trygg og god 
arbeidsplass. Målet er null skader. Vi jobber 
systematisk og har digitalisert oppgavene som 
gir oss en effektiv og kontinuerlig forbedring.

Med et daglig fokus på visjonen vår bygger 
vi sterke relasjoner som vi ønsker skal holde 
over tid. Vi stiller krav til oss selv om å være 
ryddige, oppmerksomme, utradisjonelle og 
mulighetsorienterte, og tar godt vare på 
medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder.

Vi skaper nye muligheter ved å være i 
forkant ved bruk av ny teknologi og utfordre 
tradisjonelle løsninger.

Varig stolthet skaper vi ved å levere skikkelig 
arbeid med gjennomført kvalitet. Kunder, 
medarbeidere og samarbeidspartnere skal 
være stolte av prosjektet. Ikke bare ved 
overleveringen - men i lang tid.



TOTAL BETONG
 Hovedkontor:

Martin Vagles Veg 7, 4344 Bryne
post@totalbetong.no

Tel: 47 999 100
 

Avdelingskontor:
Storgata 28, 8000 Bodø

Postboks 445, 8001 Bodø
 Tel: 915 46 813

totalbetong.no


