
Vårt engasjement 
skaper større verdier



Ingen 
tilfeldighet
Haga & Berg er en ledende entreprenør innen rehabilitering, 
ombygging, vedlikehold og miljøsanering. Siden starten i 1997, 
har vi opparbeidet variert erfaring fra et bredt spekter av jobber 
– fra større totalprosjekter til mindre serviceoppdrag. 

Haga & Berg er en solid, trygg samarbeidspartner som alltid 
har fokus på å finne de beste løsningene for kunden. Derfor er 
det ingen tilfeldighet at vi i dag har en solid kundeportefølje 
bestående av profesjonelle eiendomsbesittere, private bedrifter 
og offentlige etater. 

Visjon

«Vårt engasjement skaper større verdier»

Våre verdier

• Kundevennlige – vi skal være best ut mot kunder
• Pålitelige – vi stiller alltid opp
• Ambisiøse – vi påtar oss det meste
• Engasjerte – vi trives med det vi holder på med
• Ærekjære – vi leverer alltid kvalitet til riktig tid



Håndplukket 
kompetanse
I Haga & Berg stiller vi strenge krav til oss selv når det 
gjelder kvalitet, utførelse og kundetilfredshet. Vår styrke 
ligger i en kompetent, fleksibel organisasjon som setter 
seg høye mål med hensyn til samarbeid, kundetilpasning 
og budsjettrammer. 

Bedriften består av håndplukkede, høyt kvalifiserte 
medarbeidere med bred erfaring innenfor alle relevante 
fagområder og funksjoner. I tillegg har vi knyttet til oss et 
solid nettverk av underleverandører som er valgt på bakgrunn 
av sin leveringsevne og løsningsorientering. 

Entra, Biskop Gunnerus gate 14
Omgjøring av kontorlokaler

St. Hanshaugen senter
Ombygging butikklokaler, oppussing garasjeanlegg og rehabilitering/ombygging tak



Samarbeid 
i sentrum 
I Haga & Berg jobber vi ut fra visjonen «vårt engasjement 
skaper større verdier». Vår visjon og bedriftskultur springer 
ut fra ønsket om å skape et best mulig resultat for kunden 
i prosjektet – både når det gjelder kvalitet, økonomi og miljø. 

Vi mener nøkkelen til å skape et sterkt engasjement ligger 
i evnen til tverrfaglig samarbeid, stolthet og eierskap til 
prosjektet. God lagånd og felles forståelse for gode, varige 
løsninger er derfor en sentral drivkraft i alle våre prosjekter.

Rosenkrantz gate 22 
Total oppussing og rehabilitering hele bygget. Omgjøring av kontorlokaler, kantine og takterrasse.



   

TRYGGHET GJENNOM KOMPETANSE
I Altiprosjekt har vi mange års erfaring innen 
prosjektledelse og praktisk gjennomføring av 
prosjekter, og vi kan med hånden på hjertet si at 
kunnskap alene ikke er kompetanse.

Adresse:  Gråterudveien 1, 3036 Drammen 
Telefon: +47 450 22222
web: www.altiprosjekt.no

RIVING   |   BEMANNING   |   PCB/ASBESTSANERING   |   BETONGSAGING/BORING

HOVEDAKTIVITET
Vår hovedaktivitet er innvendig rensk og miljøsanering av alt i fra  
kontorlokaler, skoler og store bygningsmasser, til rehabilitering og 
ombygning. Vi har spisskompetanse på asbestsanering, PCB,  
betongsaging/boring, skjærebrenning, heisriving og mindre maskin- 
rivningsoppdrag.

- Sparkel

- Designgulv

- Tepper

- Vinyl

- Veggvinyl

- Linoleum

- Gummigulv

- Våtrom

- Epoxy

Gamle Leirdalsvei 5, 1081 Oslo
Telefon: 22 30 24 06

epost:post@gulvogsparkel.no

A.R.W.

BYGG AS

Betongsaging Kjerneboring Flisleging Snekring Bygning servis og Bemaning

arwbygg@gmail.com

Andre 477 07 468
Radek 912 63 561

Betongsaging Kjerneboring Flislegging Snekring Byggeservice og bemanning

Java Personal AS er et bemannings- og rekrutteringsselskap 
som ble grunnlagt i 2005. Vi har spesialisert oss på utleie av 
norske og utenlandske medarbeidere til bygg- og anleggs- 
bedrifter, industri, eiendomsbesittere og vaktmesterselskaper.
 
Vi er stolte av det vi gjør og har som mål å ha de mest fornøyde 
kundene i bransjen. Vi har alltid høy fokus på å levere flinke 
folk og med høy kvalitet.

Vi hjelper deg med det du trenger:
Snekkere • Malere • Murere • Sveisere • Rivearbeider 
Saneringsarbeidere • Vaktmestere • Hjelpearbeidere 
Hele arbeidslag med norske formenn

Ta gjerne kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.
Salgssjef Tor Atle Odden • tao@javapersonal.no • 952 11 006

VI GJØR JOBBEN FOR DEG!

Besøksadresse:
Tullinsgate 6 , 0166 Oslo
Sentralbord: 22 46 22 00
www.javapersonal.no

J A V A  P E R S O N A L



Dedikert 
til prosjektet
I Haga & Berg setter vi prosjektet i sentrum. Gjennom 
dedikerte medarbeidere og samarbeidspartnere, ønsker vi å 
tilføre prosjektet merverdi. Fokus på prosjektstyring og tett 
samarbeid på tvers av fag og nivåer er sentralt for å oppnå 
dette.

Nøkkelen ligger i å samle og utnytte den riktige kompetansen. 
Dette gjør vi gjennom å sette sammen det optimale teamet 
tilpasset det aktuelle oppdraget. Kombinert med bred prosjekt- 
erfaring og gode styringsverktøy, legger vi grunnlaget for et 
vellykket resultat. 

Fossheim borettslag
Oppussing og rehabilitering av fasader. Etablering av balkonger.

Ullevål sykehus
Trykktank



I alle 
faser
Haga & Berg har lang erfaring med å håndtere hele prosessen 
i et prosjekt – fra idé til bruksklart bygg. Selskapet besitter 
bred samlet fagkompetanse innen utvikling, prosjektering og 
utførelse av komplette løsninger for ulike byggherrer.

Vårt mål er å gjøre det mest mulig enkelt for deg som oppdrags-
giver. Avhengig av ønsker og behov, deltar vi på alle eller ut-
valgte stadier i prosjektet. Du trenger kun å forholde deg til en 
prosjektleder – enten det er større totalentrepriser eller mindre 
servicejobber.  

Akershus Festning, bygg 22
Total oppussing og rehabilitering hele bygget



Kvalitet 
som resultat
I Haga & Berg har vi kontinuerlig fokus på kvalitet og faglig 
utvikling. Gjennom å videreføre gode håndverkstradisjoner kom-
binert med bruk av ny teknologi, kan vi tilby fremtidsrettede 
løsninger som tilfredsstiller kundenes ulike krav og behov.

For oss er profesjonalitet, trygghet og tillit avgjørende faktorer i 
ethvert kundeforhold. Det gjør oss til en foretrukket entreprenør 
innenfor våre fagområder, og har resultert i et nært samarbeid 
med flere av landets største gårdeiere.

Haukåsen radarstasjon



BRANNSIKKERHET!
Oslo Brannsikring utfører brannsikringsarbeid hos borettslag og sameier
Branndører til både entré, kjeller og loft • Bygningsmessig oppgradering av bygårder i hht 
brannforsikrifter og brannpålegg • Branntetting av gjennomføringer • Skilting av 
rømningsveier • Levering av slokkeustyr

post@oslo-brannsikring.no
Telefon: 22 88 45 80
www.oslo-brannsikring.no

BlikkenslagerMesteren
AS

Totalleverandør av alt innen tak og fasadesystemer
Blant våre kunder finnes offentlige og private eiendoms besittere, entreprenører, byggmestere og private huseiere.

Haavard Martinsens vei 9
0978 Oslo
Tlf: 22 30 42 00

post@blikkenslagermesterenas.no
www.blikkenslagermesterenas.no

TE Telefon: 22 79 66 60
Bentsebrugt 13F, 0476 Oslo

Din totalleverandør
av elektrotjenester

Leverandør 
av prefabrikerte 
operasjonstuer /

modulstuer

www.hospitaltechnik.de

Tlf: +47 920 28 766
e.post: post@hospitalteknikk.no

Bentsebrugata 13F, 0476 Oslo
Telefon: 97 42 30 00
epost: post@myrervvs.no

Myhrer VVS.indd   1 19.03.15   09:46

Telefon: 22 65 79 00 • www.otg-as.no

Telefon: 41 41 57 01
Adresse: Sandstuveien 60a, 1184 Oslo

www.klimateknikk.no

En samarbeidspartner
    å regne med

VVS-entreprenør med sentrale
godkjenninger i tiltaksklasse 3. Telefon: 21 45 40 00 - Mobil: 900 92 772

E-post: torry@alltak.no - Munkerudkleiva 5A, 1164 Oslo

Taktekking – Isolering – Membran

Telefon: 66 96 30 10 – Mobil: 900 92 772
E-post: torry@alltak.no – Herumveien 14, 1430 Ås

Annonse Ditt Distrikt.indd   1 03-11-09   15:03:05

Taktekking – Isolering – Membran

Telefon: 66 96 30 10 – Mobil: 900 92 772
E-post: torry@alltak.no – Herumveien 14, 1430 Ås

Annonse Ditt Distrikt.indd   1 03-11-09   15:03:05

Telefon: 
22 28 30 10
901 09 210

epost:
post@kirkerudglass.no

BBM
Bærum ByggMontering AS
Besøksadresse: Baker Østbys vei 21, 1351 Rud
Postadresse: Pb. 29, 1309 Rud
Telefon: 67 17 02 00 - Fax: 67 17 02 01
E-post: post@bbm1.no - www.bbm1.no

Komplette konsept for innredning og
ombygging av næringsfasiliteter

Komplette konsept for innredning og 
ombygging av næringsfasiliteter

Besøksadresse: Baker Østbys vei 21, 1351 Rud
Postadresse: Pb.29, 1309 Rud
Telefon: 67 17 02 00 - Fax: 67 17 02 01
epost: post@bbm1.no - www.bbm1.no

Oslo og Omegn
Rørleggerfirma AS
Strømsveien 185
0665 OSLO
Telefon: 22 65 59 59
epost: morten@osom.no

Produkter av aluminium og glass
Dører - Vinduer - Fasader - Glasstak - Automatiske skyvedører

Elveveien 10, 3262 Larvik - Tlf. 33 13 02 20 - epost: post@frontal.as



I en større 
sammenheng
Haga & Berg er en entreprenør med bred erfaring fra større 
prosjekter innen rehabilitering og ombygging. Vi har høyt 
kvalifiserte folk i alle ledd – fra ledelse til utførelse – og 
samarbeider tett med gårdeier, arkitekt og underleverandører 
gjennom hele prosessen. 

Vår prosjektavdeling har gjennom årene opparbeidet gode 
rutiner og kunnskaper om hvilke krav som stilles til ulike 
prosjekter. Dette har også gitt oss unik kjennskap til hvert 
enkelt bygg, som gjør oss bedre i stand til å kunne tilby det 
løpende vedlikeholdet i fremtiden. 

Akershus universitetssykehus
Akuttmottak

Ullevål sykehus
Bygging av store auditorium



Interfoto
Rehabilitering og ombygging av butikklokaler. 
Nytt glasstak, ny trapp og alt av innredningsarbeider.

Canon Norge, hovedkontor
Komplett innvendig ombygging av hovedkontorene til Canon.
Prosjektet omfattet riving av 5000 kvm kontorarealer, inkludert alle tek-
niske installasjoner. Oppbygging med nytt ventilasjonsaggregat, vann- og 
avløpssystem samt elektrisk anlegg. Bygging av nye tekniske rom på tak, 
og istandsetting av utearealer.



Scandic Fornebu, lekeland og gym
Byggeprosjektet utgjør deler av U1 og U2 på Scandic Fornebu, og skal 
huse lekeland og gym. Totalentreprise for bygningsmessige og tekniske 
arbeider. Dette inkluderer oppføring av delevegger, ferdigstillelse av 
overflater, gulv, storkjøkken og innvendig trapp samt etablering av sjakt 
og teknisk rom, med mer.

Barcode-prosjektet
Her har vi levert klimavegger/fasadekledning samt montering 
av dører/vinduer og innredning av Elexia treningssenter.



Diakonhjemmet Sykehus
Sengevasksentral

Når behovet 
melder seg
Haga & Berg har en egen avdeling som har spesialisert seg på 
løpende vedlikehold og andre serviceoppdrag til det profesjonel-
le markedet. Vi kan skreddersy løsninger til den enkelte bygg-
herre, som gjør det enklest mulig når behovet melder seg. 

Vi har ansatte med høy kompetanse, alle relevante godkjennin-
ger og stiller høye krav til HMS og kvalitetssikring. Våre kunder 
kan derfor være trygge på at både bygninger og personell blir 
ivaretatt på best mulige måte.

Diakonhjemmet Sykehus
Kirurgisk poliklinikk

Diakonhjemmet Sykehus
Operasjonssal 7



Din lokale elektriker. 
Vi kan strøm!

Brennaveien 16, 1481 Hagan 
www.alphaelektro.no

Din elektriker. Vi kan strøm!

Brennaveien 16, 1481 Hagan
www.alphaelektro.no

Stillas -Tak over tak - Materialheiser
Hengestillaser - Rigging
Krympeplast/tildekking   
Tilkomst og sikring for arbeid i høyden
Flagg/anhukning for kran

Stillbygg.indd   1 17.04.15   14:51

Kverndalsvegen 40, 2416 JØMNA • Tlf: 62 43 59 50 - firmapost@jomna.no - www.jomna.no

Dører til de fleste behov

Tankrens, rehabilitering/sanering oljeskader
TOTALENTREPRENØR

Christiania Rørleggerbedrift

Samarbeidspartner
med Haga og Berg på store

og små prosjekter
Adressse: Jernbaneveien 1, 0667 oslo

Telefon: 22 16 16 16 • E-post: post@crb.no
www.crb.no

Vi er et firma med bred kompetanse og
har spesialisert oss innen betongfaget

Tlf. 901 60 540 / 950 59 162 - e-post: post@birgerpollen.no

Birger Pollen & Co AS
Betongentreprenør
Armering - forskaling - Støpearbeid

VI LEVERER FØLGENDE:
RØR:
• Sanitæranlegg
• Varmeanlegg
• Kjøleanlegg
• Sprinkleranlegg
• Service, drift og vedlikehold

ELEKTRO:
• Belysning
• Energiforsyning / oppvarming
• Sentral driftskontroll
• Brannvarsling og nødlysanlegg
• Lynvernanlegg
• Alarm- og sikkerhetssystemer
• Integrerte tele / data- og sikkerhetsanlegg
• Service, drift og vedlikehold

WWW.BRAVIDA.NO



KONTAKT
Haga & Berg Entreprenør AS
Telefon: 22 71 77 61
E-post: firmapost@hagaberg.no
Besøksadresse: Dælenengt. 24, 0567 Oslo 
Postadresse: Postboks 6503 Rodeløkka, 0501 Oslo

Les mer på
hagaberg.no

Har du et større eller mindre rehabiliteringsprosjekt?
Kontakt oss for en uforpliktende prat!


