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HVEM ER VI?

Nesttungruppen AS ble stiftet 28.09.2014. 
Nesttungruppen AS driver eiendomsutvikling og 
entreprenørvirksomhet, salg og produksjon av 
bolig til sluttkunde gjennom aksjeinvesteringer i 
egne selskap og sammen med andre aktører, samt 
utleie av næringslokaler. Selskapet holder til i 
Bergen Kommune. 

Morselskapet Nesttungruppen AS har som 
hovedoppgave å drifte de underliggende 
selskapene ved å arbeide aktivt i de respektive 
styrene. Styrets leder og daglig leder er 
representert i styrene i datterselskapene.
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HVA GJØR VI?
Konsernet består av ulike selskaper innenfor 
eiendomsutvikling, entreprenørvirksomhet og 
ingeniørtjenester innenfor byggtekniske fag.
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NESTTUNGRUPPEN  AS BESTÅR 
AV FØLGENDE SELSKAPER:

Orion Prosjekt AS, som er det selskapet i gruppen som utvikler, 
finansierer, oppfører og selger boliger, i egen regi eller i samarbeid 
med andre. 

Nesttun Byggconsult AS, er selskapet som utfører prosjektering, 
prosjektledelse, øvrig prosjektadministrasjon, salg og markedsføring 
av bolig/- næring- og offentlige bygg. 

KB Entreprenør AS, er Nesttungruppen AS sitt entreprenør selskap, og 
driver innen virksomhetsområdene totalentreprise, nybygg, tilbygg, 
rehabilitering og ombygging.

HAS Utvikling AS er et selskap som driver med kjøp, salg, 
eiendomsutvikling samt utleie av bolig- og næringsareal. 
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HØY 
KOMPETANSE

Nesttungruppen AS, er en samarbeidspartner med høy 
kompetanse, både for profesjonelle innen eiendom, men også 
for de med mindre erfaring innen eiendomsutvikling. 

Vi har også finansiell kompetanse innen likviditetsstyring og 
finansiering av prosjekter.
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ET GODT
RENOMMÉ

Kunder skal få den beste oppfølging, både i forkant, under 
bygge prosess og etter at boligen er overlevert. Vi vet at ryktet 
taler foran oss, og vi ønsker å leve opp til et godt rykte og på 
denne måten skape et godt renommé for Nesttungruppen. 
I fremtiden skal det snakkes om at vi bygget boliger der minner 
skapes, med høy kvalitet og varige verdier.

MODERNE &
FREMTIDSRETTET

Nesttungruppen AS ønsker å bidra til en moderne og 
fremtidsrettet utvikling av boliger i Bergen og omegnskommuner. 
Vi er kjent for å levere god standard og høy kvalitet på boligene 
våre. 

Våre ansatte er opptatt av å utføre gode prosjekter, og å være en 
samarbeidspartner som er til å stole på. 
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EFFEKTIVT & 
LØNNSOMT

Vi arbeider kontinuerlig for å bli enda sterkere og fremstå som 
en tydelig merkevare. 

Vi leverer effektivitet gjennom totale løsninger for å skape 
større lønnsomhet. 

POSITIVITET &
GODE LØSNINGER

Gjennom våre datterselskaper, samarbeidsselskaper og 
kompetente medarbeidere, skaper vi gode løsninger.

Nesttungruppen ønsker å forbindes med positivitet, både for 
kunder, forbindelser og for våre ansatte.
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BOLIGER 
DER MINNER SKAPES
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OM ORION PROSJEKT AS

Orion Prosjekt AS investerer i og utvikler boligeiendom, selger bolig til 
sluttkunde, finansierer og gjennomfører boligprosjekt.

Orion Prosjekt AS ble stiftet 16.02.2011. Selskapets virksomhetsområder er
investering i og utvikling av fast eiendom, samt det som står i forbindelse 
med dette. Orion Prosjekt AS utvikler prosjekter i egen regi eller i 
samarbeid med andre, og kan i den forbindelse ta ansvar for utvikling, 
prosjektledelse og gjennomføring av prosjektet.

Orion Prosjekt AS er en samarbeidspartner med høy kompetanse, både 
for profesjonelle innen eiendom, men også for de med mindre erfaring 
innen eiendomsutvikling. Vi har også finansiell kompetanse innen 
likviditetsstyring og finansiering av prosjekter. Orion Prosjekt AS har 
kontorer både i Bergen og i Knarvik, Lindås Kommune.
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NOEN AV VÅRE 
PROSJEKTER Utvikling av boligeiendom

Langheiane B10. Leilighetene fremstår som moderne og er 
lyse og luftige. Prosjektet består av to leilighetsbygg som 
tilsammen inneholder 44 leiligheter fordelt over 4-3 etasjer.  
Under leilighetsbyggene er det fellesgarasje med heis til 
boligetasjene. Byggene ligger sør-vest vendt med gode 
solforhold. 

Lonshaugen. Høyt og fritt i Knarvik ligger Lonshaugen.

Lonshaugen er et flott og moderne leilighetsprosjekt
med sentralt beliggenhet. Prosjektet er bygget med tanke på at 
man skal kunne bo godt med nærhet til alle fasiliteter.
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Skjærgårdsholmen. En maritim boligdrøm på Skjærgårdsholmen som består av totalt 45 flotte 
leiligheter. Alle leiligheter har en fantastisk beliggenhet i sjøkanten med utsikt over vannet og med 
optimale sol- og lysforhold.
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Lonstunet. 44 lyse, moderne leiligheter og rekkehus. Gode solforhold, og med orkester plass til naturen, 
sentralt i Knarvik, Lindås Kommune.
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Lonstunet. 
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PROSJEKTUTVIKLING OG 
PROSJEKTADMINISTRASJON 
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OM NESTTUN BYGGCONSULT AS

Nesttun Byggconsult AS gjennomfører en komplett prosjekt utvikling, 
fra den første ideen, videre til arkitekt, vi planlegger, driver rådgivning 
og prosjektering, frem til utførelse og ferdigstillelse av prosjektet.

Vi er behjelpelig med byggesak og ønsker å samarbeide tett med 
byggherre, slik at ønsker og behov blir ivaretatt. Arealutnyttelse og 
tomtevalg er også noe vi kan konsulteres om.

I dag er det 5 ansatte i Nesttun Byggconsult AS. Vår erfaring og 
kompetanse med hele byggeprosessen, fra reguleringsarbeidet, til 
bygget er ferdig gjør det enkelt for våre kunder. Vi har erfaring fra store 
byggeprosjekt, både innen boligbygg og næringsbygg, samt i mindre 
prosjekt, som eneboliger, tilbygg og rehabilitering.
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NOEN AV VÅRE 
PROSJEKTER Utvikling av boligeiendom

Nesttunbrekka. Utsikten ligger i Nesttunbrekka 37, på en flott 
utsiktstomt over Nesttundalen mot øst, og Hopsdalen mot vest, 
i Bergen Kommune. Boligen ligger i et etablert boligfelt sentralt 
på Nesttun. Området er meget solrikt. Prosjektet består av 4 
nye leiligheter i et morderne bygg over 3 etg. Leilighetene har 
gode planløsninger over ett plan, med heis og garasje.

Lonshaugen. Høyt og fritt i Knarvik ligger Lonshaugen.

Lonshaugen er et flott og moderne leilighetsprosjekt
med sentralt beliggenhet. Prosjektet er bygget med tanke på at 
man skal kunne bo godt med nærhet til alle fasiliteter.
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Skjærgårdsholmen. En maritim boligdrøm på Skjærgårdsholmen som består av totalt 45 flotte 
leiligheter. Alle leiligheter har en fantastisk beliggenhet i sjøkanten med utsikt over vannet og med 
optimale sol- og lysforhold.
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KJØP, SALG OG
EIENDOMSUTVIKLING
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OM 
HAS UTVIKLING AS

HAS Utvikling AS utvikler bolig og næringseiendommer i samarbeid med 
profesjonelle, private eiendomsbesittere og næringsaktører. 
Vi skal skape merverdi for partene i prosessen.

HAS Utvikling AS er et selskap i Nesttungruppen som driver med kjøp, salg og eiendomsutviklings virksomhet. Selskapet ble 
stiftet 1.10.2012.

HAS Utvikling AS går tidlig inn i prosessen, og er med på inngåelse av tomteavtale, som resulterer i ferdig bygg. Vi foretar 
oppkjøp for utvikling og videresalg, og kan tilby våre kunder bistand ved tomtekjøp. Vi har ikke et forhåndsdefinert konsept i 
form av byggeteknikk eller segment. Det er først og fremst tomtens egenskaper, områdets demografi og grunneiers ønske, som 
vi ser på. Deretter diskuterer vi om det er leiligheter, rekkehus, eneboliger eller næringsbygg som er aktuelt å se videre på. 

HAS Utvikling AS samarbeider med grunneiere gjennom opsjons- og intensjonsavtaler eller eventuelt andre avtaleformer som 
eier måtte ønske. 
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DE BESTE
LØSNINGENE

Vi som eiendomsutvikler er opptatt av å gi raske svar og 
få frem de ønsker og behov en grunneier måtte ha. 

Å se på de beste løsningene for grunneier, boligkjøpere og 
næringsleietakere er viktig for oss. 

Vi er løsningsorientert, og ser på et mangfold av ideer, før vi 
sammen kommer frem til det beste konseptet for en eiendom. 
Solforhold, naboskap, grunnforhold, adkomstmuligheter, 
parkering og kommunale interesser er noen av tingene som er 
viktig å tenke på. Vi snur og vender på alle steiner, involverer 
flere samarbeidspartnere, før vi lander på den beste løsningen. 

Selskapet (gjennom datter/-tilknyttet selskap) har også boliger 
og næringslokaler for leie.

Vi har godt samarbeid med ulike arkitekter som velges/
anbefales i forhold til prosjektets art og beliggenhet.

Vi knar eiendommene.
Uttrykket å «kna» en eiendom bruker vi når vi sammen med 
arkitekter, meglere og leietakere jobber for å finne den beste 
løsningen. 

Vi fokuserer på å skape moderne løsninger, varige verdier og 
bruksglede for boligkjøpere og leietakere.
Kommunene og andre offentlige aktører må også være med i 
en slik prosess. 

HAS Utvikling AS har lang erfaring med å samarbeide med 
offentlige aktører.
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FILOSOFI
HAS Utvikling AS sin filosofi som eiendomsutvikler er at ved 
samarbeid, gjerne med flere ulike aktører, og vurdering av 
flere alternativer, vil føre frem til de beste løsningene.
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PROSJEKTER

HAS Utvikling AS har vert med å opprette en rekke selskap, som 
Furuhagen AS, Ågotnes Utbygging AS, Ågotnes Utvikling AS og 
Finnebrekka Utvikling AS.  

Alle disse selskapene har med sine prosjekter, utviklet eiendommer 
som har resultert i flotte boliger for salg, og næringslokaler til leie.

Eksempler på prosjekter hvor HAS Utvikling AS har bidratt med utvikling 
fra tomtekjøp til ferdig bolig og næringsareal, er:
- Halhjemtoppen.
- Vestvendt, Ågotnes.
- Finnebrekka.
- Unnelandsveien.
- Storetveitveien 144 mfl.
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KVALITET ER VÅR STYRKE
TOTALENTERPRISE - NYBYGG - TILBYGG - REHABILITERING
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OM KB ENTREPRENØR AS

KB Entreprenør AS ble etablert 16.12.2013. KB Entreprenør AS 
ivaretar alle faser i et prosjekt og gjennomfører alle typer Bygg- og 
Anleggsprosjekter.

Bedriften har per i dag 14 ansatte; 9 tømrere, 2 lærlinger, 2 prosjektledere 
og daglig leder. KB Entreprenør AS tilbyr prosjekterings tjenester, og kan 
være behjelpelig med byggesak/byggesøknader.

Hos oss finner du fagfolk. Ansatte hos oss har mesterbrev og høyere 
utdanning innenfor ulike grener i bygg og anleggsfaget. Dette gjør at vi er 
en trygg bedrift med høy kompetanse. 

Vi setter vår ære i godt utført håndverksarbeid!
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NOEN AV VÅRE 
PROSJEKTER Gjennomgående god kvalitet

Manger kirke. KB Entreprenør AS har utført tømrerarbeidet ved 
stabilisering av kirken.

Bergen vest. KB Entreprenør AS har hatt totalentreprise og 
utførende tømrerarbeid på enebolig i Bergen Vest.
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Hytte på Radøy. KB Entreprenør hadde oppdraget med 
oppføring av flott hytte på Radøy.

Lonshaugen Knarvik. KB Entreprenør AS har hatt rollen som 
hovedentreprenør med anlegg og byggeledelse, utførende 
tømrer arbeid, og koordinering av fag på leilighetsprosjektet i 
Knarvik – Lindås Kommune. 
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KONTAKT 
NESTTUNGRUPPEN

Nesttungruppen AS
 
Adm.dir:  
Helge G. Sohlberg 

Tlf:  +47 91 10 14 79

E-post:  
helge@nesttungruppen.no

KB Entreprenør AS
 
Daglig leder:  
Daniel Malcherek
 
Tlf:  +47 90 53 90 04
 
E-post:  
daniel@kb-ent.no

Nesttun Byggconsult AS 
 
Prosjektsjef:  
Kurt Henning Oppedal
 
Tlf:  +47 40 47 80 70
 
E-post:  
kurt@nesttunbyggconsult.no

Nesttun Byggconsult AS 
 
Prosjekteringsleder:  
Ørjan Erstad
 
Tlf:  +47 90 40 12 80
 
E-post:  
orjan@nesttunbyggconsult.no
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NESTTUNGRUPPEN

STRUKTUR

NESTTUN BYGGCONSULT AS HAS UTVIKLING ASORION PROSJEKT AS KB ENTREPRENØR AS
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NESTTUN 
GRUPPEN
Pb. 449 Nesttun
5853 BERGEN 

Tel: +47 91 10 14 79
E-post: post@nesttungruppen.no


