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FÅR JOBBEN GJORT
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ERFARING - KVALITET - EFFEKTIVITET
SIDEN ETABLERINGEN I 2002 HAR DONAR AS UTVIKLET SEG TIL EN RENOMMERT SAMARBEIDS- 
PARTNER INNEN GRUNN OG BETONG, NYBYGG OG REHABILITERING.

Vi løser både store og små utfordringer som hoved- eller 
generalentreprenør, og påtar oss jobber både for private og  
offentlige byggherrer. 

Solid fagkunnskap gjør at vi gjerne bistår med rådgivning, tips 
og ivaretakelse av god byggeskikk. Samtidig er vi konkurranse-
dyktige på pris. Disse faktorene har gjort oss til en foretrukket 
samarbeidspartner for en rekke byggherrer i regionen. 

DONAR AS holder til i Bergen, men vi tar også på oss oppdrag i 
nærliggende kommuner.  

IVARETAR SIKKERHETEN
Gjennom et solid HMS/KS-system sørger vi for at de mest 
risikofylte oppgaver løses korrekt og så miljømessig som 
mulig. DONAR AS har til hensikt å bidra til et stimulerende, 
inspirerende og trygt arbeidsmiljø. For oss er HMS likestilt 
med produksjon, kvalitet og lønnsomhet. 



DONAR AS 3 

VÅRT TJENESTETILBUD
DONAR AS BESTÅR AV EN SAMMENSATT GRUPPE 
MENNESKER, FRA INGENIØRER TIL TEKNIKERE, 
ØKONOMER, TØMRERE, MURERE, FLISLEGGERE, 
FORSKALINGSSNEKKERE, BETONGARBEIDERE 
OG BETONG- OG TØMRERLÆRLINGER. 

Vår brede kompetanse gjør oss til en ettertraktet entreprenør. 
Vi kan påta oss alle typer prosjekter – fra A til Å – og våre 
dyktige medarbeidere hjelper deg å nå dine mål. Vi setter de 
riktige folkene på et prosjekt. Dette sikrer fagmessig og sikker 
fremdrift i henhold til planen. Vi løser alle oppdrag!

GRUNN- OG BETONGARBEID
Fra grunnarbeid til ferdigstilling av bygg.

OMBYGGING OG REHABILITERING
Helt siden firmaet ble grunnlagt, har fag- og kunnskaps-
utvikling vært et viktig tema i DONAR AS. Vi påtar oss i dag alt 
fra små til kompliserte og krevende rehabiliteringsoppdrag, 
som boliger, skoler, sykehus, kontorbygg og mer til.  

NYBYGG
Vi prosjekterer og reiser nybygg både som hoved- og general-
entreprenør, fra grunnarbeid til ferdigstilling. Vi løser oppdrag 
både for private og offentlige byggherrer, og drar nytte av 
gode samarbeidspartnere ved større prosjekter. 
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MERKURVEIEN
Høsten 2014 åpnet Bergens byråd Eiler Macody Lund 
en boligblokk med 14 moderne leiligheter i Merkur-
veien. DONAR AS var totalentreprenør for prosjektet, 
som innfrir krav til universell utforming. Utearealet er 
er vakkert opparbeidet og beplantet, og fasaden ble 
kledd med perforerte fasadeplater.

BYGGHERRE 
Etat for boligforvaltning

PROSJEKTSTØRRELSE
Kr. 32 millioner eks. mva.
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ARENA USF
Etter årelange forventninger og mye spenning knyttet 
til kulturhusprosjektet, ble Arena USF innviet i 2013. 
DONAR AS utførte alt fra innvendig til utvendig riving 
av tre og betong, grøfting, nybygg med stål, betong og 
tømmer, samt innredningsarbeider, kapasitetsøkning 
fra 1000 til 2000 gjester, og tilrettelegging for små -
bedrifter i samme bygg. DONAR AS’ primæransvar var 
ombygging av de innvendige fasilitetene.

TILTAKSHAVER
Stiftelsen Kulturhuset USF

PROSJEKTSTØRRELSE
Kr. 48,3 millioner eks. mva.
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BJØRGVIN UNGDOMSENHET
På oppdrag fra Statsbygg utførte DONAR AS total-
rehabilitering av Bjørgvin Ungdomsenhet i Bergen. 
Bygget ble offisielt åpnet i januar 2015, og rommer nå 
landets første ungdomsfengsel, som huser personer 
mellom 15 og 18 år. Samlet areal er rundt 1520 
kvadratmeter, og inneholder alt fra separate borom 
med toalett og dusj, sikkerhetscelle, oppholdsrom, 
vaktrom, kontorer, undervisningsrom og mer. 

Bygget er utformet slik at det ikke skal ha 
institusjonelt preg, men samtidig er sikkerheten 
ivaretatt blant annet ved skuddsikre vinduer, stål-
forsterkede dørkarmer og evakueringssikring. Bygget 
innfrir Tek10-forskriften, og oppvarmingen skjer med 
vannbåren gulvvarme fra fjernvarme.

TILTAKSHAVER
Statsbygg

PROSJEKTSTØRRELSE 
Kr. 54,7 millioner eks. mva.
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NYGÅRD SKOLE
I 2014 ble rehabiliteringsarbeidet ved Nygård skole i 
Bergen startet. Prosjektet ble ferdigstilt i september 
2015, og bestod i kjemisk fjerning av miljøfarlig 
PCB-maling, reparasjonsarbeider, slemming og 
maling. Prosjektet ble regnet som en antikvarisk 
rehabilitering, hvilket gjør at det ble stilt strenge 
krav til utførelse.

TILTAKSHAVER 
Universitetet i Bergen, Eiendomsavdelingen

PROSJEKTSTØRRELSE
Kr. 8 millioner eks. mva.
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ASK BO- OG OMSORGSSENTER
I 2014 ferdigstilte DONAR AS rehabiliteringsarbeider 
og 200 m2 utvidelse av Ask Bo- og Omsorgssenter på 
Askøy. DONAR AS utførte alt fra innvendig rehabili-
tering til grunn-, stål-, betong- tømmerarbeider, samt 
teknisk tilrettelegging.

TILTAKSHAVER 
Stiftelsen Ask Bo- og Omsorgssenter

PROSJEKTSTØRRELSE
Kr. 8,7 millioner eks. mva.



12 DONAR AS

NORDNES OPPVEKSTTUN
DONAR AS utførte demontering, utbygging og 
gjenreising av Nordnes oppveksttun, ferdig i  
november 2016. I barnehagen i Haugeveien 40 ble det 
blant annet foretatt masseutskiftning av hele området, 
demontering og gjenoppbygning av grunnmurer for 
eksisterende trebygning oppført i 1650. Nytt tre- og 
betongbygg ble ført opp etter passivhusstandard, 
levert komplett med lekeapparater og lekeplasser. 
Området ble gjerdet inn, og det gamle huset fremstår 
nå omtrent slik det så ut i 1910. Byggets totale areal 
er ca. 820 m2.  

TILTAKSHAVER 
Bergen kommune, etat for utbygging

PROSJEKTSTØRRELSE
Kr. 36 millioner eks. mva.
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Male- og gulvarbeider - både for private og �rmaer

Våre ansatte utfører det meste innen 
maler og gulvleggerarbeider. Vår ekspertise er din trygghet.

Øvre Fyllingsvei 81A, 5162 Laksevåg • Tlf: 55 34 62 66
E-post: jo-greve@online.no • www.maleroggulvgruppen.no

FANAHAMMEREN 124 A
Privateid enebolig. Eneboligen ble utført i 
 totalentreprise og ferdigstilt november 2013.  
Boligen har bruttoareal på 305 m2 inkludert garasje.

PROSJEKTSTØRRELSE
Kr. 4,8  millioner eks. mva.
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Kanalveien 6 - 5068 BERGEN
Telefon: 55 29 90 47 - Faks: 55 20 09 85
E-post: john@solgjerde.no
www.solheimgjerdenett.no

Størst på områdesikring i hele Norge - www.osn.no
Tlf. 907 91 900 • www.titlestad.no

Kontakt Handelsbanken for konkurransedyktige betingelser
I Handelsbanken skreddersyr vi de løsningene som er best for deg, enten du er privat- eller bedrifts-
kunde. Vi tar økonomien din personlig og hos oss får du det du trenger basert på dine behov.

Har du konkurransedyktige betingelser? Kontakt oss i dag!

Handelsbanken Fana
Tlf. 55 11 78 50
E-post: fana@handelsbanken.no

SIDEN 1947

www.arthur-thorsen.no

MUR, PUSS OG FLISARBEID    NYBYGG    REHABILITERING

www.betomur.no

Sandvikstorget 11, 5036 Bergen
Litlås 4, 5954 Mongstad

Tlf: 55 31 00 40 • E-post: post@olemoen.no • www.olemoen.no

Regnskap • Firmaetablering
Bedriftsrådgivning • Lønn og personale

Autorisert regnskapsførarselskap
Medlem NARF - Norges Autoriserte

Regnskapsførers Forening

www.kjell-hansen.no 

TAKK TIL VÅRE 
SAMARBEIDSPARTNERE!
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AVD. SANDVIKEN 
Sandviksboder 58, 5035 Bergen

Telefon: 55 54 98 00
bergen@neumann.no

AVD. MIDTUN 
Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun

Trelast og byggevarer til proffmarkedet

KONTAKT OSS I DAG!
Jonstadveien 6, 5146 Fyllingsdalen • Tlf. 04090, tastevalg 4 (Region Vest) 
www.sonnico.no • E-post:sibergen@sonnico.no

Sønnico AS er Norges eldste og en av de mest anerkjente elektroentreprenørene i Norge, med 430 ansatte. 
Forventet omsetning i 2015 er NOK 470 mill. Sønnico AS inngår som heleid datterselskap i Umoe-konsernet og er blant 
de ledende entreprenørselskapene innen elektrofaget i Norge. Vår ambisjon er å være bransjens mest attraktive og 
beundrede arbeidsplass.
I Hordaland påtar Sønnico seg de fleste typer prosjekter, med særlig vekt på elektroinstallasjon i private næringsbygg 
og offentlige bygg. Kvalitet, kompetanse og kundefokus kjennetegner vår virksomhet. 
 

VI BEMANNER DONAR AS

Vi leverer fagpersonell innen bygg og anlegg

Wernersholmvegen 49, 5232 Paradis  - Tlf. 55 25 88 05
 www.bergenpersonal.no

 



ESPEHAUGEN 40, 5258 BLOMSTERDALEN  I  TLF. 55 98 09 00  I  WWW.DONAR.NO  I  E-POST: POST@DONAR.NO

 •
 C

on
ce

p
t: 

JS
 M

ed
ia

 T
o

ol
s 

A
/S

 •
 1

02
37

7 
• 

w
w

w
.js

no
rg

e.
no

 •
 C

on
ce

p
t: 

JS
 M

ed
ia

 T
o

ol
s 

A
/S

 •
 1

02
37

7 
• 

w
w

w
.js

no
rg

e.
no

 •
 C

on
ce

p
t: 

JS
 M

ed
ia

 T
o

ol
s 

A
/S

 •
 1

02
37

7 
• 

w
w

w
.js

no
rg

e.
no


