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ALGEMENE INFORMATIE 

Inwoner aantal  : 5 374 807 op 01/07/2020 
Bevolkingsdichtheid : 13,93 inwoners per km2 
Hoofdstad  : Oslo (90% van de bevolking woont in het zuiden van Noorwegen) 
Andere grote steden : Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen 
Valuta   : De Noorse kroon (NOK); €1 = 10,9704 NOK / 1NOK = €0,091091 

MARKTBESCHRIJVING 

De bouw- en constructiesector in Noorwegen is vrij omvangrijk en wordt onderverdeeld in 5 segmenten: 
• productie van bouwmaterialen 
• uitvoering van bouw- en constructieprojecten 
• beheer, nazicht en onderhoud van gebouwen en constructies 
• architect- en ingenieurswerkzaamheden 
• handel in bouwmaterialen 

 
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (SSB) telde de Noorse bouw- en constructiesector in 2018 
meer dan 58.500 bedrijven met een tewerkstelling van bijna 254.600 personen en is bijgevolg een 
sleutelsector van de Noorse economie. 
 
De sector wordt gedomineerd door enkele belangrijke ondernemingen. Het merendeel zijn KMO’s, meer dan 
90% van de bedrijven stellen minder dan 20 personen te werk. Deze worden meestal aangeworven als 
subcontractor door de belangrijke bouwbedrijven. 
In 2019 bedroeg de omzet van de bouw- en constructiesector 496,4 miljard NOK, een stijging van 2,5% t.o.v. 
het jaar daarvoor. De vooruitzichten voor de sector de komende jaren zijn voorzichtig optimistisch. 

MARKTSITUATIE 

De bouwsector is altijd sterk onderhevig geweest aan conjunctuurschommelingen. Zo kende de sector na 
vele jaren van sterke groei, een afname van activiteiten in 2008 en 2009. Dit werd versterkt door de moeilijke 
situatie binnen de financiële markten en de zwakke ontwikkelingen van de internationale economie.  
 
In 2009 en 2010 stelde de Noorse regering een extra investeringspakket ter grootte van 10 miljard NOK in 
als stimulatie voor de bouwsector. Het extra investeringspakket was vooral gericht op renovatie en 
onderhoud van openbare gebouwen en op de infrastructuur. 
 
Openbare werken zijn vitaal voor de sector. Het bouwen en renoveren van scholen, hospitalen, culturele 
centra, militaire installaties en het aanleggen van wegen, bruggen en tunnels wordt door de regering beslist, 
maar uitgevoerd door de private sector. De centrale en lokale overheden zijn dan ook de belangrijkste 
opdrachtgevers. 
  

 
1 Op 21/10/2020 verkregen via https://www1.oanda.com/currency/converter/ 

https://www1.oanda.com/currency/converter/
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De prognose van de Noorse bouwsector is eerder stabiel, maar de vooruitzichten zijn voorzichtig gezien de 
onzekerheid van de macro-economische situatie in Europa, de rest van de wereld en de coronacrisis van 
2020. De lage groei in de wereldeconomie heeft ook negatieve gevolgen voor de Noorse economie.  
 
Verder werkt de regering aan een actieplan voor energie-efficiëntie voor een klimaatvriendelijke 
bouwsector. Het doel is het aanzienlijk verminderen van het totale energiegebruik in de bouwsector. 
 
 
 

 
 

 
 

(Bron: https://www.bnl.no/siteassets/dokumenter/rapporter/bnl---markedsrapport-2020-1-one-pager.pdf (BNL))  

https://www.bnl.no/siteassets/dokumenter/rapporter/bnl---markedsrapport-2020-1-one-pager.pdf
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WONINGBOUW 

Op 1 januari 2020 was het huizenpark goed voor meer dan 2,6 miljoen woningen voor een totale bevolking 
van 5,374 miljoen inwoners. Vele Noorse families bezitten daarenboven een chalet aan zee en/of in de 
bergen. De Noren, meer dan andere Europeanen, investeren veel geld in het bouwen en onderhouden van 
hun woningen en chalets. 
 
In 2019 werden er 30.373 nieuwe woningen gebouwd, een kleine 2.500 minder dan het voorgaande jaar. 
Voor de komende jaren wordt de bouw van +/- 30.000 nieuwe woningen verwacht. Rond en in de 
grootsteden is er nog steeds een tekort aan wooneenheden. Het is ook in de grootsteden dat de meeste 
appartementsblokken worden gebouwd. De hoge bevolkingsgroei, lage rente en sterke inkomens zorgen 
ook voor een stijging in de vraag naar woningen. Toch is het voorzichtigheid geblazen wat betreft de 
ontwikkeling van de woningprijzen, vooral in de hoofdstad, waar deze de laatste jaren behoorlijk is 
gestegen. 

UTILITEITSBOUW 

De laatste jaren is er relatief veel utiliteitsbouw in Noorwegen geweest. Veel van deze bouw was indirect 
gedreven door de hoge olieprijzen, maar die tijd lijkt nu voorbij en doordat de olieprijs over langere tijd 
meer is gedaald dan verwacht, zijn de prognoses voor de komende jaren negatief. De openbare sector 
investeert vooral in de bouw van nieuwe scholen, zorgcentra en cultuurgebouwen. In 2020 waren er bijna 
750.000 utiliteitsgebouwen. 

INFRASTRUCTUUR EN PROJECTBOUW 

Het “Nationaal Transportplan” (NTP) voor de periode 2018-2029, goedgekeurd in juni 2017, voorziet een 
budget van 1.064 miljard NOK (112,7 miljard euro) verdeeld over 12 jaar. Het NTP omvat enorme investeringen 
in eenvoudigere, snellere en veiligere nationale transportsystemen. De focus ligt op milieuvriendelijk 
stadsvervoer, een efficiënte ontwikkeling om hoofdtransportassen in het land met elkaar te verbinden en 
plannen om de reistijden te verminderen zowel over de weg als per spoor. 
 
Verdere informatie betreffende projecten in uitvoering en toekomstige projecten is te verkrijgen via de 
website van “The Directorate of Public Construction and Property”. 
 

Statsbygg 
(The Directorate of Public Construction and Property) 
Biskop Gunnerus' gate 6, N-0155 Oslo 
Postboks 8106 Dep, N-0032 Oslo  
T: +47/815 55 045 / 22 95 43 30 
postmottak@statsbygg.no | http://www.statsbygg.no 

 
  

mailto:postmottak@statsbygg.no
http://www.statsbygg.no/
http://www.statsbygg.no/
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Verdere informatie over infrastructurele projecten in uitvoering en toekomstige projecten is te verkrijgen 
via de website van “Statens Vegvesen Vegdirektorat”: 
 

Statens vegvesen Vegdirektorat 
(Norwegian Public Roads Administration) 
Brynsengfaret 6A, N–0667 Oslo 
Postboks 8142 Dep, N–0033 Oslo 
T: +47/915 02 030 
firmapost@vegvesen.no | http://www.vegvesen.no 

 
Verdere informatie over Noorse spoorwegenprojecten in uitvoering en toekomstige projecten is te 
verkrijgen via de website van “Jernbaneverket”. 
 

Jernbaneverket 
Norwegian government’s agency for railway services 
Biskop Gunnerusgate 14, N-0185 Oslo  
Postboks 4350, N-2308 Hamar 
T: +47/05280 
postmottak@jernbaneverket.no | http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/ 

 
Verdere informatie over Noorse vliegveldprojecten in uitvoering en toekomstige projecten is te verkrijgen 
via de website van “Avinor”. Op deze website zijn alle adressen van de vliegvelden terug te vinden. 
 

Avinor AS 
Oslo Atrium 
Dronning Eufemias gate 6, N-0191 Oslo 
Postboks 150, N-2061 Gardermoen  
T: +47/815 30 550 | F: +47/64 81 20 01  
post@avinor.no | http://www.avinor.no 

 
Verdere informatie over Noorse havenprojecten in uitvoering en toekomstige projecten is te verkrijgen via 
de website van de Noorse kustwerken. 
 

Kystverkets Hovedkontor 
(The Norwegian Coastal Administration) 
Sorenskriver Bulls gate 3, N-6025 Ålesund 
Postboks 1502, N-6025 Ålesund 
T: +47/33 03 48 08 | F: +47/70 23 10 08 
post@kystverket.no | http://www.kystverket.no 

  

mailto:firmapost@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no/
mailto:postmottak@jernbaneverket.no
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/
mailto:post@avinor.no
http://www.avinor.no/
mailto:post@kystverket.no
http://www.kystverket.no/
http://www.jernbaneverket.no/en/startpage1/
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BOUWMATERIALEN 

MARKTSITUATIE 

De markt van de bouwmaterialen is sterk afhankelijk van de bouwactiviteiten. Als de activiteiten binnen de 
bouwsector heropleven, heeft ook de markt van bouwmaterialen dezelfde tendens en andersom. Het 
grootste deel van de omzet binnen de markt van bouwmaterialen wordt gerealiseerd door de professionele 
markt. 
 
Noorse producenten zijn eerder kleinere spelers en velen zijn nu ook in buitenlandse handen. Sterke merken 
zijn Glava, Spenncon, Weber (leca), Isola, Icopal en Rockwool.  

MARKTBESCHRIJVING 

De import en distributie van bouwmaterialen verloopt via agenten, groothandelaars en gespecialiseerde 
ketens. De DIY en bouwmaterialenketens staan hierbij absoluut centraal en verkopen zowel aan de 
privégebruiker als aan de professionele markt. 
 
In Noorwegen is er weinig of geen verschil tussen een bouwmaterialenketen en een DIY. Gezien deze ketens 
en DIY’s zowel aan de professionele markt als aan het grote publiek leveren, is het gamma producten vrij 
omvangrijk (van traditionele bouwproducten tot tuinmeubelen, interieurartikelen, verlichting, verwarming, 
badkamers en keukens met accessoires). De bouwmaterialenketens zijn de belangrijkste spelers in de totale 
omzet van bouwmaterialen. Vaklui (schrijnwerkers, loodgieters, schilders e.d.) genieten van een percentage 
op de aankopen. 
 
Om de prijzen te drukken sluiten belangrijke bouwbedrijven raamakkoorden af met de 
bouwmaterialenketens of DIY’s voor het leveren van traditionele bouwproducten. Deze raamakkoorden 
omvatten producten zoals deuren, ramen, bevloering, bedaking e.d. Deze contracten worden meestal op 
een jaarlijkse basis hernieuwd of opnieuw genegotieerd. 
 
Naast deze bouwmaterialenketens, die een verscheidenheid van producten aanbieden, zijn er op de Noorse 
markt gespecialiseerde ketens die zich profileren met één segment zoals interieur, sanitair, verfproducten 
of ijzerwaren. 

LOCALE PRODUCTIE 

Er bestaan in Noorwegen een 2000-tal producenten van bouwmaterialen die ongeveer 65% van de eigen 
behoeften dekken. De belangrijkste bedrijven zijn: 

• Glamox AS (verlichting) http://www.glamox.no 
• Glava AS (isolatiemateriaal) http://www.glava.no 
• Elko AS (elektriciteitsmateriaal) http://www.elko.no 
• Norema AS (keukens) http://www.norema.no 
• Isola AS (dak-, vloer- en façadebedekkingen) http://www.isola.no 
• Sigdal Kjøkken AS (keukens) http://www.sigdal.no 
• OSO Hotwater (HVAC) http://www.oso.no 
• Norgesvinduet Bjørlo (ramen) http://www.norgesvinduet.no 
• Natre (ramen) http://www.natre.no 

http://www.glamox.no/
http://www.glava.no/
http://www.elko.no/
http://www.norema.no/
http://www.isola.no/
http://www.sigdal.no/
http://www.oso.no/
http://www.norgesvinduet.no/
http://www.natre.no/
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AANKOOPSTRUCTUUR KETENS 

De bouwmaterialenketens/DIY’s kopen hun producten aan: 
• via Noorse producenten 
• via Noorse filialen van buitenlandse bedrijven 
• via groothandelaars/agenten in specifieke producten zoals verven, onderhoudsproducten, 

bakstenen en interieurartikelen zoals tapijten, behangpapier e.d. 
• via rechtstreekse import 

AFZETKANSEN 

Er zijn voor buitenlandse leveranciers zeker opportuniteiten. Hierbij zal bovenop de kwaliteit ook de prijs 
een rol spelen. Bovendien spelen innovatie en duurzaamheid een steeds grotere rol. 
 
Er is dus vooral potentieel voor milieuvriendelijke en energiebesparende materialen, oplossingen en 
technologieën, prefab modules en energiebesparende verlichtingssystemen. In het HVAC-gebeuren zijn er 
mogelijkheden voor o.a. luchtverwarmingspompen en vloerverwarmingssystemen. 
 
Verder is er een mogelijke interesse voor parket, laminaat, vloeren en tegels, geveldecoratie, 
badkamerinterieur, deuren, ramen en gebouwmanagementsystemen. 
 
Voor de infrastructurele projecten zijn innovatieve producten en technologieën m.b.t. wegenbouw, 
spoorwegnetwerk, luchthavens, bruggen en tunnels welkom. 
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MARKTTOEGANG 

• Als buitenlandse ondernemer is de Noorse bouwmarkt - zeker als non-Scandinavisch bedrijf - 
vandaag moeilijk te penetreren. Toch zijn er tal van opportuniteiten waarbij o.a. de prijs een 
belangrijke rol kan spelen, zonder de kwaliteit van de goederen en diensten te negeren. 

• Alle openbare aanbestedingen in de bouw- en constructiemarkt kunnen op de officiële en complete 
database van Noorwegen, de ”DOFFIN-base”, geraadpleegd worden via https://doffin.no/en of via 
de officiële website voor EU-tenders. 

• ”Startbank” databank voor leveranciers van gekwalificeerde goederen en diensten in navolging van 
en met de medewerking van de Achilles database (kwalificatiesysteem van producten en diensten in 
de olie- en gassector). De database is een project van ‘The Norwegian Construction Industry 
Association’ in samenwerking met de Noorse autoriteiten om de transparantie in het reilen en zeilen 
binnen de bouwsector te vergemakkelijken. 
https://www.achilles.com/no/community/startbank/ 

• Om de kwaliteit van producten en leveranciers te garanderen, werd een nieuw “keurmerk” 
geïntroduceerd. Indien bedrijven de Noorse markt willen betreden, dienen ze te voldoen aan de 
criteria van Sintef. http://www.sintefcertification.no/ 

• “TransQ” wordt gebruikt door Avinor (luchthavens), Jernbaneverket (spoornetwerk) en NSB 
(spoorwegen) voor het openstellen van aanbestedingen. 
https://www.achilles.com/no/community/transq-nordics/ 

• De rol van de architect is zeer belangrijk bij het kiezen of voorstellen van nieuwe producten en 
diensten voor nieuwe projecten. 

• De bouwmaterialenketens en DIY’s spelen een belangrijke rol bij het leveren van traditionele 
bouwmaterialen naar de bouwbedrijven toe. De meeste contractors hebben dan ook 
raamakkoorden met de ketens voor het leveren van bepaalde producten voor een bepaalde periode. 

• Op de Noorse markt zijn er ook tal van agenten en groothandelaars werkzaam in de bouwsector. 
Het is niet altijd evident om deze, dikwijls ‘one-man’ bedrijfjes, te identificeren.  

• Bezoek en/of deelname aan de tweejaarlijkse vakbeurs “Bygg Reis Deg” (Nordic Building Exhibition), 
de ontmoetingsplaats voor alle spelers op de Noorse bouwmarkt, is zeker een interessante manier 
om het aanbod te verkennen en om contacten te leggen. 
http://www.byggreisdeg.no 

• Om de markt en het aanbod beter te kennen, is het absoluut noodzakelijk individuele 
prospectiereizen te ondernemen. 

  

https://doffin.no/en
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do;jsessionid=E00AB2305E35F0B7C65927B7E2DE305D.backendA1
https://www.achilles.com/no/community/startbank/
http://www.sintefcertification.no/
https://www.achilles.com/no/community/transq-nordics/
http://www.byggreisdeg.no/
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UITVOEREN VAN WERKEN 

FORMALITEITEN BIJ HET UITVOEREN VAN WERKEN 

Voor alle werken die uitgevoerd worden in Noorwegen is een Noors organisatienummer noodzakelijk. 
Dit nummer kan aangevraagd worden bij het Noorse handelsregister Brønnøysund Register Centre, 
https://www.brreg.no, meer informatie hieromtrent via https://www.altinn.no/en/Start-and-Run-a-
Business/. Via deze link vindt u o.a. meer informatie over het openen van een bedrijf en welke 
ondernemingsvormen er bestaan in Noorwegen (https://www.altinn.no/en/start-and-run-
business/planning-starting/Choosing-Legal-Structure/). 
 
Wanneer het bedrijf zonder vestiging aanwezig zou willen zijn in Noorwegen, zou dit eventueel 
kunnen als een ‘Norwegian Branch of a foreign company (NUF), voor meer informatie hierover zie 
https://www.altinn.no/en/start-and-run-business/planning-starting/registration-of-the-
enterprise/starting-a-norwegian-branch-of-a-foreign-company-nuf/. 
 
Voor meer informatie kunt u eveneens terecht bij  

Brønnøysundregistrene (het Noorse handelsregister) 
(The Brønnøysund Register Centre) 
Postboks 900, N-8910 Brønnøysund 
T. +47 75 00 75 00 
E-mail via https://www.brreg.no/kontaktskjema/ 
https://www.brreg.no/ 

 
Meer informatie over het uitvoeren van werken in Noorwegen met buitenlandse werknemers is terug te 
vinden via https://www.altinn.no/en/start-and-run-business/working-conditions/employment/employing-
foreign-workers/ 

BTW 

BTW-regime: 
Bij uitvoeren van werken is het in Noorwegen niet mogelijk om als buitenlandse onderneming de BTW te 
verleggen naar de klant. Indien de activiteiten onderworpen zijn aan Noorse BTW moeten buitenlandse 
bedrijven zich hiervoor laten registreren zodat zij de geleverde werken met Noorse BTW kunnen factureren. 
Hiervoor moet een aansprakelijk vertegenwoordiger in Noorwegen worden aangesteld. Alle voornaamste 
advocaten- en auditkantoren kunnen als fiscaal vertegenwoordiger voor buitenlandse firma’s fungeren. 
 
BTW teruggave: 
De teruggave wordt aangevraagd op het bijzonder formulier RF-1032 dat in principe verkrijgbaar is bij elk 
Noors BTW-kantoor. Het kan  ook gedownload worden via volgende link: 
https://www.skatteetaten.no/en/forms/rf-1032-vat-refund-for-foreign-businesses/  
  

https://www.brreg.no/
https://www.altinn.no/en/Start-and-Run-a-Business/
https://www.altinn.no/en/Start-and-Run-a-Business/
https://www.altinn.no/en/start-and-run-business/planning-starting/Choosing-Legal-Structure/
https://www.altinn.no/en/start-and-run-business/planning-starting/Choosing-Legal-Structure/
https://www.altinn.no/en/start-and-run-business/planning-starting/registration-of-the-enterprise/starting-a-norwegian-branch-of-a-foreign-company-nuf/
https://www.altinn.no/en/start-and-run-business/planning-starting/registration-of-the-enterprise/starting-a-norwegian-branch-of-a-foreign-company-nuf/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.brreg.no%2Fkontaktskjema%2F&data=02%7C01%7Cjiska.vandekoevering%40flanderstrade.com%7C2cadb0dd15dd45917cd308d7257421ce%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637019053624293893&sdata=U0sVQK74W%2BN1LPZpSRiCr4JkTHmuE4pAxMYjEgUpdo4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.brreg.no%2F&data=02%7C01%7Cjiska.vandekoevering%40flanderstrade.com%7C2cadb0dd15dd45917cd308d7257421ce%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637019053624303882&sdata=tLZXakygC4WGTs2WB8%2BnfZ3eMBaxott6fFzLGMR%2BMBs%3D&reserved=0
https://www.altinn.no/en/start-and-run-business/working-conditions/employment/employing-foreign-workers/
https://www.altinn.no/en/start-and-run-business/working-conditions/employment/employing-foreign-workers/
https://www.skatteetaten.no/en/forms/rf-1032-vat-refund-for-foreign-businesses/
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DETACHERING BUITENLANDSE WERKNEMERS IN NOORWEGEN 

Bij detachering van buitenlandse (bouw)werknemers in Noorwegen kunnen sinds 1 september 2005 de lonen 
niet meer worden betaald volgens de lonen in land van oorsprong. Dit geldt indien er diensten of werken 
worden uitgevoerd. Voor meer informatie zie 
https://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/09/feature/no0509103f.htm 
 
Er is vanwege de Noorse autoriteiten strenge controle bij het invullen van de nodige documenten 
voor buitenlandse bedrijven die tijdelijke werken uitvoeren in Noorwegen. Voor meer informatie 
verwijzen we u naar: https://www.udi.no/en/word-definitions/employers-employing-someone-who-
is-an-eueea-national-/. 
 

Voor buitenlandse werknemers in Noorwegen bestaat het 'Service Centre for Foreign Workers', een 
samenwerking tussen de politie, Arbeidstilsynet (The Norwegian Labour Inspection Authority), 
Skatteetaten (The Norwegian Tax Administration) en Utlendingsdirektoratet (The Norwegian 
Directorate of Immigration). Voor meer informatie: https://www.sua.no/en/ 
 
Via Arbeidstilsynet (The Norwegian Labour Inspection Authority) https://www.arbeidstilsynet.no vindt 
u meer informatie omtrent de Noorse arbeidswetgeving: https://www.arbeidstilsynet.no/en/ (Engelse 
website). 
 
Er is vanwege de Noorse autoriteiten strenge controle bij het invullen van de nodige documenten 
voor buitenlandse bedrijven die tijdelijke werken uitvoeren in Noorwegen. 
 
Bevoegde overheidsinstantie: 

Arbeidsdepartementet 
The Ministry of Labour and Social Affairs 
https://www.regjeringen.no/en/dep/ad/about-the-ministry/contact.html?id=173 
Arbeidstilsynet 
Norwegian Labour Inspection Authority 
https://www.arbeidstilsynet.no 

  

https://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/09/feature/no0509103f.htm
https://www.udi.no/en/word-definitions/employers-employing-someone-who-is-an-eueea-national-/
https://www.udi.no/en/word-definitions/employers-employing-someone-who-is-an-eueea-national-/
https://www.sua.no/en/
https://www.arbeidstilsynet.no/
https://www.arbeidstilsynet.no/en/
https://www.regjeringen.no/en/dep/ad/about-the-ministry/contact.html?id=173
https://www.arbeidstilsynet.no/
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WERK- EN VERBLIJFSVERGUNNING 

Door het lidmaatschap van Noorwegen bij de Europese Economische Ruimte zijn er geen voorafgaande 
verblijfs- of werkvergunningen vereist voor de tewerkstelling van Belgische werknemers. Sinds 2001 is 
Noorwegen ook lid van de Schengenzone en vinden er bij verplaatsingen binnen deze zone geen 
identiteitscontroles plaats. 
 
Mochten buitenlandse medewerkers voor meer dan 3 maanden in Noorwegen zijn, zullen zij een 
verblijfsvergunning nodig hebben. Meer informatie hierover is terug te vinden via het 
'Utlendingsdirektoratet' (UDI) (Norwegian Directorate of Immigration), https://www.udi.no/en/. 
 
Meer informatie over werk en verblijf via: 
https://www.udi.no/en/want-to-apply/work-immigration/ 
 
Het hebben van een HSE-card is noodzakelijk wanneer men werkt op een bouw- en constructiesite 
(https://www.arbeidstilsynet.no/en/hse-cards/hse-cards-in-building-and-construction/). 
 

TIJDELIJKE INVOER VAN MATERIAAL 

Tijdelijke invoer van beroepsgoederen en materiaal kan geschieden via een ATA-carnet (Admission 
Temporaire/Temporary Admission). Het carnet is een jaar geldig en kan binnen deze termijn meerdere 
malen worden gebruikt. Verdere informatie over het gebruik van een ATA is verkrijgbaar bij uw regionale 
Kamer van Koophandel. 
  

https://www.udi.no/en/
https://www.udi.no/en/want-to-apply/work-immigration/
https://www.arbeidstilsynet.no/en/hse-cards/hse-cards-in-building-and-construction/
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BOUW- EN CONSTRUCTIESECTOR 

VAKVERENIGINGEN 

Byggenæringens Landsforening (BNL) 
(The Federation of Norwegian Construction Industries) 
Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo  
Postboks 7187 Majorstua, N-0307 Oslo  
T. +47 23 08 75 00 
firmapost@bnl.no | https://www.bnl.no/ 
Contactpersonen: https://www.bnl.no/ansattoversikt/  
 BNL is de hoofdorganisatie voor producenten van bouwmaterialen, vakbedrijven en civil engineering 

companies. 
 BNL is een paraplu organisatie die 15 specifieke verenigingen overkoepelt. Gezamenlijk dekt BNL de 

totale bouw- en constructiesector en vertegenwoordigt de organisatie meer dan 4000 bedrijven en 
bij 70.000 werknemers. De bedrijven zijn lid van een van de verenigingen. 

 
Boligprodusentenes Forening 
(Norwegian home Builders’ Association) 
Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, N-0368 Oslo  
Postboks 7186 Majorstua, N-0307 Oslo 
T. +47 23 08 75 00 
post@boligprodusentene.no | https://www.boligprodusentene.no/ 
Contactpersonen: https://www.boligprodusentene.no/om-oss/administrasjonen/  

Leden: https://www.boligprodusentene.no/om-oss/vare-medlemmer/ 
 
Byggevareindustriens Forening 
(The Construction Products Association) 
Middelthunsgt. 27, N-0368 Oslo  
Postboks 7186 Majorstua, N-0307 Oslo 
T. +47 23 08 75 00 
byggevare@bnl.no | https://www.byggevareindustrien.no/  
Contactpersonen : https://www.byggevareindustrien.no/ansatte/administrasjonen/ 

Leden: https://www.byggevareindustrien.no/medlemsoversikt/ 
 
Byggmesterforbundet 
Sørkedalsveien 9, 2. etg., N-0369 Oslo  
Postboks 5475 Majorstua, N-0305 Oslo 
T. +47 23 08 75 77 
hei@byggmesterforbundet.no | https://byggmesterforbundet.no/  
Contactpersonen: https://byggmesterforbundet.no/kontakt-oss 

Leden: https://byggmesterforbundet.no/privat-person/finn-medlem   

mailto:firmapost@bnl.no
https://www.bnl.no/
https://www.bnl.no/ansattoversikt/
mailto:post@boligprodusentene.no
https://www.boligprodusentene.no/
https://www.boligprodusentene.no/om-oss/administrasjonen/
https://www.boligprodusentene.no/om-oss/vare-medlemmer/
mailto:byggevare@bnl.no
https://www.byggevareindustrien.no/
https://www.byggevareindustrien.no/ansatte/administrasjonen/
https://www.byggevareindustrien.no/medlemsoversikt/
mailto:hei@byggmesterforbundet.no
https://byggmesterforbundet.no/
https://byggmesterforbundet.no/kontakt-oss
https://byggmesterforbundet.no/privat-person/finn-medlem
http://boligprodusentene.no/
https://www.bnl.no/
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Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) 
(Norwegian Contractors’ Association) 
Middelthunsgate 27, N-0368 Oslo  
Postboks 5485 Majorstua, N-0305 Oslo 
T. +47 23 08 75 00 
firmapost@eba.no | https://www.eba.no/  
Contactpersonen: https://www.eba.no/om-oss/ansatte/  

Leden: https://www.eba.no/eba-medlemssbedrifter/ 
 
Maler- og byggtapetsermestrenes Forbund (MLF) 
(Norwegian Association of Painting Contractors) 
Middelthunsgate 27 (Næringslivets Hus), N-0368 Oslo 
Postboks 5479, N-0305 Oslo 
T. +47 23 08 75 90 
mlf@mlf.no | https://www.mlf.no/  
Contactpersonen: https://www.mlf.no/om-oss/kontakt-oss/  

Leden: https://www.mlf.no/om-oss/vare-medlemmer/ 
 
Norsk Eiendom 
(Norwegian Property Federation) 
Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Majorstuen  
Postboks 7185 Majorstuen, N- 0307 Oslo  
T. +47 23 08 75 00 
firmapost@noeiendom.no | https://www.norskeiendom.org/  
Contactpersonen: https://www.norskeiendom.org/om-norsk-eiendom/ 

Leden: https://www.norskeiendom.org/vare-medlemmer-2/ 
 
Norsk utleieforening 
(Norwegian Rental Association) 
Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27 
Postboks 5466 Majorstua, N-0305 Oslo  
T. +47 23 08 75 00 
post@norskutleieforening.no | https://www.norskutleieforening.no/  

Leden: https://www.norskutleieforening.no/vare-medlemmer/ 
 
NAML-Norske Anleggsgartnere – Miljø- og Landskapsentreprenører 
(Association of Norwegian parks and garden layouts) 
Middeltunsgate 27, N-0305 Oslo  
T. +47 23 08 75 85 
https://www.naml.no/forsiden/ 

Leden: https://www.naml.no/finn-anleggsgartnere/  
  

mailto:firmapost@eba.no
https://www.eba.no/
https://www.eba.no/om-oss/ansatte/
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https://www.norskutleieforening.no/vare-medlemmer/
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Norske Murmestres Landsforening 
(Vereniging voor metsers) 
Sørkedalsveien 9, 2. etg., N-0369 Oslo  
Postboks 5476 Majorstua, N-0305 Oslo 
T. +47 99 22 52 10 
mur@bnl.no | https://www.norskemurmestre.no/ 

Leden: https://www.norskemurmestre.no/vare-medlemmer/ 
 
Norske Trevare 
(Norwegian Joinery Manufacturers Association) 
Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, N-0368 Oslo 
Postboks 7188 Majorstua, N-0307 Oslo  
T. +47 23 08 80 00 
post@norsktrevare.no | https://www.norsketrevarer.no/  
Contactpersonen: https://www.norsketrevarer.no/om-oss/ansatte-i-administrasjonen/  

Leden: https://www.norsketrevarer.no/medlemsportal/medlemskap/medlemsoversikt/ 
 
Rørentreprenørene Norge 
(Norwegian Association of Plumbing, Heating and Ventilating Contractors) 
Fridtjof Nansens vei 19, N-0369 Oslo  
Postboks 5480 Majorstua, N-0305 Oslo  
T. +47 28 08 76 50  
firmapost@rornorge.no | https://rornorge.no/ 

Leden: https://rornorge.no/vaare-medlemmer/ 
 
TEF - Takentreprenørenes Forening 
(Norwegian Roofing Contractors Association) 
Middelthunsgate 27, N-0368 Oslo 
Postboks 7187 Majorstua, N-0307 Oslo  
T. +47 48 26 88 05 
tef@bnl.no | https://www.taktekker.no/forsiden/ 

Leden: https://www.taktekker.no/finn-gode-taktekkere/ 
 
Treindustrien 
(The Norwegian Sawmill Industries Association)  
Middelthunsgate 27, N-0368 Oslo 
Postboks 5487 Majorstuen, N-0305 Oslo 
firmapost@treindustrien.no | http://www.treindustrien.no 
Contactpersonen: http://www.treindustrien.no/om-treindustrien 

Leden: http://www.treindustrien.no/medlemmer 
 
Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund 
(Ventilatie, Dak en facadewerken) 
Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27 (M-4 etg.), N-0368 Oslo 
Postboks 5478 Majorstuen, N-0305 Oslo 
T. +47 950 25 055 
ane.dyrnes@vbl.no | https://www.vbl.no/  

Leden: https://www.vbl.no/medlemsoversikt/   

mailto:mur@bnl.no
https://www.norskemurmestre.no/
https://www.norskemurmestre.no/vare-medlemmer/
mailto:post@norsktrevare.no
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VKE Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi 
(Norwegian Refrigeration and HVAC Association) 
Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, N-0303 Oslo  
Postboks 5488 Majorstuen, N-0305 Oslo 
T.+47 413 28 908 
post@vke.no | https://www.vke.no/ 

Leden : https://www.vke.no/medlemsbedrifter/  
 
 

OVERIGE VAKVERENIGINGEN EN INSTANTIES 

Rådgivende Ingeniørers Forening – RIF 
RIF - Association of Consulting Engineers, Norway 
Essendrops gate 3 
Postboks 5491 Majorstuen, N-0305 Oslo 
T. +47 22 85 35 70 
rif@rif.no | https://www.rif.no/ 
Contactpersonen: https://www.rif.no/om-rif/administrasjon-og-styre/ 

Leden: https://www.rif.no/finn-autorisert-radgiver/ 
 
Engineering Consultants Norway 
Nedre Eikervei 14, N-3045 Drammen 
T. +47 45 87 84 50 
firmapost@ecn.as | https://www.ecn.as 

Engineering Consultants Norway is a total supplier of Engineering and Project Administrative 
Staffing Services within most disciplines.  

 
Arkitektbedriftene i Norge 
Essendrops gate 3, N-0368 Oslo 
T. +47 22 93 15 00 
post@arkitektbedriftene.no | https://www.arkitektbedriftene.no/  

Onder ‘finn arkitekt’ staat de lijst van architecten 
 
Bransjeforeningen for systeminnredning i yrkesbygg (BSY) 
(Vakvereniging voor leveranciers van systemen voor het inrichten van kantoor- en industriegebouwen) 
Baker Østbys vei 21, N-1351 Rud 
info@bsy.no | http://www.bsy.no 
 De ledenlijst kan via de website gedownload worden via http://www.bsy.no/medlemmer_185.html 

‘BSY Leverandører’ (BSY leveranciers) en ‘BSY Entreprenører’ (BSY Ondernemers). 
 
Statsbygg 
(The Directorate of Public Construction and Property) 
Biskop Gunnerus' gate 6, N-0155 Oslo 
Postboks 8106 Dep, N-0032 Oslo  
T: +47 815 55 045 / 22 95 43 30 
postmottak@statsbygg.no | http://www.statsbygg.no 
  

mailto:post@vke.no
https://www.vke.no/
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NORMEN EN VEREISTEN VOOR DE BOUWSECTOR 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande verenigingen: 
 
Direktoratet for byggkvalitet 
Mariboesgate 13, Oslo  
Postboks 8742, Youngstorvet, N-0028 Oslo  
T. +47 22 47 56 00 
post@dibk.no | http://www.dibk.no/ 
Bij ’Direktoratet for byggkvalitet’, kunt u terecht voor informatie betreffende de normen waaraan Noorse 
bouwconstructies en -materialen moeten voldoen. 
 
Sintef Community 
Børrestuveien 3 
Postboks 124 Blindern, N-0314 Oslo  
T. +47 40 00 51 00 
info@sintef.no, byggforsk@sintef.no | http://www.sintef.no / https://www.sintef.no/community/ 
SINTEF Community is een onderzoeksinstituut voor duurzame ontwikkeling van gebouwen, infrastructuur 
en mobiliteit. Ze creëren een waarde voor hun klanten en de samenleving door middel van onderzoek en 
ontwikkeling, advies, certificering en kennisverspreiding via onder meer de SINTEF Building Research Design 
Guides. Ze biedt specialistische expertise op het gebied van architectuur, bouw, water, transport, digitale 
transportoplossingen en economie. En tot slot ontwikkelen ze toekomstige oplossingen voor de gebouwde 
samenleving. 
 
Standard Norge 
(The Standardization Organizations in Norway) 
Mustads vei 1, N-0283 Oslo 
Postboks 242, N-1326 Lysaker 
T. +47 67 83 86 00 
info@standard.no | http://www.standard.no 
 

AANBESTEDING 

Steeds meer aanbestedingen staan open voor internationale inschrijving. Als lid van de EER worden 
alle aanbestedingen gepubliceerd via Tenders Electronic Daily, het centrale EU-systeem. Grote 
openbare aanbestedingen kunnen op de officiële en complete database van Noorwegen, de ”DOFFIN-
base”, geraadpleegd worden via https://doffin.no/en 

 
Voor bouwprojecten kan men eveneens terecht op: 

• ”Startbank” databank voor leveranciers van gekwalificeerde goederen en diensten in 
navolging van en met de medewerking van de Achilles database (kwalificatiesysteem 
van producten en diensten in de olie- en gassector). De database is een project van 
‘The Norwegian Construction Industry Association’ in samenwerking met de Noorse 
autoriteiten om de transparantie in het reilen en zeilen binnen de bouwsector te 
vergemakkelijken.https://www.achilles.com/no/community/startbank/ 

• ‘TransQ’ wordt gebruikt door Avinor (luchthavens), Jernbaneverket (spoornetwerk), 
NSB (spoorwegen) voor het openstellen van aanbestedingen. 

mailto:post@dibk.no
http://www.dibk.no/
mailto:info@sintef.no
mailto:byggforsk@sintef.no
http://www.sintef.no/
https://www.sintef.no/community/
mailto:info@standard.no
http://www.standard.no/
https://doffin.no/en
https://www.achilles.com/no/community/startbank/
http://www.sintef.no/default.aspx?id=114
http://www.dibk.no/no/
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http://www.achilles.com/nb/nettverk/212-countries/europe/europe/843-transq-
norge 

• Overheidsprojecten; https://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/ 
• Overige websites: 
• https://www.norgebygges.no/ geeft informatie en statistieken over de huidige en 

toekomstige Noorse bouwmarkt/projecten. Helaas is deze website enkel in het Noors 
en tegen betaling. 

• https://www.byggfakta.no/; verzamelt informatie over alle soorten bouwprojecten in 
Noorwegen met de noodzakelijke contactpersonen (te vergelijken met het Duitse 
bedrijf IBAU). 

• http://www.bygg.no/prosjekter geeft informatie over de huidige en Noorse 
bouwmarkt/projecten. 
 

Opmerking: 
Helaas zijn enkele websites, waarop bouwprojecten worden gepubliceerd, enkel in het Noors. 

BESTAANDE EN AANKOMENDE PROJECTEN 

Voor een up-to-date overzicht over de gehele bouw- en constructiemarkt en een database over 
bouwprojecten, kan men terecht op https://www.byggfaktalive.no/start/index.html. Voor een gratis 
demo van deze database kunt u terecht op https://demo.byggfakta.no/. Helaas is deze website enkel 
in het Noors. 
 
Onderstaande artikel (mei 2019) geeft een overzicht over het aantal bouwprojecten:  
https://www.byggfakta.no/sa-store-er-fremtidens-byggeprosjekter-147193/nyhet.html 
 
Norge Bygges AS 
Karenslyst Allé 40, N-0279 Oslo 
T. +47 67 49 49 00 
info@norgebygges.no | https://www.norgebygges.no/  
Geeft informatie en statistieken over de huidige en toekomstige Noorse bouwmarkt/projecten. 
Helaas is deze website enkel in het Noors en tegen betaling. 

 

VAKTIJDSCHRIFTEN 

Bygg Fakta 
Byggfakta Docu AS 
Elisabeth Von Hubschs gate 6, N-1534 Moss 
Pb 205, N-1501 Moss  
T. +47 69 91 24 00 
red@byggfaktamedia.no | https://www.byggfakta.no/ 
 
Byggeindustrien 
Stensberggaten 27 
Postboks 6831 St. Olavs plass, N-0130 Oslo 
T. +47 23 70 95 00 
ab@bygg.no | http://www.bygg.no 

http://www.achilles.com/nb/nettverk/212-countries/europe/europe/843-transq-norge
http://www.achilles.com/nb/nettverk/212-countries/europe/europe/843-transq-norge
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https://www.byggfakta.no/
http://www.bygg.no/prosjekter
https://www.byggfaktalive.no/start/index.html
https://demo.byggfakta.no/
https://www.byggfakta.no/sa-store-er-fremtidens-byggeprosjekter-147193/nyhet.html
mailto:info@norgebygges.no
https://www.norgebygges.no/
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Byggmesteren 
Postboks 5475 Majorstuen, N-0305 Oslo 
T. +47 23 08 75 00 
post@byggmesteren.as | https://byggmesteren.as/ 
 
Glass & Fasade 
Fridtjof Nansens vei 19, N-0369 Oslo 
T. +47 47 47 47 05 
post@gffn.no | https://www.glassportal.no/ 
 
MUR+BETONG 
Lilleakerveien 2b, Oslo 
Postboks 102 Lilleaker, N-0216 Oslo 
T. +47 22 87 84 21 
post@murbetong.no | .https://murbetong.no/ 
 
Treindustrien 
Postboks 130, N-2261 Kirkenær 
T. +47 469 41 000 
redaksjonen@trenytt.no | https://trenytt.no/ 
 
VVS Aktuelt 
Byggfakta Docu AS 
Elisabeth Von Hubschs gate 6, N-1534 Moss 
Pb 205, N-1501 Moss  
T. +47 69 91 24 00 
post@byggfakta.no | https://www.vvsaktuelt.no/kontakt/sider.html 
 
Arkitektnytt 
Josefines gate 34, N-0351 Oslo 
T. +47 23 33 25 00 
arkitektnytt@arkitektnytt.no | https://www.arkitektnytt.no/ 
 
Arkitektur N 
Josefines gate 34, N-0351 Oslo 
T. +47 23 33 25 00 
redaksjon@arkitektur-n.no | http://www.arkitektur-n.no 
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WEBSITES; BOUWPORTALEN 

Norsk Byggtjeneste AS; https://byggtjeneste.no/  
Grootste Noorse dienst voor alles wat betreft bouw (producten/voorschriften/informatie e.d.). 
Hieronder vallen o.a.: NOBB (Norsk Byggevarebase); https://www.nobb.no/ (elektronische database met 
productinformatie voor de bouwsector) 
 
Overige websites zijn: 
https://www.produktfakta.no/ (database met bouw gerelateerde producten) 
https://www.norgebygges.no/ (informatie over de Noorse bouwmarkt/projecten) 
http://www.byggenorge.no 
http://www.bygg.no 
https://www.byggfakta.no/ (Verzamelt informatie over alle soorten bouwprojecten in Noorwegen met de 
noodzakelijke contactpersonen (te vergelijken met het Duitse bedrijf IBAU). Tegen betaling.) 
https://cobuilder.com/en 
 
Daarnaast bestaan er in Noorwegen diverse databanken voor de Noorse markt die van nut kunnen zijn 
voor het verzamelen van contactgegevens, de meest gekende zijn Kompass, https://no.kompass.com/, Proff 
Forvalt, https://forvalt.no/ en Nordicnet, http://www.nordicnet.no/. 
 

VAKBEURZEN 

De voornaamste bouwbeurs in Noorwegen is de ‘Bygg Reis Deg’ (The Nordic Building Exhibition). De eerst 
volgende beurs zal hoogstwaarschijnlijk plaatsvinen van 20 tot en met 23 oktober 2021. Voor meer 
informatie zie https://www.byggreisdeg.no/. 
 

VVS-dagene is de enige vakbeurs in Noorwegen voor het ganse HVAC gebeuren. De beurs geeft zowel 
producenten als leveranciers een mogelijkheid om zijn producten en diensten aan vak volk in de HVAC-
sector voor te stellen. Meer informatie via https://www.vvsdagene.no/ 
 
De beurzen in Noorwegen zijn echter klein van omvang vergeleken met beurzen zoals die zijn in 
Duitsland/Frankrijk/Nederland. 
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Disclaimer 
De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen met betrekking 
tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de 
publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit 
beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit 
verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin 
verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar 
bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 
verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

https://www.ssb.no/naringer/
https://www.bnl.no/siteassets/dokumenter/rapporter/bnl---markedsrapport-2020-1-one-pager.pdf
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