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Selskapsform:
Landskapsarkitektene Berg & Dyring er et kontor innen areal- og landskapsplanlegging med adresse i
Moss og Frogn. Aksjeselskapet ble stiftet i 1987 som Berg & Pettersen a/s, med navneskifte og
bindende arbeidsavtale til Berg & Dyring AS i 1993.
Medlemsskap:
Firmaet er medlem i Norske Landskapsarkitekters Forening NLA.
Forsikringsordning:
Selskapets poliser er tegnet i Gjensidige forsikring. Herunder gjelder:
Rådgivende ingeniør/arkitekt,- Yrkesskade,- Bedrift,- Lokaler/Inventar,- Bil.
Arbeidsområde:
Vår virksomhet består av planleggings- og utredningsoppdrag innen fagområdet landskapsarkitektur,
så som:
 Landskapsanalyse
 Byanalyse
 Uteanlegg ved offentlige og private byggeprosjekter og institusjonsbygg
 Torg, plasser, (gå)gater
 Større landskapsinngrep (veier, massetak, kraft / industri / militæranlegg m.m.)
 Strandsoner og sjøfronter, kai- og bryggeanlegg
 Boligområder
 Rekreasjonsområder
 Idrettsanlegg
 Gravplasser – kirkegårder
 Perspektivtegning og illustrasjoner
Vi utfører også oppdrag innen arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, og utredningsarbeidet i
denne forbindelse, så som;
 Kommune(dels)planer
 Reguleringsplaner
For øvrig henvises til utfyllende referanseliste og jobboversikt.
Kapasitet:
Kontorene har i de senere år variert i følgende bemanning:
2-5 landskapsarkitekter med 0 < 30 års erfaring.
1 bygningsingeniør og DAK-ansvarlig med < 20 års erfaring.
1 DAK-operatør.
Tendensen for 2011 er allerede positiv, og styrket bemanning med erfarne medarbeidere vurderes.
EDB:
Kontoret er utstyrt med kraftige PC – baserte plattformer og benytter alminnelig kjente
tekstbehandlings- og regneprogram, Norsk Standard 3420 m.fl., Vegvesenets prosesskode - (ANKON
/ G-PROG), Byggsafe total styringssystem (KI/KS), samt div.administrasjonsprogram m.m.
For øvrig benyttes eget utstyr vedr digital foto/film, fargekopi/scanning, samt plot/kopi storformat.
Nettadresse: post@bergogdyring.no
DAK:
Kontoret har benyttet dataassistert konstruksjon (DAK) som tegneverktøy siden 1993 og er operative
på arbeidsstasjoner koblet opp imot A0-farge/raster plotter. Programvaren består av
AUTOCAD/NOVACAD med spesialapplikasjon for landskapsarkitektur, 3D-modellering m.m, samt
INTERGRAPH`s Microstation og "Siteworks" + Photo-shop / Illustrator. DAK benyttes av oss i dag
på de fleste oppdrag innen prosjektering, utredning og analyse.
WEB:
Les mer (referanser m.m.) på kontorets hjemmeside: www.bergogdyring.com (pt under revisjon)
Kontaktpersoner / kontorledelse
John Berg og Tom Dyring
Landskapsarkitekter MNLA

