Tradisjoner inn i en ny tid
Hamar kulturhus, fotograf Mads Frederik Christensen
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TRADISJON FOR KVALITET
– solid håndverk siden 1928
Entreprenørselskapet Martin M. Bakken ble
etablert i 1928 av byggmesteren med samme
navn. Han etablerte tidlig en bedriftskultur
preget av faglig godt utført håndverk, med stor
forståelse for betydningen av å være nysgjerrig
på ny kunnskap.
Både før og etter krigen opplevde Martin
M. Bakken en vekstperiode med stadig flere
oppdrag – særlig innen boligbygging i
etterkrigstiden. Økende oppdragsmengde førte
til flere ansatte i virksomheten, samtidig som
prosjektene også ble mer spredt geografisk.
På slutten av 60-tallet og begynnelsen av
70-tallet involverte Martin M. Bakken seg også i
anleggsvirksomhet. Gjennom sitt engasjement

i store bygg- og anleggsprosjekter befestet
selskapet sin posisjon som den største
entreprenøren i Hedmark fylke.
I 1979 ble virksomheten en del av Backe. Det
nye eierskapet brakte med seg ny dynamikk inn
i selskapet, og la grunnlaget for den moderne
entreprenørvirksomheten Martin M. Bakken AS
er i dag.
Selskapets håndverkere og funksjonærer har
levert et godt stykke kvalitetsarbeid gjennom
90 år, noe det også er ambisjoner om å gjøre i
fremtiden. Vi tror på gamle Martin M. Bakkens
ord – kvalitet, effektivitet og punktlighet!

GoZee-appen gjør brosjyren levende
Utforsk brosjyren med GoZee-appen på smarttelefonen eller nettbrettet og finn 360° panoramaer,
fotogallerier, cinemagrapher, direkte nettilgang og snap-videoer gjennom augmented reality.

GoZee: Hvordan komme i gang i løpet av 30 sekunder
1. Skriv «GoZee» i søkefeltet i App Store eller
Google Play, og last ned appen til smarttelefon
eller nettbrett.

Fotogalleri

Cinemagraph

2. Åpne appen og bruk den på sidene med
GoZee-ikonet.

Web-ikon

Snap-video
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STERK LOKAL ENTREPRENØR
– vi er der det skjer!
Gjennom årene har vi vært en viktig og synlig
del av vårt lokalmiljø. Det er ikke få merkebygg i
regionen som er signert Martin M. Bakken – noe
vi ser på som en bekreftelse på at arbeidet vi gjør
blir verdsatt og lagt merke til.

og løsningsorienterte holdninger. Gjennom
konstruktivt samarbeid med byggherrer,
arkitekter, konsulenter, leverandører og
underentreprenører, er det opparbeidet et
godt omdømme i markedet.

Som den ledende entreprenøren i Hedmark
har Martin M. Bakken blitt en merkevare våre
ansatte er stolte av, og som vi oppfatter
omgivelsene også setter pris på. I løpet av
årene har vi vært engasjert i forbindelse med en
rekke kjente utbyggingsprosjekter – blant annet
OL på Lillehammer, utbyggingen i forbindelse
med hovedflyplassen på Gardermoen, Rena Leir
og Terningen Arena i Elverum.

Fortid er fremtid for Martin M. Bakken AS. Vi
er i dag involvert i flere spennende prosjekter
som både er med på å utvikle oss som selskap
og omgivelsene vi jobber i. Vi ser frem til et
fortsatt godt samarbeid med alle våre ansatte,
byggherrer, leverandører og øvrige samarbeids
partnere også i fremtiden!

Martin M. Bakken var i sin tid opptatt av å levere
godt håndverk og ta vare på menneskene bak.
Dette gjelder også i høy grad for selskapet i dag.
Vi legger stor vekt på å utvikle dyktige fagfolk,
med mål om å levere alle prosjekter med riktig
kvalitet og til riktig tid.
Firmaet er kjent for solide grunnverdier med
god gjennomføringsevne, faglig dyktighet

Vårt innarbeidede
produksjonsapparat gir byggherren
et betryggende beslutningsgrunnlag
med dokumentasjon på pris, kvalitet
og gjennomføring.
Svein Tollersrud, administrerende direktør
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VÅR VIKTIGSTE RESSURS
– vi satser på kompetanse!
Martin M. Bakken AS har stor egenproduksjon av
betong- og tømrerarbeider med en stab av høyt
kvalifiserte fagfolk. Vi satser bevisst på at alle skal
ha den beste kompetansen på sitt fagområde.
Slik skal vi møte markedets krav til kvalitet,
effektivitet og fleksibilitet – også i fremtiden.
Våre ansatte er selskapets viktigste ressurs for
å oppnå våre målsettinger! Kompetansen sikres
gjennom planmessig opplæring og utvikling i
samarbeid med de ansatte. Rekruttering skjer
både ved ansettelse av erfarne håndverkere
og bevisst satsing ved inntak og oppfølging av
egne lærlinger.
Gjennom videre rekruttering og utvikling av
selskapets medarbeidere og organisasjon vil vi
bestrebe oss å opprettholde selskapets soliditet
og markedsposisjon.

Dette skal vi oppnå gjennom våre tre viktigste
suksesskriterier:
• Økonomi
• Kompetanse
• Omdømme
Våre overordnede mål:
• Unngå skader
• God bedriftskultur med faglig dyktighet
og yrkesstolthet
• Gjennomføring med høy kvalitet til riktig tid
• Fornøyde byggherrer
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PROFESJONELL PROSJEKTSTYRING
– samarbeid i fokus
Vi legger stor vekt på godt samarbeid med
byggherrer, arkitekter, rådgivere og under
leverandører. Vi jobber også tett sammen med
skoleverket, arbeidstaker- og arbeidsgiver
organisasjoner samt egen bransjeorganisasjon
for å formidle informasjon, kunnskap og utvikle
byggebransjen.
Martin M. Bakken har en bedriftskultur preget
av gode grunnverdier, godt arbeidsmiljø, korte
beslutningslinjer, stor fleksibilitet og løsnings
orienterte holdninger. Det gjør det like naturlig
å påta seg mindre vedlikeholdsoppdrag som
store kompliserte entrepriser.
Med høy faglig kompetanse, moderne
produksjonsutstyr og gode styringssystemer
skal vi være i stand til å møte fremtidens
utfordringer.

Profesjonell prosjektstyring, optimale bygge
tider og kostnadseffektiv produksjon skal
komme både nye og eksisterende kunder
til gode.
Bedriftens soliditet gir oss økonomisk styrke og
mulighet til å gjennomføre prosjekter av ulike
typer og størrelser. Som en del av Backe har
Martin M. Bakken ved større utbygginger tilgang
til konsernets spisskompetanse og samlede
ressurser.

Vi møter fremtiden gjennom
høy faglig kompetanse,
moderne produksjonsutstyr,
digitale h
 jelpemidler og gode
styringssystemer.
Lars-Erik Knippa, teknisk direktør
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HISTORIELØYPA

1928

1928

1929

1936

1939

Martin M. Bakken AS ble
etablert av byggmester
Martin M. Bakken sammen
med byggmester Petter
Plassbakk. I starten var det
fire ansatte.

Kontraktsinngåelse ny
bensinstasjon i Elverum.
I tilbudet stod det at entreprenøren «lover aa utföre det
pent og solid», en tradi
sjon Martin M. Bakken har
videreført, selv om dagens
tilbud ikke formuleres som i
gamle dager.

Elverum Meieri A/L var
den første store kunden.
Kontrakten med meieriet
var viktig for selskapet med
tanke på videre utvikling
og vekst.

Varemessen og utstillingshallen sluttført. Kontrakten
ble signert i 1934 og åpnet av
Kong Haakon VII 8. august
dette året. Dette var en stor
nasjonal begivenhet den
gang.

Vigslingen av den katolske
St. Torfinns kirke på Hamar
skulle være 3. september
dette året. Pga invaderingen
av Polen denne dagen måtte
gjester fra hele verden reise
fra Hamar i hastverk. Det ble
en annerledes vigsling av
kirken denne dagen.

1970

1975

1979

1991

1993

Norsk Skogbruksmuseum
(nå Norsk Skogmuseum)
er et av de mest besøkte
museum i Norge. Gjennom
bygget fikk museet et godt
utgangspunkt for å tilby
publikum, store og små,
innblikk i skogbrukets
historie.

Norsk Tipping flyttet i 1975
inn i et flott nybygg bygget
av Martin M. Bakken på
Hamar. Det har også senere
vært flere utbygginger/rehabiliteringer gjennomført av
firmaet.

Etter noen år med svake
resultater var det til slutt
nødvendig å gå til skifteretten. Denne prosessen
endte med at Terje S. Backe
(1933-2011) gikk inn som eier
i selskapet. Martin M. Bakken
ble da en del av Backe.

OL på Lillehammer skapte
mye byggeaktivitet i
regionen. Martin M. Bakken
bygget ishallen Hamar
OL-Amfi, som stod ferdig i
1991. I dag benevnes denne
som CC Amfi.

Martin M. Bakken er kjent
for å levere prosjekter av
høy kvalitet. Hoppanlegget
Lysgårdsbakkene på Lillehammer mottok Betongtavlen for fremragende
byggekunst i betong.

2010

2010

2011

2013

2014

Første byggetrinn av
Terningen Arena i Elverum
(flerbruksanlegg) var ferdig til
innflytting desember 2010 og
har i årene etter vokst videre
med flere byggetrinn med
totalt areal over 30.000 m2.

Peder B. Backe døde etter en
tids sykdom. Før sin bortgang
utpekte Peder selv tre forvaltere som selskapets øverste
organ for å ta seg av videre
drift de nærmeste årene.

Rehabilitering og utbygging
av Ankerskogen svømmehall. Det ble etablert et
treningssenter, badeland,
velværeavdeling og nye
terapibasseng. Det ble også
bygget et nytt 25 meters
basseng.

Nybygg og rehabilitering av
Hernes Institutt. Virksomheten med rehabilitering av
«slitne kropper/rygger» som
følge av tungt kroppsarbeid,
hovedsakelig skogsarbeidere.
Bedriftens visjon er tilpasset
dagens samfunnsmål «arbeid
som helse».

Martin M. Bakken nomineres
til den gjeve prisen
Betongtavlen, og får i den
forbindelse hedrende omtale
for fremragende byggekunst i betong for prosjektet
Hamar Kulturhus.
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1940

1950

1960

1967

1968

Etter bombingen av Elverum
i april 1940 bygget Martin M.
Bakken brakkeby i Leiret.
Gjennom krigen utførte
selskapet ulike bygge
oppdrag for lokale selskaper.

Utviklingen av Leiret til et
morderne forretnings-,
bolig- og administrasjonssenter la grunnlaget for
sterk vekst for Martin M.
Bakken etter krigen. Etterkrigsårene var sterkt preget
av gjenreisning.

Martin M. Bakken var tidlig
ute med ny teknologi
og bidro til effektivisering av byggeprosessen
gjennom elementbygging
av leilighetsbygg, systemforskaling, tårnkraner m.m.

Med en Hamar-region i
vekst, og økt boligbygging
ble det etablert avdelingskontor på Hamar. Martin M.
Bakken ble også aksjeselskap dette året.

Mot slutten av 60-tallet, og
begynnelsen av 70-tallet,
satset Martin M. Bakken på
anleggsvirksomhet med
veger og bruer. Et av de
første anleggsprosjektene
selskapet gjennomførte var
Labben bru på E6.

1995

1996

1998

1999

2008

Peder B. Backe (1959-2010)
tok over ledelsen av BackeGruppen etter sin far Terje S.
Backe i 1993.

I forbindelse med
utbyggingen av flyplassen
på Gardermoen hadde
selskapet ulike bygge
oppdrag. Etableringen av
Rena Leir, som en konsekvens av at Forsvaret i disse
årene flyttet fra Gardermoen, førte også til oppdrag
for Forsvaret på Rena.

For andre gang mottok
Martin M. Bakken Betong
tavlen. Denne gangen for
Rena Leir. Samme året ble
selskapet kåret til Årets
Bedrift i Elverum, en pris
opprettet av datidens Kreditkasse, eller Nordea, som vi
kjenner banken som i dag.
Selskapet blir også kåret til
Årets Bedrift i 2007.

Hamar Rådhus er et bygg
med arkitektonisk særpreg,
og er et kjennemerke i
Hamar by. Prosjektet ble
tildelt Byggeindustriens
kvalitetspris: «Dette er kunst
av høyeste merke, bare de
fremste forskalingssnekkere
i Norge er i stand til å gjøre
en slik jobb».

Det største prosjektet i
selskapets historie var
byggingen av Radisson SAS
Resort Trysil (nå Radisson
Blu Resort Trysil) En kontrakt
på vel 370 mill.kr.

2015

2015

2016

2018

2019

Byggeindustriens pris Årets
bygg, tildeles Våler kirke
som også senere bl.a. ble
tildelt Statens Byggeskikkpris. «Dette er et vakkert
kirkebygg for vår tid, et
bygg å være stolt av.» Et
kirkebygg med mye bruk av
synlig tre med høy grad av
detaljering.

Statens Vegvesen/Eika er
det første næringsbygget
på innlandet gjennomført
og miljøklassifisert som
Breem-NOR Very Good, og det
andre med energiklasse A.

Mørkved skole og
avlastningssenter ble
gjennomført som samspills
entreprise med utviklingsfase med o
 mforent målpris
som beslutningsgrunnlag for
gjennomføring.

God ordrereserve og stor
aktivitet med blant annet
prosjektene Helsehuset
Elverum, Elverum
videregående skole,
leiligheter på Hamar med
prosjektene Nordviken og
Vestbyen, og Sentrum Park
i Elverum. Martin M. Bakken
markerte 90 års virksomhet.

Martin M. Bakken er klar
til å møte fremtidens
utfordringer med tilhørende
teknologiutvikling i utstyr
og produksjonsmetoder.
Vi utvikler oss videre for
fortsatt å være den foretrukne samarbeidspartner
og en attraktiv arbeidsgiver.
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En ung mann som har gått gradene
Fredrik Enersen Vindfallet har gått gradene i
Martin M. Bakken. Siden han begynte som
lærling da han var 17 år, har han rukket å bli
tømrer, bas, hovedtillitsvalgt og ansatt
representant i styret. Han er et godt eksempel
på at hvis du har de riktige egenskapene og
står på, kan du nå langt.
– Jeg hørte om Bakken for første gang på en
utdanningsmesse. Det gjorde at jeg ønsket
å være utplassert i to uker mens jeg gikk på
videregående. Her ble jeg så godt tatt imot at
jeg valgte å søke lærlingeplass, forteller Fredrik.
Fredrik har yrkesfaglig utdanning med to år
på videregående skole og to år som lærling i
bedrift, fra august 2006 da han begynte som
tømrerlærling. Han tok svenneprøva og fikk
«bestått meget godt» sommeren 2008.
– Da jeg var 22 ble jeg valgt som hovedtillitsvalgt, før jeg våren 2012 ble valgt som ansatt
representant til styret i selskapet, sier Fredrik.
Sommeren 2012 hadde han sin første bas-jobb,
og har gått stort sett i den rollen siden.
– Min viktigste oppgave er å styre akkordlaget
mitt. Målet er å legge opp produksjonen så
effektivt som mulig ved å sette håndverkerne

godt inn i hva som skal gjøres, tilrettelegge for
god drift og følge opp det som blir utført. Det er
veldig moro når produksjonen flyter godt. Jeg
er ganske pirkete og veldig opptatt av at alt
skal være perfekt. Som hovedtillitsmann er jeg
opptatt av at det skal være en god arbeidsplass
med ordnede lønns- og arbeidsforhold, sier
Fredrik.
– Hvis du står på og gir 100%, får du mer ansvar
hvis du ønsker. En annen fordel er akkord
systemet, som gir oss muligheten til å tjene mer
hvis vi yter det lille ekstra og produserer smart
og effektivt. Det går ikke utover kvaliteten på
arbeidet, for vi er opptatt av å gjøre ting riktig og
vi har et nøye kvalitetssystem som følges opp
underveis.
Fredrik synes det er gøy å være med å bygge
ulike typer store synlige bygg. Han har vært med
å bygge blant annet leiligheter, skoler, idrettshaller, hotell, kjøpesenter, barnehage, svømmehall og kirke.
– Våler kirke er kanskje det prosjektet jeg er
mest stolt over, det ble et pent og kult bygg.
Der fikk vi virkelig vist hvor nøye og dyktige
håndverkere vi har i firmaet, sier Fredrik.
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Erfaring som er bra å ha
Geir Bråthen er en erfaren mann i Backe. Han begynte i Backe
Romerike allerede i 1987, og kom til Martin M. Bakken ti år
senere. Han startet som tømrer, gikk videre til bas og er i dag
formann.
– Jeg startet som lærling i Backe Romerike i 1987, og tok
svennebrev som tømrer i 1989. Her var jeg frem til 1997, da
jeg fikk jobb hos Bakken. Etter hvert ble jeg tømrer-bas og i
2011 ble jeg formann. Jeg har også vært hovedtillitsmann i en
periode, forteller Geir Bråthen.
Som formann har Geir den stedlige ledelse på et bygge
prosjekt. Her har han ansvaret for alle underentreprenører
og egne ansatte. Han har vært med på mange store bygge
prosjekter, blant annet Helsehuset Elverum.
– I Bakken jobber vi med alt fra barnehager til ulike næringsbygg og store offentlige bygg. Jeg synes det er moro å få
muligheten til å være med på mange spennende prosjekter.
Geir Bråthen er en kvalitetsbevisst mann, som er opptatt av
å gjøre ting ordentlig. Han mener alt blir bra hvis man vet hva
som skal gjøres og har fokus på de riktige tingene.
– Bakken er en bedrift der du både får muligheter og
utfordringer. Det er et godt arbeidsmiljø med mange dyktige
kolleger og gode utviklingsmuligheter. Du får prøve deg, og du
blir gitt ansvar hvis du er voksen nok til å ta det.
Selv etter mer enn 20 år på samme arbeidsplass, har Geir
Bråthen ingen planer om å slutte.
– Jeg har alltid vært veldig fornøyd med Bakken som
arbeidsplass. For meg har det aldri være aktuelt å finne meg
noe annet å gjøre.
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Nyutdannet prosjektingeniør på vei opp
Sigve Wahl Evensen er nyutdannet sivilingeniør
fra NTNU i Trondheim. Her tok han master
i «Digitalisering: Digitalt veikart for Martin
M. Bakken». Han har også bachelor i bygg
med prosjektledelse som spesialisering ved
Høgskolen i Gjøvik.

Mye er knyttet til bruken av Stream BIM, som
er byggeplassens vindu inn i BIM (Bygnings
InformasjonsModellering). Det handler om
hvilken informasjon som blir tilegnet
BIM-modellen, og hvordan informasjonen
brukes derfra.

– Jeg tok først en bachelorgrad, men Bakken
hadde behov for folk med masterkompetanse,
og derfor ble det sivilingeniørstudiet i
Trondheim. Fra før har jeg ca. ett års erfaring
som grunnarbeider på byggeplass i firmaet.
Dette kom gjennom sommerjobber og året
mellom bachelor og master, mens jeg tok opp
fag for å komme inn på masterstudiet.

– Bransjen skal gjennom store endringer knyttet
til digitalisering i den nærmeste fremtiden, og
må derfor ta store digitale steg. Jeg prøver å
fokusere på de områdene som er mulig å
påvirke og utnytte.

I dag har Sigve tittelen prosjektingeniør og
han følger et spesifikt prosjekt, hvor arbeids
oppgavene er mange og varierte. I tillegg til de
prosjektspesifikke oppgavene, bruker han tid på
digitalisering og effektivisering.
– Jeg prøver å ha fokus på hvordan vi kan
digitalisere og effektivisere måten vi jobber
på. Det handler ikke om å anskaffe nye digitale
verktøy og software for alle mulige ting, men
heller utvikle bruken av verktøyene som
bedriften allerede har. Vi skal digitalisere best
og ikke mest. I stor grad handler dette om å
effektivisere gjennom å skape en bedre og
sømløs informasjonshåndtering.

Sigve mener Bakken utviser stor vilje til å være
med på den digitale utviklingen så lenge det er
gjennomtenkt og riktig.
– Går vi for å gjøre en endring, så er det full
implementering i hele bedriften fra første stund.
Han mener også at Bakken har et veldig godt
arbeidsmiljø og er et godt sted å være.
– Bakken er en organisasjon med korte
beslutningslinjer mellom de ulike delene av
organisasjonen, og man jobber som et lag. Det
er stor tillit med tanke på arbeidsoppgaver og
fordeling av ansvar. Dette er veldig motiverende
som nyansatt.

Martin M. Bakken AS
Vindheiaveien 111
Postboks 1255 Vestad
2405 Elverum
Telefon: 62 43 12 50
post@mmbakken.no

Kontor Hamar:
Falsensgate 14
2317 Hamar
Telefon: 62 55 05 10
post@mmbakken.no
www.backe.no
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