Bygg bra – med BBA!
Totalentreprenør innen bygg og anlegg

Ung bedrift med lang erfaring
BBA ble etablert så sent som i 2018, men har likevel over 25 års
erfaring med å utvikle og bygge en rekke prosjekter i Bergen og
på Vestlandet. På bakgrunn av den erfaringen ble BBA startet opp
av noen nøkkelpersoner, som i dag er eiere av bedriften.
Da vi startet opp i 2018, var vi 5 medarbeidere. I dag er vi omtrent
det firedoblede. Vi har tatt store steg hvert år, og ser ut til å
fortsette veksten videre i tiden fremover. Noe som betyr at vi vil
ønske velkommen til enda flere medarbeidere som vil bli med på
reisen.
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Så langt har vi skapt en omsetning på mer enn MNOK 150. Dette
har vært kunder med høye kvalitets- og HMS-krav. BBA har levert
en rekke gode prosjekter for seriøse og krevende offentlige og
private kunder, herunder for kommunene Bergen, Askøy, Alver og
Øygarden, samt for ATR Eiendom, HitecVision, MittEgetLokale og
Veranda Gruppen.

SE VIDEOEN HER

Godkjent lærebedrift
I samarbeid med Vestland fylkeskommune ved de
videregående skolene, har vi hos oss lærlinger innen
for mur- og betongfaget. Vi er glade for at vi kan
overføre vår kompetanse til den neste generasjonen
av dyktige håndverkere.
Vår Kvalitets- og miljøpolicy er som følger:
Vårt mål er å gjøre arbeid riktig og bærekraftig første
gang.
• BBA skal ha tett samarbeid med oppdragsgivere/UE
og yte god service i alle prosjektfaser.
• Om det er mangler eller feil ved våre leveranser, skal
dette rettes opp.
• Ansatte skal engasjeres i kvalitets- og miljøarbeid
via opplæring og medvirkning.
Kompetanse
Vårt fokus er å bygge opp en solid base med egne
ansatte som har solide faglige kvalifikasjoner.
Blant våre medarbeidere har vi ingeniører/prosjekt
ledere med dokumenterbare resultater fra en lang
rekke kompliserte prosjekter.
På anleggsplassen vil våre anleggsledere og fagarbeidere innen betong og mur levere kvalitet til rett tid til
våre kunder.
BBA har de nødvendige sentralgodkjenninger for virksomheten, og vi er på kontinuerlig jakt etter dyktige
forskalingssnekkere, tømrere, murere og fagarbeidere
som kan tenke seg å bidra sammen med oss.

Gjennom ærlighet,
kunnskap og stå-på-vilje
skal vi være med å utvikle
Vestlandet. Vi satser på
lokal forankring og tett
samspill med kunder,
leverandører og ansatte.
Frode Sekkingstad, daglig leder
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HMS, kvalitet og bærekraft
går hånd i hånd
Vi har stort fokus på og har prestisje i å gjennomføre en solid
kvalitetsledelse i alt vi gjør. Gjennom dette ivaretar vi kundens
krav – og kravene i plan- og bygningsloven, teknisk forskrift,
internkontrollforskriften (systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid) – og er i henhold til ISO 9001/14001.
• BBA skal ha et trygt arbeidsmiljø og en tydelig holdning til
HMS, kvalitet og ytre miljø.
• God planlegging, slik at vi kan gjennomføre effektivt,
skånsomt og sikkert, samt løpende sjekke, dokumentere og
forbedre vår måloppnåelse på kvalitet, fremdrift, miljø og
økonomi.
• Gjennom en risikobasert tilnærming skal prosesser vurderes
og forbedres. Videre skal mulige hendelser i prosjekter og
drift identifiseres, slik at bevisste risikodempende tiltak blir
utført – og muligheter realiseres.
• SJA (sikker jobbanalyse) skal gjennomføres i forkant av
risikabelt arbeid.
• Avvik skal forbygges, identifiseres, rettes opp, dokumenteres og behandles - med sikte på læring og forbedring.
• BBA er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift og vil bli sertifisert iht.
ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 i løpet av 1. halvår 2022.
• BBA anvender kvalitetssystemet Kvalitetskontroll i vårt
kvalitets- og HMS-arbeid.

Miljøfyrtårn er et merke for offentlige og private bedrifter som
ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. En Miljøfyrtårnvirksomhet utfører miljøtiltak i det daglige arbeidsliv hvor
bedriftene må dokumentere og oppfylle lovbestemte krav, men også å gå
enda lenger ved å oppfylle de krav som en Miljøfyrtårnsertifisering krever.
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Vi leverer varer og tjenester til kunder innen industri,
næringsbygg og boliger. Vi har sentralgodkjenning på
brannvarsling og nødlyssystemer og utfører også kontroller
på elektriske anlegg med godkjente kontrollører. Vi bistår
våre kunder med ENØK-tiltak og kan tilby energirådgivning.

Din elektriker på Askøy, Sotra og i Bergen!
Askøy-Bergen Elektro AS Storebotn 58, 5309 Kleppestø
Mail: kontor@askoy-bergenelektro.no
Telefon: 56 15 14 00
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Komet AS er eierselskapet som står bak BBA. Dette selskapet
jakter og kjøper eiendommer med utviklingspotensial, og står
derved som byggherre eller medeier i en del prosjekter som
BBA i sin tur utfører/bygger.
Komet har så langt engasjert seg i 6 prosjekter/utviklingseiendommer, med et samlet næringsareal på mer enn 8000 kvm og
ca. 50 boligenheter. Samlet sett vil disse prosjektene over tid
kunne representere en omsetning på mer enn MNOK 200 for
entreprenørselskapet.

Storebotn på Askøy utenfor Bergen. 34 lagerseksjoner.

MittEgetLokale, Eikanger
Komet AS eier 1/3 av MittEgetLokale Vestland AS, som utvikler
og selger lagerseksjoner til privatkunder og bedrifter. Dette
er et sameiekonsept hvor man eier sin egen enhet, men deler
fellesutgifter som f.eks. snøbrøyting og ytre vedlikehold med
de andre deltagerne. Dette blir en mer og mer populær eieform.
Istedenfor å leie, kan man investere i noe eget med rett til
belåning og innredning som man ønsker.

Se mer om våre prosjekter:
bergen.mittegetlokale.no
bb-a.no/tjenester/eiendom

Eiklanger utenfor Bergen. 48 lagerseksjoner.

Prospekt Årgang 2021
Næringsbygg i 4 seksjoner i Storebotn på Askøy utenfor Bergen.

Rekkverk – Glasstak – Innglassing
Vinterhager - Skyvedører
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Storebotn 39 | Tlf: 56 15 01 17
Mail: post@veranda.no
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Et mulig scenario av utbyggingsplan for Conrad Mohrs vei, Bergen.
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figur 4
Åtte
store leiligheter i Kristoffer Jansens vei i Minde, Bergen.

Conrad
Mohrs vei 4B, Bergen. Kontorer som skal utvikles til boliger.
-5

C.J.Hambros Vei 101,
5148 Fyllingsdalen
Tlf. 55 17 50 50
Epost: firmapost@aastvedt.no
www.aastvedt.no

www.industrigulvspesialisten.no
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Byggeprosessen fra A til Å
Som en totalentreprenør innen bygg og anlegg har vi lang
erfaring i å sette sammen og styre prosjekter i totalentreprise, hovedentreprise samt i delte entrepriser. Alt dette
med basis i tung intern kompetanse på prosjektledelse og
dyktige fagarbeidere innen betong og mur.
BBA har et meget godt nettverk av underleverandører som
vi samarbeider med fra alle byggefag. Således kan vi etablere og gjennomføre gode prosjekter sammen med flinke
og effektive underleverandører som vi vet fungerer godt
sammen. I tråd med Plan-og bygningsloven prosjekterer,
planlegger og gjennomfører vi til rett kvalitet, pris og tid.
Vi har erfaring med svært mange typer bygg – og tar på oss
de fleste typer oppdrag. Både for det offentlige og for
private innen bolig, næring eller andre yrkesbygg.

Som totalentreprenør er vi med på hele prosessen
fra tomt til nøkkelferdig bygg.

Nybygg • Rehabilitering
Sanitæranlegg • VA • Kjerneboring
Industri • Varme • Sprinkleranlegg
Fotlandsvegen 39, Lonevåg • Tlf. 56 19 31 40
post@mjelstadogstokke.no • www.mjelstadogstokke.no
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RÅDGIVENDE INGENIØR
INNEN GEOMATIKK

www.vesethas.no

9

Anlegg
I tillegg til bygninger har vi også stor ekspertise på ulike
anleggsjobber. Det kan være mindre broer, kaianlegg, råbygg,
større støttemurer og andre anleggskonstruksjoner.
Av jobber vi har utført, kan nevnes fisketrappen i Fleslandselva,
hvor hensikten var å opprettholde laks- og ørretbestanden i
elva. Kunde her var Bergen kommune ved Bymiljøetaten. Vi har
også bygget ny tribune i betong på Stemmemyren, dette også
for Bergen kommune. På Nesemyra har vi anlagt ny kunst
gressbane med tilhørende parkanlegg rundt banen. Det siste
nå er en kulvert vi skal bygge på Øygarden. Dette for å sikre at
myke trafikanter slipper å krysse veien, men kan ferdes trygt
under den.

Prosjektene er allsidige og spennende,
og vi gleder oss for ethvert nytt anleggsprosjekt.

Rådgivende ingeniører innen
bygge- og anleggsteknikk
H2 Byggeteknikk har gjennom
15 år gjennomført små og store
prosjekter innen stål-, betongog trekonstruksjoner, både for
private- og offentlige utbyggere.
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Conrad Mohrsveg 23A, 5072 Bergen
www.h2b.no | Mail: bergen@h2b.no

STOLT LEVERANDØR AV LØSNINGER FOR
Tak • Membraner • Terrasser • Våtrom
Radonsikring til nybygg og rehabilitering

Protan Entreprenør | Storbotn 106 | 5106 Øvre Ervik | Tlf. 55 53 80 00 | www.protanentreprenor.no
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Veranda Gruppen
Kontrakt: Totalentreprise
Næringsbygg og kontorbygg for produksjon av
vinduer
Kunde: Veranda Gruppen

VI LEVERER OG VEDLIKEHOLDER
ALLE TYPER HEISER

24 TIMERS DØGNVAKT
Erfaring siden 1973 garanterer for våre forpliktelser
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Tlf. 458 50 800 • E-post: post@alt-heis.no • www.alt-heis.no

Bilde (JS)
Juvik/eikanger/åsane?

Øygarden
Kystmuseum
Kontrakt: Totalentreprise
Nytt kystmuseum i tilknytning
til det etablerte Kystmuseet i
Øygarden
Kunde: Øygarden kommune
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Marmorhagen
Kontrakt: Totalentreprise
Bygging av åtte luksusleiligheter
med flott utsikt over Nordåsvannet
Kunde: ATR Eiendom
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IPOA LEVERER
STÅLKONSTRUKSJONER,
TRAPPER OG REKKVERK
AV HØY KVALITET
– raskt og effektivt til hele Norge.
Vi produserer og leverer stål
til blant annet:
Sportshaller
Spiraltrapper
Lagerbygg
Rettløpstrapper
Skipshaller
Rekkverk
Logistikkbygg
Leidere
Butikklokaler
Ramper
Combibygg
Rister og trinn
IPOA leverer 7 500 tonn stål hvert år og er
en av Norges største stålentreprenører.

Granheimveien 7, 1580 Rygge
Tlf. 69 87 82 00 • E-post: post@ipoa.no
www.ipoa.no

www.bb-a.no
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Conrad Mohrs veg 4B, 5072 Bergen

