Med fremtiden for øye

Bergen
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Dette er Backe Bergen AS
For oss i Backe Bergen vil de ansatte og deres kompetanse
alltid være den viktigste nøkkelen til suksess. Det er derfor
viktig for oss å skape et godt arbeidsmiljø, høy trivsel, og rett
og slett Backe hverandre! Vi skal være et selskap som man
ønsker å være ansatt i fordi selskapet er kompetent, trygt og
gir faglige utviklingsmuligheter gjennom utfordrende oppdrag
og teamtenkende kollegaer.
Vår visjon «Med øye for fremtiden» innebærer at vi skal bygge
på en fremtidsrettet måte, og at vi tenker på de neste genera
sjonene. Den sier også at vi vil trekke til oss og utvikle de unge
og lærevillige, som nettopp er fremtiden vår.

Våre oppdragsgivere, leverandører og samarbeidspartnere skal
oppleve oss som et seriøst selskap som er til å stole på og som
leverer til avtalt tid og kvalitet, slik våre verdier «ærlig, pålitelig
og faglig dyktig» forplikter oss til. Backe Bergen har hatt Bergen
og omegn som sitt marked siden 1963.
Vi er og skal være en totalentreprenør, som også har betong
faget som egenproduksjon. Gjennom våre kontor-, hotell-,
bolig- og idrettshallprosjekter har vi vist oss som en profes
jonell, kompetent og dyktig entreprenør. Det skal vi fortsette
med også i årene fremover!
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Våre verdier
Ærlig
Vi skal oppfattes som ærlige
– uten skjult agenda og
målsetninger som bryter med
prosjektets og kundens mål.
Pålitelig
Vi holder det vi lover!
Fordi vi står for det vi sier,
skal ingen av våre kunder eller
samarbeidspartnere oppleve
brutte løfter.
Faglig dyktig
Vi skal være et selskap som
er kompetent, trygt og gir
faglige utviklingsmuligheter
gjennom utfordrende oppdrag
og teamtenkende kollegaer.

Noen nøkkelopplysninger:
• Etablert: 1963
• Godkjent lærlingbedrift
• Ansatte totalt: 46 (2021)
• Yrkesarbeidere betong: 15
• Funksjonærer: 31
• ISO 9001-sertifisert (kvalitet)
• ISO 45001-sertifisert (arbeidsmiljø)
• ISO 14001-sertifisert (miljø)

Digitalisering av
byggeprosessen
Backes overordnede kvalitetsmål er å levere bygg til riktig tid i
samsvar med kundens og myndighetenes krav.
Dette er konkretisert gjennom vårt hovedmål om null feil ved
overlevering. Vi søker stadig forbedringer ved å følge med på
utviklingen av teknologi og byggeprosesser, samtidig som erfa
ringsoverføring, avviksregistrering og opplæring av alle ansatte
gir økt kvalitet i alle faser av byggeprosjektet. Dette gjør vi bl.a.
ved bruk av BIM, samt å benytte hjelpemidler som StreamBIM
og Avvik.com.
Gjennom vår satsning på digitalisering er Backe på god vei
til å digitalisere hele byggeprosessen. Dette gjør vi gjennom
utstrakt bruk av pilotering av nye systemer, gjennom samar
beid med våre samarbeidspartnere og ledelse av «DigiBuild
prosjektet» og nå med vår investering i OpenBuilt. Vi har stor
tro på denne plattformen og betydningen den har for vår
bransje for å sikre økt produktivitet, kvalitet og bærekraft både
i Norge og internasjonalt.
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Arbeidsglede
og trivsel
Backe Bergen består av totalt 46 ansatte hvorav det
er 31 funksjonærer og 15 yrkesarbeider som danner
arbeidsmiljøet vårt. Et godt arbeidsmiljø er en grunn
leggende forutsetning for et vellykket arbeid. Vi vil at
alle som arbeider på våre bygge- og arbeidsplasser skal
oppleve god trivsel, høy motivasjon og stor arbeids
glede. Det gode arbeidsmiljøet skapes i møte mellom
mennesker, og vi er derfor opptatt av at alle skal be
handles med respekt og verdighet.
God kommunikasjon, medvirkning og involvering
er avgjørende forutsetninger for opplevelse av et godt
arbeidsmiljø. Arbeidstakere som opplever trakassering,
mobbing og uheldige belastninger bes varsle som
beskrevet på varslingsplakater – oppslått på flere språk
på våre byggeplasser.
Lærlingplasser over hele landet
Er du praktisk anlagt og liker nye utfordringer?
Vi vet at satsing på egne fagarbeidere virkelig lønner
seg! Hos oss vil du få fagopplæring med høy standard i
samarbeid med skole og opplæringskontoret for byggfag.
Vi oppfordrer særlig deg som tar faglinjene betong og
tømmer til å søke.
Kribler du etter å komme i gang?
Hver sommer har en gjeng dyktige og lærevillige ingeniør
studenter sommerjobb i våre selskaper. Hos oss får du
omsatt teori til praksis, du får kjennskap til bransjen og
oppleve hvordan det er å jobbe i prosjekt. Vi gir deg rele
vant arbeidserfaring og verdifull kompetanse for din videre
karriere. Du får varierte arbeidsoppgaver i et uformelt og
godt arbeidsmiljø og ikke minst, vi får mulighet til å bli
kjent med deg.

Workshop Bemanning er
Norges ledende bemanningsspesialist innen bygg- og
anleggsbransjen.
www.workshop.no
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Et mer bærekraftig Backe
I våre etiske retningslinjer skriver vi at «Alt vi gjør skal
kjennetegnes av langsiktighet og bærekraft.» 2020 ble
et år der vi i Backe satte bærekraft tydelig på dagsorden.
Gjennom fjoråret utformet vi en strategi for bærekraft.
Strategiarbeidet har tatt utgangspunkt i en analyse av
FNs bærekraftsmål med prioritering av de målområder
vi mener Backe gjennom våre valg og handlinger i størst
grad kan bidra til en mer bærekraftig fremtid.

– Backes arbeid med bærekraft
er viktig både for samfunnet,
selskapet og våre ansatte.
Eirik Gjelsvik, Konsernsjef

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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– Jeg er heldig som får jobbe i Backe Bergen.
Lederne/medarbeiderne er engasjert i min utvikling og de ønsker å Backe meg. Vi har kule
prosjekter og jeg gleder meg til å gå på jobb.
Jørgen Berstad, prosjektingeniør

– Noe av det kjekkeste med å jobbe i Backe
Bergen er hverdagen med gode kollegaer
der vi sammen løser store og små utfordringer.
Her får du både ansvar og tillit, og du får også
støtte når dette trengs. Du blir ikke stående alene.
Det er kultur for å heie på hverandre. Backes gode
verdier er også noe jeg setter høyt.
Maria Gilje Vedelden, prosjektleder
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Hvorfor jobbe
i Backe Bergen
Det er mange gode grunner for å jobbe i Backe Bergen.
Her er noen hovedpunkter.

Tillit
Jobber du i Backe Bergen og viser engasjement og
«ståpåvilje» blir du alltid møtt med tillit og Backing fra
de rundt deg.

Verdigrunnlaget
I Backe er det gode grunnleggende verdier som er godt
å ha med seg i arbeidshverdagen. Vi står virkelig for noe
stødig og solid.

Varierende og fleksibelt
Å jobbe her gir gode arbeids- og livserfaringer som
en like godt kan nytte privat og i arbeidshverdagen.
Arbeidsoppgavene er varierende og det er ikke en dag
som er lik i Backe. Alltid spennende å se hva en ny
arbeidsdag vil bringe. Med fleksibiliteten en har i Backe
styrer en mye sin egen arbeidsdag under solid ledelse
og frihet under ansvar.

Kollegaer
Med gode, dyktige og fremtidsrettede kollegaer får en
alltid hjelp, og lander gode og forutsigbare løsninger
gjennom samarbeid. «Der flinke folk trives» stemmer.
Med disse gode hovedpunktene er det godt å jobbe
i Backe. Planlegging, tilrettelegging og oppfølging på
byggeplass gir gode og grundige løsninger for riktig
HMS, kvalitet og fremdrift.
Samarbeid og sans for god kvalitet gir Backe mulighet
til å levere flotte, interessante og gode bygg enten det
er leiligheter, næringsbygg eller annet.

– Arbeidsoppgavene er varierende og
det er ikke en dag som er lik i Backe.
Alltid spennende å se hva en ny arbeidsdag
vil bringe. Med fleksibiliteten en har i Backe
styrer en mye sin egen arbeidsdag under
solid ledelse og frihet under ansvar.
Claus Eugen Thorsen, kvalitetsleder
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Betong
Vår egenproduksjon er betong,
der vi utfører alle typer prosjekter
for kunder innen offentlige og
private marked.
Ved siden av tradisjonell entreprenørvirksomhet, har Backe
Bergen AS gjennom 40 år produsert betong i egenproduksjon
til en rekke forskjellige prosjekter med blant annet boligblok
ker, næringsbygg, hotell, kaier, maritime konstruksjoner med
mer. Backe Bergen satser på betong som egenproduksjon og
ønsker å styrke betongproduksjonen ytterligere fremover.
Backe Bergen har i den seneste tiden levert betong til
den nye gondolbanen på Voss og til Voss stasjon hotell.
Se illustrasjon nedenfor.

Frisk luft til bolig
og næringsbygg,
for et bedre inneliv.
Med drivkraft i nytenking er vi stolte
av å levere markedets beste løsninger
innen ventilasjon. Les mer på venty.no
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– Backe Bergen er eit firma
som ikkje gjer forskjell på folk.
Om du er betongarbeider eller
prosjektleiar så vil du kjenne at
stemma di vert høyrd.
Samtidig er det eit svært
godt arbeidsmiljø, med god
stemning på kvar byggeplass.
Backe Bergen har gjort at
kvardagen min er innholdsrik
og morsom, og det er derfor
eg jobber i Backe Bergen.
Janniche Næss Bergås,
fagarbeider betong

RsV Gruppen AS
Positivt tilstede

Renhold Kantine Eiendomsservice Maling Gulvbelegg
www.rsvgruppen.no

10

BoNo Bolig AS
Bygger verdifulle hjem og samfunn
med kunden i fokus
BoNo Bolig AS ble etablert august 2020 og er et datterselskap
av Backe Prosjekt og HarBak Gruppen. BoNo Bolig er en fremt
idsrettet eiendomsutvikler som utvikler eiendommer fra uregulert
tomt til nøkkelferdige boliger. Kombinasjonen av unge og
fremover lente ansatte, med tilgang til spisskompetanse og
ressurser i morselskapene, satser BoNo på å være den ledende
eiendomsutvikleren i både omfang og omdømme i Bergensområdet. Selskapet sikter mot over 1000 enheter i porteføljen,
og planlegger å vokse med opp mot 250 enheter i året.

Les mer på: www.bonobolig.no

– Vi er veldig fornøyde med
å komme i gang med selskapet
og ser frem til å utvikle oss i
Bergen. Sammen med Backe
Prosjekt er målsetningen vår
å ha de mest fornøyde
kundene på Vestlandet.
Joakim Bakke, daglig leder i BoNo Bolig AS

DU SKAL VÆRE TRYGG!

Trygg på at vi leverer markedets beste stillas-løsninger.
Trygg på at du får den optimale løsningen som gir mest for pengene
Trygg på at sikkerheten er ivaretatt av folk med kompetanse og erfaring

Vi er Pilar – en av Vestlandets ledende stillas-entreprenører.
Det forplikter!

SIKKERHETSBEVISST, ERFAREN,
ANSVARSFULL OG LØSNINGSORIENTERT

PILAR BERGEN STILLAS Hylkjeflaten 24, 5109 Hylkje
PILAR STAVANGER STILLAS Hovebakken, 4323 Sandnes
PILAR FØRDE STILLAS Fjærevegen 13, 6800 Førde
Tlf. 55 19 79 79 • post@pilar.no • www.pilar.no

12 12
Referanser

Scandic Flesland Airport
Byggherre: West Coast Invest AS
Kontraktstype: Samspill
Kontraktssum: 612 MNOK
Byggeperiode: 2015-2017

Vi leverer kraner og heiser. Salg / Utleie

www.hanøyriggboring.no • Tlf. 900 47 029
Tlf. 55 52 64 40

13

Voss Gondol
Byggherre: Voss Gondol AS
Kontraktstype: Totalentreprise
Kontraktssum: 100 MNOK
Byggeperiode: 2017-2019

Scandic Voss
Hotell med nærhet til gondol og jernbanestasjon.
Hotellet ligger ved jernbanestasjonen på Voss, veggi-vegg med den nye gondolbanen som også bygges
av Backe Bergen. De to første etasjene i hotellet
bestående av restaurant, tre konferansesaler og lobby
er plassbygget. Alle 215 hotellrommene er bygget
som moduler levert av den estiske modulleverandøren
Kodumaja. Hotellet skal driftes av Scandic.

Scandic Voss
Byggherre: Voss Stasjon Hotell AS
Kontraktstype: Totalentreprise
Kontraktssum: 290 MNOK
Byggeperiode: 2018-2020

AUTORISERT RØRLEGGERFIRMA
Johan Berentsen vei 4, 5160 Laksevåg • Tlf. 55 94 24 80 • www.jors.no

Tlf. 55 15 50 80 • E-post: post@bi-elektro.no
Storhammeren 35, 5145 Fyllingsdalen
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Bergen Verksted
Byggherre: Bane Nor Eiendom AS
Kontraktstype: Generalentreprise
Kontraktssum: 145 MNOK
Byggeperiode: 2020–2021

Gjeraldstveit Mekaniske AS.
Ei fleksibel bedrift innan stål og metall.
Me har lang erfaring med produksjon og montasje av berande stål, trapp og rekkverk til byggenæringa. Er også stor på
«skreddarsaum» til bransjar som energi, anlegg, jernbane,
veg, kunst, skog og landbruk med fleire. Effektiv og moderne
produksjonslokale, men viktigast av alt. Me har flinke fagfolk.
Brynaskogen 9 • 5705 Voss • Tlf. : 990 46 769 • www.gjeraldstveit.no

Godkjent bedrift
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Sandsliåsen
Byggherre: Sandsli Boligutvikling AS
Kontraktstype: Totalentreprise
Kontraktssum: 200 MNOK
Byggeperiode: 2018–2021

Sandsliåsen
Tre måneder før tiden kunne Backe Bergen overlevere trinn 3
av utbyggingen Sandsliåsen på Sandsli like utenfor Bergen
sentrum. 115 leiligheter fordelt på sju blokker.
Opprinnelig skulle prosjektet blitt ferdigstilt til sommeren
2021, men entreprenøren satte seg ned sammen med
byggherren samt underentreprenører og leverandører like
etter oppstart av prosjektet og pekte på muligheter for
å korte ned på byggetiden.

Etablert 1884
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Alt i nybygg og ombygging
Lærebedrift i tømrerfaget
www.naevdalbygg.no
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Sjøstjernen
Byggherre: BOB Eiendomsutvikling AS
Kontraktstype: Totalentreprise
Kontraktssum: 72 MNOK
Byggeperiode: 2016–2017

SE VIDEOEN HER

Vi er totalleverandør av stålkonstruksjoner
Tlf. 56 30 06 47 • www.selen.no
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1912
Byggherre: BOB Eiendomsutvikling AS
Kontraktstype: Totalentreprise
Kontraktssum: 202 MNOK
Byggeperiode: 2017–2019

TØMRERARBEID
er utført av
TØMRERARBEID
er utført av oss
ByggMesteren Vest AS
Postboks 33 Laksvåg, 5847 Bergen
Telefon 56 11 21 00 - www.byggmesteren.no

Postboks 33 Laksvåg, 5847 Bergen
Tlf. 56 11 21 00 • www.byggmesteren.no
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Kranen Sameie
Damsgårdssundet, med Puddefjorden som en sentral del av utviklingen både historisk og nå i moderne tid, har
vært gjennom en rivende utvikling de senere årene. Fra å være et noe slitt industriområde er det i ferd med å bli
forvandlet til et populært sted for utvikling av kontorbygg og leilighetsbygg. Kranen Sameie består av totalt av
39 selveier-leiligheter fordelt på to bygg, som er relativt like i utforming. Den ene blokken er seks og den andre
blokken er på sju etasjer. Prosjektet består av enheter som varierer fra toroms til fireroms-leiligheter, og er fra 46
kvadratmeter i størrelse til den største som er på 117 kvadratmeter.

Vi leverer bærekraftige løsninger innen:
Elektro • Rør • IKT • Automasjon/SD • Ventilasjon

www.gk.no
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Kranen Sameie
Byggherre: BOB Eiendomsutvikling AS
Kontraktstype: Totalentreprise
Kontraktssum: 81 MNOK
Byggeperiode: 2020-2021
SE VIDEOEN HER

ALT INNEN FUNDAMENTERING
ALT INNEN FUNDAMENTERING
www.seabrokers.no
www.seabrokers.no
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Kvernhusdalen
Byggherre: BoNo Bolig AS
Kontraktstype: Totalentreprise
Kontraktssum: 87 MNOK
Byggeperiode: 2021-2022

SE VIDEOEN HER

Norema Kjøkkenstudio er en av de største leverandørene av kjøkken,
bad og garderober til proffmarkedet i Bergensregionen. Våre kjøkken
er et kvalitetsprodukt som også er svanemerket. Det er vi stolt over.
Vårt mål er at vi skal være den foretrukne leverandør og samarbeidspartner. Hos Norema Kjøkkenstudio Bergen skal alle kunder ha en
god kundeopplevelse når de besøker oss i vårt fine studio i
Kanalveien. Vårt motto er «Vi hjelper deg!» Velkommen!

Norema kjøkkenstudio Bergen - Kanalveien 52 – Telefon 61 31 87 00.
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Apeltunvegen 2A
Byggherre: BoNo Bolig AS
Kontraktstype: Totalentreprise
Kontraktssum: 78 MNOK
Byggeperiode: 2020-2022

Komplett og tett tak på en dag!
Lett-Tak konstruerer og installerer taksystemer
skreddersydd etter kundens ønsker, og
monterer ca. 1.200 kvadratmeter tak pr. dag.

Spenn: Maks 18 m spenn
Termisk: U-verdi fra 0,08 W/m2 K

Våre dyktige ingeniører prosjekterer taket i samarbeid med kunden og
sørger for flyt gjennom hele prosjektet. Vi har kapasitet til å produsere
over 300.000 m2 tak i året. Takelementene monteres alltid av egne

Lett-Tak Systemer AS konstruerer og monterer
taksystemer skreddersydd etter kundens ønsker.
Lett-Tak leveres til både inn- og utland, og har faste
kunder i hele Norden.

spesialiserte montører med sikkerhet og kvalitet som hovedfokus.
Lett-Tak er bevisst sitt miljøansvar og benytter seg utelukkende av
bærekraftig produserte delkomponenter fra anerkjente leverandører.

Byggetid: Opptil 1.200 m2 ferdig tak/dag
Produksjonskapasitet: Over 300.000 m2/år

LETT-TAK

MARKEDSLEDENDE TAKSYSTEM | Tlf: +47 33 13 28 00 | salg@lett-tak.no | www.lett-tak.no
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Backe Idrettsbygg
Backe Idrettsbygg er et eget selskap i Backe som er spesialisert innen
forretningsutvikling, finansiering og prosjektering av idrettsbygg. Vi tilbyr
en samarbeidsmodell der idrettslagene kan ha én partner gjennom hele
prosessen fra idé til ferdig bygg.
Backe Idrettsbygg tilrettelegger for entusiastisk prosessledelse og hjelper
idrettslag med å realisere drømmen om nytt idrettsanlegg innen rammer
som sikrer god økonomi både i etablerings- og driftsfasen. Med oss på
laget opplever idrettslagene en trygg reise mot målet om å skape enda
mer idrettsglede i sitt nærmiljø.
Les mer om hvordan vi sammen med idretten
utvikler idrettsanlegg på: www.idrettsbygg.no

AUTORISERT TELE- OG ELEKTROENTREPRENØR

Kokstadflaten 26, 5257 Kokstad • Tlf: 55 52 53 20 • www.prestegard.no

Jørpeland Flerbrukshall
Byggherre
Byggested
Anleggstype
Størrelse
Arkitekt
Totalentreprenør
Byggekostnad
Byggeperiode
Innhold
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Strand Kommune
Jørpeland
Flerbrukshall
6 000 kvm
Backe Idrettsbygg
Backe Rogaland
Ca 90 mill. kr
2020-2021
Dobbel flerbrukshall,
kampsportsal, treningsrom,
buldrevegg, kafeteria,
møterom og sosiale rom.

– Det tok noen år fra Backe Idrettsbygg sådde idéen til vi var i mål.
De var med hele veien og hjalp oss med alt fra budsjettering og økonomi til avtaler
med kommunen og barnehagen.Uten deres innsats hadde vi nok ikke hatt en hall.
En ting som jeg setter veldig pris på i ettertid, er at tallene vi ble forelagt
fra begynnelsen har vært frie fra overraskelser. Daglig leder, Fet IL

Eika Fet Arena
Byggherre
Byggested
Anleggstype
Størrelse
Arkitekt
Totalentreprenør
Byggekostnad
Byggeperiode
Innhold

Fet IL
Fetsund
Flerbrukshall
4 200 kvm
Backe Idrettsbygg
Backe Romerike
Ca 74 mill. kr
(inkl. 10mill i infrastruktur)
2016-2017
Dobbel flerbrukshall med
600 tilskuerplasser, en klatrehall
med 14 meter høy klatrevegg og
mulighet for buldreklatring,
åtte garderober, treningssenter,
rom for sosiale aktiviteter,
kafeteria og utleielokaler

Bergen

· Concept: JS Media Tools A/S · 110716 · www.jsnorge.no

Fjøsangerveien 50,
5059 Bergen
bergen@backe.no
55 70 65 25

