Sentral i Bergens utvikling
siden 1855
Bergen Bydrift har røtter helt tilbake til 1855. I snart 170 år har
vi bidratt til et godt bymiljø for innbyggerne i Bergen. Siden
starten har vi utført alt fra mindre vedlikeholdsoppdrag til store
infrastrukturprosjekter innen vei, vann og avløp, fjernvarme og
bossug.
Av nyere prosjekter kan vi nevne opprusting av trappen til
Johanneskirken, Bibliotekplassen og Korskirkeallmenningen.
Vi hadde også ansvaret for bygging av kulturminneveien mot
Tarlebø og første del av Stolzekleiven. Alle disse prosjektene er
smykker i Bergen by.
Lang erfaring og dyktige medarbeidere har bidratt til at Bergen
Bydrift har unik kompetanse og leverer på et høyt nivå. Få andre
kan måle seg med oss når det gjelder blant annet setting av
brostein, utføring av vedlikeholdsarbeider eller graving i byens
fellesarealer.
I alle år har vår største styrke vært erfaring, fagkunnskap og bredde i tjenestespekteret. Samtidig er våre medarbeideres faglige
stolthet, kreativitet og engasjement nøkkelen til at vi kan levere
gode tjenester med høy kvalitet til riktig tid til våre kunder.
I Bergen Bydrift er vi stolte over vår kunnskap, vilje og ønske om
å levere høy kvalitet uansett oppdrag. Det er med på å bidra til
vår visjon «I utvikling med Bydrift». Vi har stått sentral i utviklingen av Bergen siden 1855. Det skal vi gjøre også i fremtiden!
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1. Skriv «GoZee» i søkefeltet i App Store eller
Google Play, og last ned appen til smarttelefon
eller nettbrett.
2. Åpne appen og bruk den på sidene med
GoZee-ikonet.

360º
panorama

Fotogalleri

Cinemagraph

Webikon

Snapvideo

Bydrift i dag – og i fremtiden
Bergen Bydrift tilbyr i dag en rekke tjenester innen kommunalteknikk, infrastruktur og anleggsrelatert virksomhet. Vi vedlikeholder og bygger veier. Vi rydder og holder offentlige rom rene,
utformer parkanlegg, setter stein og utfører oppgaver relatert
til vann og avløp.
Bergen Bydrift har også kontrakter med andre kommuner og
statlige kunder som Bane Nor, Forsvarsbygg og Statsbygg
så vel som næringslivskunder og privatkunder i Bergen og
omegn. Med beredskap 24-7, kan vi stille på kort varsel når
forholdene krever det.
Vår moderne bilpark omfatter alt fra sugebiler, kranbiler og
lastebiler, til gravemaskiner, kostemaskiner og brøyteutstyr.
Vi sørger også for trygg gjennomføring av byomfattende
arrangementer i form av blant annet trafikkavvikling, skilting og
vakthold.
Vi tenker fremtidsrettet og har investert i utstyr med flere bruks
områder. Vi har kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling, er
godkjent lærebedrift og har egen anleggslederskole. I tillegg
har digitalisering og miljø stått i sentrum de siste årene.
Kommunikasjon er tatt til en ny dimensjon. Vi benytter apper
til dokumentasjon av prosjektstyring, FDV og KHMS samt flåte
styring av kjøretøy og maskiner. Ikke-fossile biler, verktøy og
annet redskap med batteri og bio-drivstoff har i stor grad tatt
over for bensin og diesel.

„

Bergen City Marathon er Norges nest
største løp med over 12 000 deltakere.
Når du har et så stort arrangement med
så mange ting som skal fungere optimalt på samme tid, er det viktig at alt
blir levert til avtalt tid og høy kvalitet.
Bergen City Marathon vokser fortsatt.
For at vi skal kunne klare å ta imot enda
flere deltakere i fremtiden, er vi helt
avhengige av å ha samarbeidspartnere
som leverer. Det gjør Bergen Bydrift på
alle mulige måter.

Roger Gjelsvik,
daglig leder TIF Viking

Simonsen Vogt Wiig er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med kontor i de største byene i Norge samt Singapore.
Firmaets 180 advokater jobber innen alle forretningsjuridiske
områder, både mot privat og offentlig sektor.

Vi har bred erfaring innen
kontraktsrett/entreprise og
offentlige anskaffelser

På entrepriserettens område bistår vi alle typer aktører,
herunder entreprenører, leverandører, byggherrer, rådgivere
og offentlige myndigheter. Vår kompetanse dekker alle faser av
bygge- og utviklingsprosjekter, fra anbuds- og kontraktsfasen
til tvisteløsning i etterkant av gjennomførte prosjekter.
Innen offentlige anskaffelser bistår vi både oppdragsgivere og
leverandører, og har bred erfaring fra å løse problemstillinger
i alle faser fra innkjøp til kontraktsgjennomføring.
For spørsmål eller en nærmere presentasjon av
Simonsen Vogt Wiig, ta kontakt med:

Per Christian Eriksen
Partner
T 911 48 097
pce@svw.no

Trine Lise Fromreide
Partner
T 989 04 837
tlf@svw.no
www.svw.no

Vinterdrift
– tjenester
• Brøyting av veier og plasser
• Maskinell strøing av veier, plasser
og eiendommer
• Håndmåking ved behov
• Bortkjøring av snø ved behov
• Døgnbemannet vakttjeneste
• Snøfresing
• Fresing av fortau og plasser

Alt innen vinterdrift
Bydrift utfører vintervedlikehold for private og offentlige kunder i Bergen og omegn. Vi har i dag ansvar
for nær 400 eiendommer i form av blant annet skoler,
barnehager, sykehjem, institusjoner, vannverk og
brannstasjoner.
Blant kundene finner vi alt fra kommuner, Forsvarsbygg og Jernbaneverket til private bedrifter, sameier
og borettslag. Vi tilbyr også tjenester til andre entreprenører og eiendomsselskaper.

Vi har en omfattende utstyrspark med blant annet
brøytebiler, hjullastere og traktorer. Det gir oss kapasitet til å håndtere store snømengder – fra brøyting til
bortkjøring. Vi utfører også strøing og salting.
Uansett oppdrag er vi opptatt av kvalitet og HMS
– særlig med hensyn til myke trafikanter. Vi har
også egen verkstedsberedskap, med alt nødvendig
reserveutstyr. Det gjør at vi alltid kan levere tjenestene
til avtalt tid.

Saltimport er Norges eldste
importør og distributør av salt
og en stolt leverandør til
Bergen Bydrift.
Med over 100 års erfaring har vi bred
kompetanse innen veisalt, støvbinding og
andre saltrelaterte produkter.
Vi leverer i hele Norge og har etablerte
terminaler på Vanna i Troms, Trondheim,
Ålesund, Bergen, Haugesund og Oslo.

www.salt.no
Kvalitet og kunnskap

Et selskap i:

Aktivitetsområder:
Asfalt • Grunn og Betong • Vann og Avløp• Drenering
El – Tele • Ladestasjoner • Forsikringsoppdrag
www: tertnes-ent.no
E-post : firmapost@tertnes-ent.no • Tlf. 55 39 55 00

Volvo Maskin AS er Norges ledende leverandør av
anleggsmaskiner og utstyr.
Vi har landets best utbygde serviceapparat.
Ta kontakt for en hyggelig maskinprat.
www.volvomaskin.no

Skånsomt og effektivt
med vakuumgraver
Bydrift har en egen vakuumgraver for små og store
graveoppdrag i bynære strøk. Dette er en bil som
passer perfekt i sentrumsnære områder med vanskelig
tilkomst, for fjerning av tørre og våte masser på en
mest mulig effektiv og skånsom måte.
Der en vanlig gravemaskin sliter med å komme til, kan
vakuumgraveren gjøre jobben både mer solid og skånsomt. En vakuumgraver gjør det enklere å grave med
hensyn til blant annet rør, kabler eller vannledninger.

Den er også egnet til å utføre vanskelig tilgjengelige
gravejobber under hus og garasjer. I tillegg kan den
brukes til blant annet veivedlikehold, grøfterensk og
sandfangtømming.
Vakuumgraveren suger grus, stein og andre masser
opp i en stor tippekasse, som tømmes etter behov.
Derfor trenger vi ikke egen lastebil for å kjøre bort
avfallet. Med fjernstyring er vakuumgraveren enkel å
manøvrere.

Ren kvalitet

Kosting og renhold
– tjenester

Bergen Bydrift er store på kosting og renhold av
utearealer. Vi har en spesialtilpasset maskinpark med
kostebiler i flere størrelser og annet relevant utstyr.

• Maskinell kosting av veiareal,
p-plasser, garasjeanlegg med mer

Vi utfører små og store oppdrag for private og offentlige kunder i Bergensområdet. Tjenestene omfatter alt
fra kosting av veier og p-plasser til tømming av bossspann og fjerning av grafitti.

• Tømming av bosspann
• Manuell plukking av boss
• Fjerning av grafitti
• Spyling og rengjøring med
varmtvann

Mestere med grønne
fingre
Bergen Bydrift er en erfaren mesterbedrift og
godkjent lærebedrift i anleggsgartnerfaget. Det
gir oss kompetanse til å håndtere små og store
prosjekter innen grøntareal og uteanlegg.
Avdelingen jobber med både grønt og grått. Vi
utfører alt fra opparbeiding av nye grøntareal til
komplett rehabilitering av eksisterende uteanlegg
som parker, hager og lekeplasser.
Vi tilbyr regelmessig vedlikehold i form av alt
fra beskjæring av busker og trær til planting av
blomster og selvfølgelig gressklipping. Vi fjerner
også ugress med den miljøvennlige metoden
Heatweed, uten bruk av giftstoffer.
I tillegg til anleggsgartnere har vi egne steinsettere som fører opp natursteinsmurer, setter
kantstein og brostein. Vi er også godkjent for
inspeksjon av lekeplasser.

Anleggsgartner – tjenester
• Opparbeiding av turveier

• Vedlikehold av grøntanlegg

• Beplantning

• Opparbeiding av parker

• Plenklipping

• Trefelling

• Montering og vedlikehold av
lekeapparater

• Beskjæring av trær og hekker

• Utskifting av sand og jord

Kranbil med grabb • Massetransport • Stykktransport
Anlegg- og entreprenørtjenester

www.saarheimtransport.no

Tlf. 900 46 501 • E-post: jan.saarheim@hotmail.com • Gaupåsveien 256, 5265 Ytre Arna

Veien til et godt vedlikehold
Veivedlikehold er et fagområde med lange tradisjoner i
Bergen Bydrift, og er en av hjørnesteinene i vår virksomhet. Vi tilbyr i dag et bredt spekter av tjenester til private
og offentlige kunder i Bergen og omegn.
Bergen Bydrift utfører alt fra reparasjon av slaghull i asfalt
til vegetasjons- og grøfterensk. Vi jobber også mye med
reparasjon av natursteinsmurer og gjerder samt ulike
betongarbeider og skiltproduksjon.
Med beredskap 24-7 365 dager i året, har vi kort respons
tid på alle typer hendelser. Med erfarne fagfolk og alt
relevant utstyr, er vi raskt på plass for å fjerne alt fra falne
trær i storm til døde dyr etter viltpåkjørsel.

Vi støper kantstein fendere og betongrekkverk
for Bergen Bydrift.
Store og små oppdrag med varierende utfordringer.

firmapost@asfalt-maskin.no • Tlf. 55 24 40 00

Tjenester som holder vann
Bergen Bydrift tilbyr alle tjenester i forbindelse med vedlikehold og rehabilitering av kritisk infrastruktur tilknyttet
vann og avløp. Vi har blant annet en egen beredskapsordning for brudd på vann- og kloakkledninger i Bergen
og Os kommuner.
Kommunalteknikk er et fagområde som stiller strenge
krav til kompetanse og utstyr. Bergen Bydrift har både
erfarne fagfolk og en moderne maskinpark for utføre
små og store oppdrag mest mulig sikkert og effektivt –
både i sentrumsnære områder og i periferien.
Vi er raskt til stede for å sette i verk riktige tiltak. Dette
inkluderer også sikring av blant annet høyspentkabler og
andre sikkerhetstiltak med hensyn til gående og annen
trafikkavvikling. Vi kan også sette vei og andre arealer i
stand igjen.

Kommunalteknikk – tjenester
• Gravearbeid

• Reparasjon av brudd og skader

• Tømming av septiktanker

• Rørlegging

• Vedlikehold av rørledninger

• Tømming av sandfang

• Nedsetting av kummer

• Slamsuging

• Døgnbemannet vakttelefon

• Utskifting av bekkalokk

• Rens av bekkeinntak

– kompetent og fremtidsrettet

www.veanlegg.no

Miljø i sentrum
For Bergen Bydrift er miljø et av de viktigste satsningsområdene. Som sertifisert Miljøfyrtårn har vi
rett og slett en grønn tråd i alt vi gjør – fra innkjøp
av materiell og utstyr til energibruk, kildesortering
av avfall og annet.
I alle styringsorganer i Bergen Bydrift er miljø
et eget punkt på agendaen. Vi har blant annet
investert i kjøretøy med Euro 6 og Ad Blue motorteknologi for å begrense utslipp, og bruker fossil
frie biler så langt det lar seg gjøre.
Alle våre anleggsledere kjører elbil. I tillegg går
løvblåsere, kantklippere og annet håndverksutstyr
primært på batteri. Vi benytter også kjemikaliefrie
metoder for blant annet bekjempelse av ugress.

Vi tar samfunnsansvar!
Bergen Bydrift er en bedrift som tar samfunnsansvar. Det
betyr at du som kunde hos oss også gjør det. Vi har i en
årrekke støttet alt fra ideelle organisasjoner til bredde
idrett og skoler.

Ideelle organisasjoner
•
•
•
•

Voldsofferforeningen
Kirkens Bymisjon
Natteravnene
Unicef

Breddeidrett
•
•
•
•

En av flere hovedsponsorer for Bergen City Marathon
Bergen City Milen
Bergen Swim Festival – Åstvedt svømmeklubb
Kaland Håndball kvinner

Skole
• Samfunnskontrakt med Stend VGS – naturfag

Vi tar i mot alt av stål og metaller.

Prøv oss!

Ta kontakt på telefon 56 15 72 00
eller e-post: firmapost@norscrap.no

Jord
Godkjent mottak for
forurensede masser
• Sentral beliggenhet i
Simonsviken Næringspark
• Full nyttiggjøring av
massene
• Konkurransedyktige priser

www.envir.no

Vi smir mens jernet er varmt!
Bergen Bydrift er en mesterbedrift og godkjent lære
bedrift i smedfaget. Vi har også et egen avdeling med
eget gjerdeverksted som tilbyr smed- og gjerdetjenester
til kunder i Bergen og omegn.
Høy kompetanse og lang erfaring gjør at vi kan utføre
små og store oppdrag fagmessig og effektivt. Vi rykker
også ut på akuttoppdrag ved behov via vår vakttelefon.
Avdelingen har mange dyktige medarbeidere, blant
andre en av svært få smedmestere i Norge. Vi har lang
erfaring med alt fra antikvariske arbeider til nye gjerder
og porter i smijern.
Bergen Bydrift er også godkjent lærebedrift, og har
lærlinger i smedfaget.

Smedarbeider – tjenester
• Reparasjon og utskifting av gjerder og porter
• Produksjon av nye gjerder og porter
• Oppsetting av gjerder og porter
• Produksjon etter bestilling

Gjerdearbeider – tjenester
• Sikring av eiendom midlertidig eller permanent
• Inngjerning av alle typer eiendommer
• Etablering og oppsetting av industrigjerder
• Etablering og oppsetting av flettverksgjerder
• Alle typer gjerder i treverk
• Reparasjon og utskfting av gjerder og porter
• Oppsetting av alle typer gjerder og porter
• Inngjerding av anleggsområder etter avtale

Rør • Bjelker • Armeringsjern
Plater • Skinner • Kjetting

I arbeid for Bergen bydrift

Fleslandveien 159, 5258 Blomsterdalen
Tlf. 55 99 05 50 • Mobil: 91 36 55 24
E-post: glenn@bergenstaal.no
www.bruktjern.no

Tradisjonen tro
Rundt år 1520 krevde kongens rådgiver at
gatene i Bergen ble dekket med brostein. Snart
500 år s enere holder vi i Bergen Bydrift fortsatt
denne tradisjonen vedlike gjennom ulike typer
belegningsstein, naturstein og kunstferdig
brostein.
Våre steinsettere viderefører gamle tradisjoner
kombinert med nytt, moderne utstyr. Vi kompromisser aldri med kvaliteten, og arbeidet blir utført
med en faglig stolthet og et engasjement få
andre i landet kan måle seg med.

Steinsetting – tjenester
• Kunstferdig steinsetting
• Brostein
• Bunn og slus
• Platekantstein
• Skifer
• Granitt
• Marmoroverflater
• Oppgradering av trappeløp

Utskifting av gategods
Reparasjon av gategods er en viktig del av veivedlike
holdet. Så viktig at Bergen Bydrift har en egen avdeling
som er spesialisert på nettopp dette. Kundene omfatter
alt fra stat og kommuner til entreprenører og andre veieiere i offentlig og privat sektor.
Vi utfører fresing, heving, senkning, reparasjon og
utskifting av kumlokk, kapsellokk og tilhørende
rammer. Arbeidet utføres i forbindelse med både nye
veiprosjekter og rehabilitering. Bergen Bydrift skifter ut
ca. 2000 kumlokk og rammer i året.
Foruten en solid stab med erfarne fagfolk, har vi alt nødvendig spesialutstyr som gjør arbeidet sikkert, enkelt og
effektivt. Det gir oss kapasitet til å ta større prosjekter, i
tillegg til døgnkontinuerlig beredskap for strakstiltak.

GROUP

Alt i ett – effektiv eiendomsdrift
Virksomheten til Bergen Bydrift kan på mange måter
oppsummeres i tjenestene vi tilbyr innen eiendomsdrift.
Kort sagt kan vi tilby alt av vedlikehold i og utenfor bygg
til bedrifter, borettslag, sameier og andre eiendoms
besittere.

I tillegg til regelmessig vedlikehold og typiske vakt
mestertjenester, kan vi tilby oppgradering av grøntareal
og andre uteanlegg. Vi kan levere komplett løsning for
infrastruktur i forbindelse med en eiendom. Hva denne
skal inneholde, bestemmer du.
Spør oss i Bergen Bydrift hva vi kan gjøre for deg!

Vi har mer enn 20 års erfaring med salg og reperasjoner av alt
innen innen høytrykkspylere til det profesjonelle markedet.
Vi bygger, installerer, monterer, utfører serviceavtaler og
reperasjon av alle typer høytrykksanlegg og vaskeanlegg.
Vi er importør i Norge av DIBO Høytrykkshengere.
Vi har også stort utvalg av hage- og parkprodukter, og fører kjente
merker som Honda, Ariens, Stiga, Echo, Nilfisk og Outdoor.

For mer informasjon send e-post til: post@proffia.no eller se vår hjemmeside: proffia.no

Eiendomsdrift
– tjenester
• Anleggsgartner
• Vaktmester
• Vinterdrift
• Kosting og renhold
• Opparbeidelse og oppgradering
av uteanlegg
• Asfaltering
• Veilys
• Lekeplasser

En trygg samarbeidspartner ved
midlertidige bemanningsbehov og
ved rekruttering av fagfolk

Kanalveien
6 - BERGEN
5068 BERGEN
Kanalveien
6 - 5068
Telefon:
5547
29 90
47 - Faks:
5509
20 09
Telefon: 55
29 90
- Faks:
55 20
8585
E-post: john@solgjerde.no
E-post: john@solgjerde.no
www.solheimgjerdenett.no
www.solheimgjerdenett.no
Størst på områdesikring i hele Norge - www.osn.no

Vest Transport & Vedlikehold a/s
Salg , service og utleie av tilhengere

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.
Tlf.: 55 33 77 77
Epost: bergen@jobzone.no
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Kontakt oss
Bergen Bydrift AS
Hardangerveien 129
5226 NESTTUN
Telefon: 55551100
E-postadresse: bydrift@bydrift.no
www.bydrift.no

• 108506 • www.jsnorge.no

Døgnbemannet vakttelefon: 952 93 790

