
Lokal aktør 
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Bravida - et naturlig førstevalg!
Vi gir bygninger liv - gjennom hele livet

Tekniske installasjoner i bygg blir mer 
komplekse og grensesnittene på tvers 
av fagområdene glir over i hverandre. 
En av utfordringene for byggutviklere  
og -forvaltere, uavhengig av størrelse 
på bygg eller konstruksjon, er å finne 
leverandører som har kompetanse fra 
liknende arbeid og leverer løsninger 
som over tid er de mest kostnadseffek-
tive og fremtidsrettede.

Valg av leverandør er med andre ord 
svært viktig, det er ikke alle leverandø-
rer som klarer en slik oppgave. 

Bærekraftige løsninger, som del av det 
å utvikle et bærekraftig samfunn, blir 
viktigere og viktigere. Vi i Bravida skal 
gjøre vårt ytterste for redusert energi- 
og ressursbruk i bygningene og anleg-
gene vi installerer og vedlikeholder.

Jeg har som mål at Bravida skal være 
kundenes førstevalg når det gjelder 
tekniske leveranser i Norge. Bravida 
skal være den foretrukne samarbeids-
partneren i de markeder og geografier 
vi dekker.

Vi skal være trygge på at vi hver dag 
leverer optimale løsninger til våre 
kunder, at vi bidrar på de mest nyvin-
nende og avanserte prosjektene i lan-
det. Denne kompetansen skal vi også 
utnytte til beste for de som benytter oss 
til drift og vedlikehold av eksisterende 
installasjoner.

Vi må hele tiden forbedre oss for å 
beholde posisjonen som den mest 
attraktive samarbeidspartneren. Materi-
ell, utstyr, verktøy osv. er ofte likt hos 
alle aktører i markedet. Forskjellen 
utgjøres ofte av menneskene og hvor-
dan arbeidet organiseres.

I Bravida har vi gjort tidenes satsning 
gjennom vårt forbedringsprogram PP7- 
The Bravida way.

The Bravida way er et utdannings-
program på alle nivåer i Bravida, med 
underliggende støtte og oppfølgings-
verktøy som sikrer god planlegging av 
jobbene og gjennom det riktig bruk av 
tiden. Resultatet for våre kunder er at 
tiden benyttes til verdiskapende arbeid, 
rett og slett mer tjenester til samme 
kostnad! The Bravida Way har blitt en 
del av hverdagen vår og vi er overbe-
vist om at dette gir oss mer fornøyde 
kunder og medarbeidere som trives.

Det er den spiss- og spesialkompetanse 
som finnes lokalt i den enkelte Bravida-
avdeling som er vårt viktigste verktøy, 
men vi kombinerer dette med nasjonal 
standardisering. Lokal aktør - nasjonal 
leverandør.

I sum håper og tror vi denne kombi-
nasjonen vil fortsette å gjøre oss til et 
naturlig førstevalg for landets entrepre-
nører, byggherrer og -forvaltere, samt 
store og små selskaper med behov for 
våre tjenester.

I dette heftet presenterer vi vår virk-
somhet. Vi håper møtet med oss på 
de neste sidene vil motivere deg til å 
ta kontakt med oss når du neste gang 
søker en leverandør innenfor tekniske 
installasjoner.

 
Vi gir bygninger liv - gjennom hele livet!
 

Tore Bakke
Administrerende direktør
Bravida Norge
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Ledende og landsdekkende
Bravida er lokalisert over hele landet. De største avdelingene har vi i 
Norges største byer: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. På en del 
steder er alle installasjons- og servicefagene representert: Elektro, rør og 
ventilasjon. På andre tilbys ett eller to fagområder fra lokale  
medarbeidere, mens øvrige tjenester betjenes fra avdelinger i regionen.

Installasjons- og servicevirksomhet krever både lokal kunnskap og bransje-
kompetanse. I Bravida har vi begge deler. Vi har sterke lokale avdelinger som 
kan sitt hjemmemarked. De kjenner muligheter og begrensninger for instal-
lasjoner i sine områder. I tillegg har Bravida bygget opp en solid kompetanse 
innenfor en rekke områder, som næringsbygg, olje og gass, helse og omsorg, 
hoteller, skoler og universiteter, borettslag og sameier. Denne kompetansen 
deler vi på tvers av avdelinger og regioner. Det gjør at våre kunder får en 
lokal leverandør som samtidig har sektorkompetanse. 

I arbeidet fra idé og prosjektering til ferdig installasjon og servicearbeid 
har Bravida i alle ledd dyktige ingeniører og fagmedarbeidere som forstår 
kundens behov og krav.

Østlandet

Sørlandet
• Flekkefjord
• Kristiansand

Vestlandet
• Bergen
• Førde
• Stavanger

Midt-Norge
• Trondheim
• Verdal
• Tjeldbergodden
• Ålesund

Nord-Norge
• Tromsø
• Bodø
• Narvik

• Oslo
• Asker og Bærum
• Drammen
• Moss
• Follo
• Fredrikstad
• Sarpsborg
• Sandefjord
• Jessheim
• Larvik
• Skien
• Notodden
• Lillestrøm
• Lillehammer
• Hamar
• Moelv
• Raufoss
• Tønsberg
• Gardermoen

• Stjørdal
• Brekstad
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Totalleverandøren
Installasjons- og servicevirksomhet må være lokalt forankret. Det er i byer 
og tettsteder vår verdiskapning skjer. Derfor har Bravida bygget opp en
landsdekkende organisasjon med faglig dyktige avdelinger som utfører
både totalentrepriser og enkeltaktiviteter. 

Lokal kompetanse
Det som kjennetegner våre avdelinger er stor grad av lokalt ansvar og 
myndighet. De har alle prosjektlederkompetanse og faglig spisskompetanse. 
Mange har dessuten spesialkompetanse innenfor bransjer eller områder som 
er sterke lokalt eller i regionen.

Nasjonale fordeler
Avdelingene støttes av en nasjonal ledelse, som sikrer at vi kan ta på oss de 
største og mest kompliserte prosjektene innenfor teknisk installasjon i Norge. 
Vår nasjonale virksomhet, med fellessystemer, felles utvikling, innkjøp og 
struktur, sikrer en kostnadseffektiv leveranse over hele landet. I Bravida 
kombinerer vi det store selskapets ressurser med den lokale bedriftens 
fleksibilitet og nærvær.

Totalt ansvar og enkeltleveranser
For oss i Bravida handler alt om leveranse, enten det er betydelige instal-
lasjoner i private eller offentlige bygg, leveranse til olje- og gassektoren eller 
serviceavtaler med forvaltere av ett eller flere bygg. Vi er tilfredse med at vi 
i løpet av få år har gjort oss fortjent til den ledende posisjonen i Norge, den 
samme posisjonen som vi over lengre tid har hatt i Skandinavia.

Garantist over tid
Vi er stolte av våre oppdrag og av å jobbe i Bravida, et selskap som i tillegg 
til å være en garantist for at vi leverer det vi har lovet til den tid vi har 
lovet, også er et trygt valg for deg som kunde. Vi er et solid selskap, både 
økonomisk og ressursmessig. Når du velger Bravida som leverandør, kjøper 
du i tillegg til vår kompetanse, også en garanti for at vi er her i morgen, om et 
år og om ti år. 

Tverrfaglig organisasjon
Installasjonsarbeidet er en betydelig del av kostnadene i ethvert bygg. Ved å 
tilby både elektro, rør og ventilasjon, får våre kunder én leverandør å 
forholde seg til, og en prosjektansvarlig som sikrer optimale løsninger og 
fremdrift i store eller mindre prosjekter. Vår base med dyktige prosjektledere 
og fagmedarbeidere jobber tett og integrert. Det gjør at vi tilbyr deler av eller 
hele verdikjeden innenfor installasjon. Samtidig har vi mulighet for å allokere 
betydelige ressurser på kort tid for store prosjekter. Også der skiller vi oss fra 
en ordinær, lokal leverandør.

Velger du Bravida, velger du høy 
fagkompetanse og en innovativ 
organisasjon som kontinuerlig 
arbeider for kostnadseffektive 
løsninger. Vi garanterer at vi er 
tilstede når du trenger oss.



Størst på elektro
Fagområdet elektro har gjenomgått en betydelig utvikling. Kravene er flere 
og behovene mer avanserte. Som Norges største elektroinstallasjons- og 
serviceselskap, er Bravida med på å drive utviklingen for utforming av 
neste generasjons bygg.

Vi leverer komplette løsninger for lys, kraft, varme og intelligente bygnings-
installasjoner, og i mange tilfeller en kombinasjon av alle. Vi har gjennom 
flere år, og ved oppkjøp av Siemens Installation, bygget opp en betydelig 
kompetanse på rådgivning og prosjektering av prosjekter, og på gjennom-
føringen av installasjonsarbeidet. 

Intelligente bygg
Samtidig har vi løst en rekke større og mindre enkeltoppdrag. Utviklingen de 
senere årene har gått mot mer energivennlige løsninger. I Bravida har vi lang 
erfaring med utvikling og installasjon av intelligente bygningsinstallasjoner. 
Smarthus-teknologi gjør at en rekke av byggets driftsfunksjoner styres auto-
matisk, for å sikre en kostnadseffektiv drift. Potensialet for sparing er enormt. 
Blant annet har over halvparten av norske virksomheter gammel teknologi på 
belysning. Med optimal plassering av lyskilder, lysregulering ved hjelp av 
bevegelsesdetektorer og automatisk regulering i forhold til dagslys, 
kan bedrifter redusere kostnadene med mer enn 50 prosent. Tilpassede og 
integrerte løsninger kan variere fra det svært avanserte til det helt enkle. Alt 
tilpasses våre oppdragsgiveres ønsker og behov.

Stort ingeniørmiljø
Som den største aktøren, ser vi verdien av å ha et stort og tungt fagmiljø med 
ingeniører. De har ansvaret for utvikling av nye løsninger, prosjektering av 
prosjekter og ledelse av disse. I tillegg arbeider en rekke medarbeidere med 
rådgivning innen design, brukervennlighet, utvikling, enøk, sikkerhet og 
vedlikehold. Vi investerer kontinuerlig i våre medarbeideres kompetanse, og 
i teknologi- og tjenesteutvikling.

Totalt serviceansvar
Like viktig som å implementere de riktige løsningene i et bygg, er det å 
drifte, vedlikeholde og videreutvikle dem. Bravida tar ansvar for vedlikehold 
og drift av bygg, og sørger for at byggeier til enhver tid har et anlegg som 
oppfyller alle krav, og kan dokumentere og rapportere på dette.

Elektro:
• Rådgivning
• Prosjektering
• Prosjektledelse
• Belysningsløsninger
• Energiforsyning
• Oppvarmingsløsninger
• Alarm- og sikkerhetssystemer
• Intelligente bygg
• PCB-kartlegging og -utskiftning
• Smarthus
• Termografering
• Nettanalyse
• Kontroll- og

vedlikeholdsløsninger
• Tilstandsrapporter
• Risikovurderinger
• Internkontroll
• Rehabilitering
• Service og vedlikehold
• Finansiering

Telematikk:
• Rådgivning
• Prosjektering
• Prosjektledelse
• Smartnett
• IT- og datarom
• Prosjektgjennomføring
• FDV
• Spredenett/strukturert kabling
• DAK
• Service og vedlikehold

Markedsledende levarandør av  telematikk
Bravida er markedsledende innen installasjon av tele-, data-, fiberoptiske- og 
andre svakstrømsinstallasjoner i næringseiendommer og boligkomplekser. 
Vi har bred kompetanse innenfor både rådgivning og prosjektering, og vi 
leverer alt fra store og avanserte, til små og enkle kablingssystemer. Vi 
leverer bransjens ledende produkter og løsninger, og samarbeider med 
verdens ledende leverandører av strukturerte kablingssystemer. Bravida 
tilbyr også løpende serviceavtaler, hvor vedlikehold, tilpasninger og  
utskiftning utføres etter ønske og behov. 

utskiftning utføres etter ønske og behov. 
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Stor på rør
Bravida leverer optimale kvalitetsløsninger for rørinstallasjoner. Enten det 
dreier seg om nybygg eller rehabilitering, er Bravida en ledende leverandør 
av installasjons- og servicetjenester for vann, avløp, energi, varme, kjøling 
og sprinkelanlegg. Vårt fokus er fleksibilitet, sikkerhet og energivennlige 
løsninger.

Bravida har løsninger på morgendagens behov for såvel private som offent-
lige bygg, boligkomplekser og industri. Vi har ingeniører og rørleggere med 
høy faglig kompetanse. Vi løser større og mindre oppgaver for eiendomsbe-
sittere og –forvaltere av de fleste typer bygg.

Hele tjenestespekteret
Bravidas store styrke er den brede kompetansen og tjenestespekteret som vi 
tilbyr. Vi leverer totalløsninger innen fagområdet rørinstallasjon, og tar oss av 
alt fra totale entrepriser til små serviceoppdrag.

Optimale løsninger
I Bravida vektlegger vi valg av optimale rørløsninger som sikrer effektiv drift 
og vedlikehold av bygningsmassen, samt tilrettelegger for brukernes behov 
for et godt miljø. For å sikre høy komfort trengs også god planlegging og god 
design. Bravida er ledende på design og styring av rørinstallasjon.

Kontroll og rapportering
Når en installasjon er utført, stiller myndighetene betydelige krav til kontroll, 
vedlikehold og rapportering. Bravida utfører internkontroll og service på 
røranlegg for en rekke kunder.

Rør:
• Rådgivning
• Prosjektering
• Prosjektledelse
• Sanitær
• Varme
• Kjøling
• Sprinkling
• Gass
• Trykkluft
• VA-anlegg
• Service og vedlikehold
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Fremtidsrettet ventilasjon
I en tid der stadig mer av arbeidstiden tilbringes innendørs, er inneklimaet 
viktigere enn noensinne. Ren og frisk luft, med riktig temperatur, bidrar til 
et sunt innemiljø som skaper produktivitet.

Bravida har bred erfaring med å bygge alle typer luftbehandlingssystemer 
i alle slags bygg. Vi er blant landets ledende leverandører av ventilasjons-
løsninger. Fagområdet omfatter alle typer teknologi i forbindelse med 
luftbehandling, kjøling og byggautomasjon. 

Godt innemiljø
Godt inneklima krever planlegging, design og prosjektering. Vår styrke er å 
finne optimale løsninger, der byggherres kostnadsrammer møter brukernes 
behov for et godt innemiljø.

Skreddersydde løsninger
Bravida skreddersyr ventilasjonsløsninger bygd på moderne teknologi og 
høy fagkunnskap hos våre ingeniører og serviceteknikere. Vi utfører alle 
typer entrepriser innen luftbehandling, et av våre spesialområder. Bravida tar 
seg av total- og generalentrepriser og delentrepriser, samt en rekke tjenester 
som -beregninger, driftskostnadsstyring og komplette serviceavtaler.

Bredt samarbeid
Samarbeid med kvalitetsleverandører innen lyd, brannvern og aktører på 
andre spesialområder, er et annet virkemiddel som både styrker vår egen 
kompetanse og garanterer at kundene får det beste som finnes på markedet.

Ventilasjon:
• Rådgivning
• Prosjektering
• Prosjektledelse
• Inneklimaløsninger
• nergioptimale løsninger
• Kjøling og varmepumper
• Bravida Office System
• VA -offshore
• Service og vedlikehold



13



14



Sikkerhet på alle plan
 
Adgangskontroll og alarmsystemer er nødvendige tiltak i dagens samfunn 
og svært viktig for å sikre forretningsdrift, materielle verdier, liv og helse. 
Sikkerhet handler like mye om holdninger og kunnskap, som det handler om 
systemer og utstyr.

Bravida Fire & Security har spesialisert seg på alle typer sikkerhetsanlegg 
for næringslivet og avanserte løsninger for kunder som har særlige behov 
for teknisk beskyttelse. Vi tilbyr profesjonelle løsninger, tilpasset hver enkelt 
kundes aktuelle og eventuelle fremtidige behov. En nøkkelferdig leveranse 
kan innbefatte alt fra et enkelt adgangskontrollanlegg eller frittstående kame-
raovervåkning for parkeringsanlegg og små butikker, til komplekse løsninger 
med integrerte funksjoner av ulik karakter. Våre kameraløsninger spenner fra 
tradisjonelle IP-systemer til kamera brukt til for eksempel termisk overvåking, 
branndeteksjon og køtellingssystemer for flyplasser, stadioner og butikker.
 
Det er ikke uvanlig at avanserte sikkerhetsløsninger i tillegg til adgangskontroll 
og alarm, inkluderer både kameraovervåkning, brannvarslig samt lås og beslag.

Vi har som et resultat av dette etablert oss som en av markedslederne innen det 
norske sikkerhetsmarkedet, med en solid kundemasse av profesjonelle brukere. 

Lås og Beslag
Bravida tilbyr spesialkompetanse innen lås og beslag. Vi er leverandør av bran-
sjens ledende produkter og løsninger og er forhandler av bl.a. TrioVing, KABA, 
MøllerUndall og Geze.

Vi utfører installasjon av lås og beslag i nye og gamle bygg over hele landet, 
merking av lås og beslag i henhold til TFM-system / TianDV og beslagbeskri-
velse i henhold til til blant annet TEK og brannforskrifter. Bravidas låsesmeder 
har fagbrev.
 
Vi har de ledende og mest avanserte løsningene i markedet
• Komplette løsninger innenfor brannvarsling og brannovervåking
• Komplette løsninger innenfor kameraovervåkning, alarm, porttelefon og 

adgangskontroll
• Komplette løsninger innenfor lås og beslag.
 
Vår kompetanse innen sikkerhetsløsninger gir effektivitet, god kvalitet og 
dermed god økonomi for kundene. Bred produktportefølje med markedets 
ledende produkter, gjør at vi finner løsninger som oppfyller alle gjeldende krav 
og spesifikasjoner.

Vi tar oss av alt fra store prosjektoppdrag til små enkeltoppdrag. Ved å 
benytte Bravida skal kunden få effektiv teknisk service av høy kvalitet til en 
konkurranse dyktig pris.

Sikkerhet:
• Rådgivning
• Prosjektering
• Prosjektledelse
• Adgangskontroll og kort-

produksjon
• Alarm
• Kameraovervåking
• Bevegelsesanalyse
• Køtellingssystemer
• Porttelefon & Sykesignal
• Bygningssikring
• Kunst- og objektsikring
• Service og vedlikehold
• Brannvarsling
• Lås og beslag
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HOVEDKONTOR:
Bravida Norge AS
Østre Aker vei 90, 0596 Oslo
Tlf. 02407
www.bravida.no

http://www.bravida.no/

