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I midten av juni samlet vi nye og gamle verne
ombud på kontoret. Meningen med samlingen var 
å bli bedre kjent og få en enda bedre vernetjeneste. 
I hovedsak går det på bedre opplæring av verne
ombud, samt at disse blir mer synlige og aktive 
i det daglige arbeidet. Vi vil utover sensomme
ren og høsten intensivere opplæringen med både 
grunnkurs og temakurs.

Opplæringen vil bli gjort i samarbeid med Union 
fagforening slik at kursene er mest mulig tilpas
set det vi driver med. Det vil bli plukket ut fokus
områder som verneombudene skal fokusere ekstra 
på. Nytt blir det også at de skal involveres på bas
møter  og være viktige bidragsytere ved utarbei
delse av Sikker Jobb Analyser (SJA).

Verneombudene samlet, fra v Jarle, Endre, Aleksander, Arne og Ronny. 
Kristian, Harry og Preben var ikke tilstede.

Hovedverneombud 
Jarle Sleire.
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Tirsdag den 1. mars 2011 må betegnes som en ny merkedag i LAB- historien. Da inngikk 
LAB Entreprenør kontrakt med Damsgårdsveien 29 AS vedrørende detaljprosjektering 
og bygging av det nye kontorbygget i Solheimsviken som skal samlokalisere DnB NOR og 
Vital sine virksomheter i Bergen. Bygget er på ca. 42 000 m2 og skal gjennomføres som 
totalentreprise og ferdigstilles innen 1. september 2013. Kontraktsummen er tett opp-
under 1 milliard kroner inkl. mva., og er den største kontrakten som noen gang er inngått 
med en byggentreprenør i Bergen! 

Kontrakten på DnB NOR bygget i Sol
heimsviken ble vunnet i tilbudskonkur
ranse med Skanska og Veidekke. LAB 
Entre prenør leverte det beste tilbudet 
hva gjelder pris, fremdrift, prosjekt
organisasjon og dokumentasjon.  Rieber 
Eien dom blir vår byggherre som så 
mange ganger tidligere i Solheimsviken. 
Vi har et langt og godt kundeforhold til 
dem, så det var derfor svært hyggelig 
for begge parter at tilbuds konkurransen 
gikk som den gikk. Vi har fått en god 
start på prosjektet. Fremdriften er i hen
hold til planen på tross av at vi har møtt 
på enkelte utfordringer vedrørende 
grunn  forholdene. Samarbeidsklimaet og 
inn satsen i prosjektet er upåklagelig.

Vi merker nå at flere store nasjonale sel
skaper som ha store utbyggingsplaner i 
Bergen gjerne ønsker å samarbeide med 
LAB. Ingen har større ressurser enn oss 
i Bergen, og vi har etter hvert en lang 
og god referanseliste med flotte prosjek
ter å vise til. Vi er kjent for godt sam
arbeid og en særdeles løsningsorientert 
arbeidsstil. For å si de sånn – «vi går rett 
løs på biffen». Vi prioriterer det vesent
ligste, løser problemene og holder god 
fremdrift i alt vi foretar oss. Dette leg
ges merke til av byggherrene, og de vet 
at slike gode byggeprosesser også kom
mer dem til gode.     

For å styrke LAB Entreprenør ytter ligere 
har vi i løpet av våren fått fem av våre 
erfarne prosjekt og anleggsledere inn på 
eiersiden. Alle disse er svært  motive rte 
og kjenner LABkulturen godt. De tenker 
helhet, og er opptatt av hva som gagner 
bedriften best. Etter dette har vi nå en 
solid stab av aktive eiere som alltid vil 
bidra til at LAB vil sikre seg nok lønn
somme oppdrag og dermed trygge alle 
arbeidsplassene i bedriften. Ingen av 

våre konkurrenter har et så bredt aktivt 
eierskap som oss. Jeg er personlig veldig 
tilfreds med denne modellen. 

Jeg har i lengre tid sagt at byggemarke
det i Bergen vil bli godt de nærmeste 
årene. I løpet av det siste halve året har 
LAB Entreprenør økt sin ordrereserve 
til over 1,2 milliarder kroner eks. mva. I 
tillegg opererer vår datterbedrift Åsane 
Byggmesterforretning med en ordre
reserve på over 350 millioner kroner eks. 
mva. Dette gir en samlet ordrereserve 
for LAB på over 1.5 milliarder, som er et 
historisk høyt nivå for konsernet.

For å møte den store produksjonen som 
vi har foran oss, så har LAB Entrepre
nør hittil i år ansatt 7 nye funksjonærer, 
derav 5 ingeniører, 1 fagansvarlig for 
betong og 1 prosjektleder for bolig. Tre 
av dem har allerede vært i virke noen 
måneder, mens de fire siste begynner 
i august måned. Jeg er trygg på at alle 
sammen vil passe godt inn i vår organi
sasjon både faglig og sosialt. 

Som jeg nevnte i julenummeret av Lab Bla 
så ville vi i starten av dette året presen
tere en konkret prosess med målsetning 
om å effektivisere vår kjerne virksomhet 
som er betongproduksjon. Vi endte opp 
med «de 10 bud» som i klar tekst beskri
ver hva som er  viktigst når LAB Entre
prenør skal oppføre sine betongbygg. 
Bare etter 4 måneder så ser jeg positive 
resultater. Våre anleggs ledere, formenn 
og baser har skjønt bud skapet, og har 
sammen med alle våre timelønte alle
rede oppnådd positive resultater for 
flere av byggene våre. Planlegging og 
tilrette legging for produksjonen har 
vært i fokus, i tillegg er det linngått 
akkord avtaler som dokumenterer forbe
dret produksjon. Dette er en vinnvinn 

situasjon som både bedriften og de time
lønte tjener på. Jeg er svært godt fornøyd 
med at vi ser så positive resultater etter 
såpass kort tid. Jeg er spent på fortset
telsen, men er ganske trygg på at vi vil 
se en fortsatt positiv utvikling på dette 
området i årene som kommer. 

Vi er også blitt mer synlige i løpet av 
våren. Ikke bare på grunn av alle våre 
sentralt beliggende byggeplasser, men 
også på grunn av vår nye røde logo. 
Mandag 2. mai skiftet vi alle skilt og 
flagg på alle våre byggeplasser, i tillegg 
til at bilene fikk tilsvarende endringer. 
Den nye logoen er basert på den gamle. 
Kun bokstavene er beholdt, men disse 
er nå røde og i større format. Jeg kan 
bekrefte at vi har fått mange positive til
bakemeldinger på den nye logoen – og 
det er selvsagt kjekt for oss. Selve logoen 
er vårt varemerke. 

Vi er syvende året på rad den ledende 
byggentreprenøren i Bergen. Vi sam
arbeider og holder det vi lover. Hele vår 
bedriftskultur – LABkulturen – er trygt 
basert på nettopp dette. Det første våre 
kunder og underleverandører skal tenke 
på når de ser den røde LABlogoen er 
GODT SAMARBEID! 

Men nå står en velfortjent sommer
ferie for døren. En stor takk til dere alle 
for den flotte innsatsen som dere har 
vist hittil i år. Jeg ønsker alle en fin og 
avslappende sommerferie med mye sol 
og varme sammen med deres nærmeste. 

God sommer!

Positiv utvikling for LAB
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Akkurat nå...

Strandlien felt iV 
Som kjent bygger LAB Entreprenør et 
stort og synlig leilighetsbygg for Profier 
langs Michael Krohnsgate på Damsgård. 
Prosjektet bygges i totalentreprise og 
består av 93 leiligheter med underlig
gende parkeringsetasjer. 

Betongarbeidet på det siste tårnet i Hus 
A ble avsluttet i juni og hovedtyngden 
av arbeidsstokken reiste deretter til DnB 
NOR bygget i Solheimsviken. Nå gjenstår 
kun noe betongarbeid utomhus bestå
ende av trapper og ramper som vil bli 
ferdigstilt like etter ferien. All honnør 
til alle våre ansatte på prosjektet som 
har gjennomført alle arbeidene så langt 
i henhold til en stram fremdriftsplan, 
og bidratt til at byggeplassen hele veien 
har fremstått som ryddig og sikker. Her 
har våre baser Kjartan og Kenneth med 
sitt lag gjennomført en betongjobb vi 
virkelig kan være stolte av.

For tiden pågår det tett hus og innred
ningsarbeider på Hus B, mens utvendig 
tømrerarbeid er kommet godt i gang på 
Hus A. Vi skal overlevere Hus B med 43 
leiligheter til jul i 2011 og Hus A med 50 
leiligheter i slutten av februar 2012.

«For å klare disse fristene må vi også 
ha verdifull hjelp av BKK. BKK Varme 
sin fremføring av fjernvarme  i gaten er 
nemlig forsinket, og vi er også avhengig 
av at BKK Nett fører frem strøm fra trafo 
i tide» – sier prosjektleder Stig Hole. 

LAB Entreprenør sin øvrige adminis
trasjonen på prosjektet er anleggsleder 
Tore Myking, som sammen med assiste

rende anleggsleder Aleksander Grepstad 
og formann  Knut Knutsen styrer arbei
dene med en stødig hånd.

Sigve og Helge tømmer etasjene for utstyr. 

Jarle og Harry pakker ned sikringsnettet.

 Et godt sikret bygg.
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Wema
På Lønningsflaten oppfører LAB Entre
prenør et kontor, lager og verksteds
bygg i 3 etasjer i totalentreprise. Fasad
ene består av miniretarderte innfargete 
be tong elementer med en del gjennomgå
ende glassfelt i gavlene. Kontraktssum
men er i underkant av 40 mill eks mva. 
Arbeidene startet opp i desember 2010 
og komplett bygg skal overleveres innen 
31. august i år. 

Prosjektet styres av prosjektleder  Steinar 
Floen som har med seg byggeleder Sig
mund Algerøy til å koordinere driften 
på velkjent godt vis. Forholdet til bygg
herren og leietaker er godt.

«Etter en lang og vanskelig vinter skinte 
til slutt solen og taktekkeren kunne 
gjøre seg endelig ferdig, om ikke på 
rekord tid så i hvert fall godt innenfor 
sin tidsramme» – uttaler en lettet pro
sjektleder.

Innvendig er alle gulv ferdig støpt, gulv
legging startet og vegger er i sluttfasen. 
Malerarbeidene, himlingsarbeidene og 
de tekniske fagene har god fremdrift. 
Ventilasjonsaggregatene blir ikke levert 
før i disse dager, så montasjefolkene får 
det travelt med å komplettere anlegget 
innen sluttfristen i august. 

Leietaker skal selv installere reolsyste
mene og har i tillegg bestilt en utvidelse 
av mesaninetasjen. Reolene kommer 
ikke før i midten av august så de siste 
14 dagene før åpning kommer til å bli 
ekstremt travle. 

På denne byggeplassen opplever vi nok 
en gang utfordringer med strøm tilfør

se len. «Vi bestilte i god tid, men får 
beskjed av BKK at leveransen ikke kan 
sluttføres før innflytting. Først en uke 
før overlevering kommer ny trafo, og 
det vil gå ytterligere 2–3 uker før alle til
koblinger er ferdige.» – sier en litt opp
gitt prosjektleder.

Jan Sigurd skyter isolasjonsplater på ringmur.

Det nærmer seg ferdigstillelse.GolfhaGen
I Fana er vi omsider i sluttfasen med 
boligprosjektet Golfhagen med til sam
men 7 leiligheter. Prosjektet har en unik 
beliggenhet med Fana Golfbane som 
nærmeste nabo. Prosjektet har gode 
kvaliteter og utvendig framtrer byg
get som eksklusivt med tegl og glass
fasader, natursteinsmurer og glassrekk
verk for å nevne noe. 

Innvendig er vi godt i gang med maler
arbeidene og komplettering av leilig
hetene. Utvendig gjenstår gartnerarbei der 
og asfaltering. Leilighetene skal overleve
res til kjøperne i medio september. Bygge
ledelsen består av prosjekt leder Lasse 
Smilden og byggeleder Reidar Midtsæter 
som arbeider med å få det meste på plass 
før fellesferien starter.
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neptun hotel 
Vi har fra høsten 2010 arbeidet med 
ombygging og påbygging av Hotel 
 Neptun i Bergen sentrum. Arbeidene 
er omfattende og gjennomføres i total
entreprise iht. en samspillskontrakt inn
gått med byggherren. Kontraktssum

men er ca 70 mill eks mva. Til å holde 
orden på dette er Hans Skorpen pro
sjektleder, Pål Stian Dale anleggs leder 
og Erik Seime byggeleder, hvor sist
nevnte har den daglige oppfølgingen av 
arbeidene på byggeplassen. 

Hotellet vil få en utvidelse av plan 8 
med nye hotellrom. Dagens gårdsplass 
bygges om til ny resepsjon, frokost
restaurant etc. og får et nytt overlig
gende glasstak som slipper lyset ned. I 
tillegg oppgraderes dagens kjeller med 
nye kjølerom, lager, bosshåndterings
rom, garderober etc.   

Prosjektet omfatter også innredning 
og påbygg av nabobygget «Måken». Her 
skal det innredes 3 hotelletasjer, påbyg
ges 2 hotelletasjer, en leilighetsetasje 
samt en etasje med  møterom. 

«Bygging av hotell har sine utfordringer. 
Ikke minst med tanke på at hotellet er 
fult av gjester som skal ha sin skjønn
hetssøvn, og det er derfor lite ønskelig 
med støyende arbeid før klokken 09.00 
om morgenen. I tillegg er det lite rigg
plass på tomten slik at offentlige gate
løp må brukes for innheising av alt 
mate riell og utstyr» – sier en engasjert 
 prosjektleder Hans Skorpen.

Nytt resepsjonsområde med glasstak.

hordamuSeet – ny båthall
LAB Entreprenør bygger for tiden et 
utstillingsbygg for gamle båter på histo
risk grunn på Hordamuseet på Stend, ca 
1 000 år etter at vikingene rådet grun
nen på samme sted. Båthallen bygges på 
utsprengt tomt i en skråning mot sjøen 
ved Melkeviken innerst i Fana fjorden. 
Lokalene får tilknytning til dagens 
museum og utgjør ca 1 270 m2 fordelt på 
2 etasjer.

Byggetiden er på totalt 12 måneder og 
overlevering til Hordaland Fylkeskom
mune er medio desember. Prosjektet sty
res av anleggsleder Knut Helge Iversen 
og formann har vært Sigmund Algerøy. 

«Vi er nå ferdige med betongarbeidene, 
det gjenstår bare en liten grube som vil 
bli tatt på et senere tidspunkt. Betong
arbeidet som er utført av våre folk er av 
god kvalitet» – sier en fornøyd anleggs
leder. 

Stålkonstruksjonene og takplatene er nå 
på plass, og tømrer er i full gang med 

yttervegger og takoppstikk. «Alle vin
duer og all taktekking skal ferdigstilles 
til fellesferien, slik at vi kan gå på ferie 
med tett hus og god samvittighet» – sier 
en smørblid og ferieklar Knut Helge. 

Stål- og tømmerarbeid i full gang.
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Mariusz setter på plass de 
siste dekkestøttene.

Snart klart for tømrer.

damSGårdSVeien 45 
For Marin AS oppfører LAB Entreprenør 
et leilighetsbygget på ca. 1800 m2 som 
består av 13 leiligheter samt nærings
lokaler i første etasje. Byggherren be kref
ter at alle leilighetene er solgt og at 
de fleste kjøperne er ferdig med sine 
kunde tilvalg.
 
«Vi jobber mot en overlevering i begyn
nelsen av januar 2012» – sier anleggs
leder Knut Helge Iversen, og slik vi kjen
ner han så vil nok det skje. Med seg på 
laget har han vår erfarne formann Knut 
Knutsen.

Før oppstart krevde Kommunen en 
omfattende miljøundersøkelse. Denne 
førte til flere måneders utsettelse av 
prosjektet. I tillegg har en del ekstra
arbeider med bunnledninger i grunnen 
ført til ytterligere forsinkelser. Til tross 

for dette så nærmer vi oss nå en avslut
ning på betongarbeidene i  byggets 5. 
etasje. «Betongfolkene våre med bas 
Aksel i spissen har gjort en kjempebra 
jobb» – sier en fornøyd anleggsleder, 
som fort tilføyer: «Når guttene kommer 
ned på bakken igjen, så gjenstår bare 
noen betongsokler i 1. etasje, samt søy
ler til balkongene». Arbeidene i forbin
delse med kai i fronten av bygget tas på 
et senere tidspunkt.

«Tømrerne har nettopp startet arbei
dene med byggets yttervegger, og vil 
jobbe litt inn i ferien for snarest mulig å 
oppnå tett hus. Limtrebjelker og resten 
av takkonstruksjonen blir montert i 
begynnelsen av august, og oppstart for 
tekniske fag inne i leilighetene blir i uke 
34» – avslutter Knut Helge mens han tar 
et blikk på fremdriftsplanen.
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amfi oS                                   
Amfi Eiendom har de siste seks årene 
vært blant våre faste og beste kunder.  
I dag bygger LAB Entreprenør et tilbygg 
til Amfi Os på 2 800 m2 Coopbutikk,  
1 600 m2 parkering i kjeller og 1 800 m2 
parkering på tak forbundet med bro til 
eksisterende vei. 

Komplett bygg inkl. butikk skal ferdig
stilles innen 27. oktober i høst.  For å 
klare denne korte tidsfristen  har vi sat
set på en solid byggeplass organisasjon. 
Prosjektleder er Steinar Norheim, 
anleggs leder er Pål Thomassen, bygge
leder er Frode Njøten og arbeidene 
betong formann er Per Ivar Kristiansen.

 
Grunnarbeidene viste seg å bli betyde
lig mer komplisert og tidkrevende enn 
først antatt. På det meste er det rundt 
40 meter til fjell, og bygget måtte funda
menteres på en hel plasstøpt bunnplate 
som «flyter» på leirmassene. Før arbei
dene med kjelleren kunne starte måtte 
det spuntes for å sikre eksisterende 
bygg fra å sige, noe som viste seg å være 
vanskelig å unngå. «Vi har dessverre fått 
noen setninger i eksisterende bygg, men 
disse er nå under kontroll. Utbedrings
arbeidene vil starte innen kort tid»  

– sier en lettet prosjektleder.

Hele grunnarbeidsfasen har tatt mer 
tid enn forventet. «For å ta igjen den 
tapte tiden og for å kunne starte ele
mentmontasjen som planlagt, så har vi 
måttet arbeide 2 skift og noen lørdager 
på store deler av betongarbeidet» – sier 
Steinar. Han er godt fornøyd med det 
som har skjedd av forsering hittil, men 
legger ikke skjul på at det fortsatt blir 
tøft å rekke sluttfristen den 27. oktober.  
«Vi må nok også arbeide noen uker av 
årets fellesferie for å klare denne fristen. 
For oss er det ekstremt viktig at vi gjør 
det vi kan for at Amfi Eiendom skal lyk
kes med sitt prosjekt» – avslutter Steinar.  

Endre monterer stålplate i søylearmering.

Elementmontering er i full gang.

Støping av bunnplate.
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Zbigniew og Kenneth sjekker armeringstegning.Det er store arealer som skal bebygges.

Sikker adkomst til fundamentsplate.

åSane StorSenter 
På dette kjøpesenteret er LAB Entrepre
nør stadig involvert i nye ombygginger 
av butikker, anlegg etc. I løpet av våren 
har vi ferdigstilt utvidelse av lokaler for 
Sport 1, nytt velværesenter WahWah, 
utvidelse av Hennes&Mauritz, samt 
oppgradering av lokalene til Posten. 

Rolf Helge Hellevang har hatt jobben som 
byggeleder og har styrt jobbene med stø

dig hånd. Hans Skorpen er som vanlig 
vår prosjektleder, og er den mellom de 
syv fjell som har mest erfaring fra denne 
typen prosjekter. Han sier: «Ombygging 
av lokaler i kjøpesentre er en nisje der vi 
har hatt en god del arbeid de siste årene. 
Vi har god erfaring med å utføre slike 
jobber. Våre tjenester etterspørres i flere 
av byens største kjøpe sentre.

dnb nor SolheimSViken
Som kjent signerte LAB Entreprenør i 
mars måned den største byggekontrak
ten som noen gang er tildelt i Bergen. 
Totalentreprisen har en verdi på nær
mere 1 milliard kroner inkl mva. Dette 
er uten tvil en stor tillitserklæring til 
oss, og et kraftig signal til markedet om 
at LAB Entreprenør er Bergens ledende 
byggentreprenør. 

I nybygget i Solheimsviken skal DnB NOR 
samlokalisere både sin egen og dattersel
skapet Vital sin Bergensbaserte virksom
het. Prosjektet skal innpasses i nordves
tre del av Solheimsviken Nærings park. 
Nybygget har et gulvareal på ca. 42.000 
m2 BTA, oppdelt i 5 blokker med felles 
garasjeanlegg og sokkeletasje. Det er 
planlagt for inntil 1800 arbeidsplasser. 

LAB Entreprenør skal ferdigstille pro
sjektet innen 1. september 2013.

I tillegg til kontorarbeidsplasser med 
alle tilhørende funksjoner relatert til 
virksomheten inneholder bygget et 
parke ringsanlegg. Videre omfatter 
totalentreprisen riving av eksisterende 
bebyggelse (Arenum Messesenter etc.) 
samt istandsetting av kaier og opparbei
delse av utearealer.

I skrivende stund er det en yrende virk
somhet på tomten, helt i henhold til pla
nen. Riving av eksisterende bygnings
masse er ferdigstilt og grunnarbeidene 
er langt fremskredet. De 2 første tårnkra
nene er på plass og 15 mann jobber godt 
med fundamenter og kulverter. Adminis
trasjonen teller i dag 8 mann som job

ber med prosjektering, planlegging og 
drift av byggeplassen. Gard Kvalheim 
er prosjektleder og Jarle Hus er anleggs
leder, mens Steinar Floen er driftsleder 
for råbygget. Sammen med vår fagan
svarlige for betong Jan Erik Skjelanger og 
betongformann Dag  Danielsen skal han 
sørge for at betongarbeidene og element
montasjen følger de oppsatte planene. I 
tillegg er ingeniør Erik Hofstad, samt far 
og sønn Larsen, inne og ser til at alt blir 
ivaretatt på drift og dokumentasjon.

«Dette prosjektet vil de 2 neste årene 
være et svært viktig prosjekt for LAB 
Entreprenør sin virksomhet. Vi har fått 
en god start, og alle vi som er med på 
prosjektet gleder oss til fortsettelsen!» 

– sier en særdeles ivrig og entusiastisk 
prosjektleder Gard Kvalheim.
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StraumeGården
Ute på Sotra like ved rådhuset i Fjell Kom
mune har vi nylig startet oppfør ingen 
av et næringsbygg for Straume gården 
AS. Dette er ett betonge lementbygg på 
to etasjer med innlagt mesaninetasje 
i den høye 1. etasjen. LAB Entreprenør 
sin totalentreprise lyder på ca. 20 mill 
eks mva. 

donG enerGy monGStad 
I fjor høst overleverte LAB Entrepre
nør administrasjonsbygget på CO

2
 Test

anlegget til Statoil. I dette prosjektet 
hadde LAB Entreprenør v/ Stig Hole 
prosjektert og levert gode løsninger på 
eksplosjonssikre vinduer og glassfelt. 
Statoil var svært fornøyd med denne 
leveransen og anbefalte oss derfor som 
leverandør til Dong Energy på Varme
kraftverket på Mongstad. 

Denne anbefalingen har resultert i at 
LAB Entreprenør nå skal levere og mon
tere 7 stk. eksplosjonssikre stålvinduer 
i kontorbygget på Varmekraftverket på 
Mongstad for Dong Energy. Her skal 
det fra utsiden sages 7 vindusåpninger 
1,5 x 1,2 m i kraftig armerte betongveg
ger, 3 etasjer over bakken. Arbeidet føl
ges opp av Sigmund Sunde. Kontrakts
sum er 2,0 mill. eks mva.

Leietaker og formål for bruk er ennå 
ikke helt avklart. Betongarbeidet startet 
medio juni 2011, og bygget skal ferdig
stilles til leietakers innredning innen jul 
i år. Sigmund Sunde er nybakt anleggs
leder, mens Jan Erik Skjelanger ser til at 
betongarbeidene går etter planen. Hans 
Skorpen er prosjektleder og tar seg kon
takten med byggherre og leietaker.

p-huS laGunen
Etter en litt trang «fødsel» er prosjektet 
med å bygge nytt parkeringshus i Bolig
haugen på Lagunen endelig i full gang. 
Grunnarbeidet med utsprenging og 
tran sport av masser går som planlagt. 

Totalt sett skal LAB Entreprenør eta
blere ca 19 500 m2 parkeringsareal for
delt på 3 plan av 6 500 m2. Arbeidene 
utføres i totalentreprise, og byggherre 
er Lagunen Eiendom AS. Hans Skorpen, 
Pål Stian Dale og Sigmund Algerøy er 

henholdsvis prosjektleder, anleggsleder 
og formann for dette store og synlige 
prosjektet plassert midt i åsynet på alle 
Lagunens kunder. 

Oppstart av vår betongproduksjon vil 
bli rett over fellesferien. Storparten 
av betongarbeidet skal stå ferdig til 
11. november i år,  slik at underetasjen  
kan brukes til parkering for de ansatte på 
Lagunen i forbindelse med årets julehan
del. Oppstart montering betonge lementer 

vil bli i januar 2012 og ferdigstillelse av 
parkeringshuset vil være i mai 2012.  

«Prosjektet byr på en del spennende 
utfordringer som bygging av kulvert 
under den svært trafikkerte Krohnås
veien, hvor vi samtidig skal legge om og 
etablere nytt VAsystem, flytte trafo og 
krysse både høyspent og lavspentkabler, 
samtidig som trafikken skal gå som nor
malt» – sier en engasjert og litt utålmo
dig anleggsleder Pål Stian Dale. 

 Sigmund og Pål Stian på befaring.

Sprengning og  
massetransport går for fullt.
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Intervju med en lærling

Espen trives godt som lærling.

Espen i full sving med veggarmering.

Espen Andre Dale (17) begynte som lær
ling i LAB Entreprenør på Knarvik sen
ter i august 2010, og vi finner han travelt 
opptatt med å sy søylearmering på jern
riggen på Kronstad DPS.

«Jeg trives veldig godt som lærling i 
LAB» – sier Espen med et smil, før han 
fort setter – «Fagarbeiderne i LAB tar 
seg godt av meg, og jeg får arbeide 
med mange forskjellige og spennende 
arbeids oppgaver». 

Espen går på Åsane VGS om manda
gene og er ute i praktisk arbeid resten 
av uken. Dette passer Espen godt da han 
ikke trives like godt med å sitte i ro, som 
det å få brukt kroppen i fysisk arbeid. 

På fritiden går det mest i mekking på 
moped og nå senest på en eldre Volvo 
850 som han håper å få klar til han blir 
18 år. Espen er en positiv og arbeidsom 
gutt som får gode tilbakemeldinger av 
sine arbeidskolleger. 
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Mellom Fjøsangerveien og gamle 
Krohnsminde Stadion, er LAB Entre -
  prenør endelig i gang med bygg-
ingen av nytt  Distriktpsykia trisk 
Senter (DPS) for Helse Bergen. 

Vår kontrakt på dette 12 000 m2 store 
bygget lyder på ca. 70 mill eks mva 
og omfatter alle råbyggs og tetthus
arbeid ene. Etter at den tidligere grunn
entreprisen var forsinket på grunn av 
vanskelige grunnforhold var det godt 
for oss å komme i gang tidlig i januar 
i år. Vi rigget omgående opp våre tårn
kraner og det gikk ikke lenge før vi var 
oppe i ca. 20 mann som var den plan
lagte bemanningen. 

Kronstad DPS er en svært synlig bygge
plass. Over 60 000 biler passerer hver 
dag, i tillegg til busser og ikke minst 
Bybanen. Derfor er det veldig viktig for 
oss å kunne vise en sikker, ryddig og 
presentabel byggeplass. Som dere ser, så 
benytter vi oss også av muligheten for 
litt ekstra reklame. 

Men beliggenheten medfører også utfor
dringer med tanke på transport og logis

tikk. Det skal tas hensyn til Bybanen 
som ligger tett opptil byggeplassen på 
vestsiden. På østsiden ligger idrettsplas
sen tett inntil og i sør bygges det svært 
nær Bergen Yrkesskole. 

Vi ferdigstilte pele og fundamenterings
arbeidene i løpet av februar og nå er 
rå bygget i full gang med å reise seg. 
Vanntett kjeller er støpt og sjaktene føl

ger montering av stål og hulldekker. Når 
ferieroen senker seg over bygge plassen 
har bygget fått sin fulle høyde på 6 eta
sjer mot Bergen Yrkesskole og fasade
arbeidet har startet. Frem til ferien skal 
vi også til med byggets mest spesielle 
betongarbeid, nemlig 4 par med skrå, 
grønne  betongsøyler som er 7,5 m høye. 
Her blir det nok litt å bryne seg på, selv 
for erfarne betongfolk.

Kronstad DPS

Helge monterer dekkeforskaling.

Karl Anton og Preben har hentet omskjøtsarmering.
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Pieter og Bjørnar styrer betongproduk
sjonen svært bra med god hjelp av Børge. 
Framdriften følges og kvaliteten på arbei
dene er upåklagelige. For å holde orden 
på nødvendige tegninger, fremdrift og 
den vanlige byggeplassdriften er Vegard 
Eik anleggsleder, Brede Kyte byggeplass
ingeniør og Børge Skurtveit betongfor
mann. Prosjektleder Gard Kval heim tar 
seg av det overordnede med bygg herren. 

«Betongproduksjonen og stålmontasjen 
deler på de to kranene på dagtid. Betong
elementmontasjen  foregår på kveldstid 
for å minimere sikkerhetsrisikoen med 
dette arbeidet» – sier Vegard. Dette opp
legget har han gode erfaringer med fra 
tidligere større prosjekter, blant annet 
Laboratoriebygget på Haukeland Syke
hus. 

Det er ingen tvil om at bygget er kom
plekst. «Eg har sjelden, eller aldri sett 
et bygg med så mange ulike detaljløs
ninger som dette» sier betongformann 
Børge med ett anstrengt smil. Men med 
så mange dyktige og erfarne medarbei
dere på stedet, så er vi helt trygge på at 
sluttresultatet blir bra!

Bygget sett fra Fjøsangerveien.

Som formann må du alltid være «online».

Mohammed setter stag i veggen.

Disse karene styrer byggeplassen, fra v/ Vegard, Brede og Børge.
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odontoloGen
For Statsbygg har LAB Entreprenør utført 
råbyggsarbeidene ved det nye Odonto
logibygget i Bergen. Arbeidene startet i 
slutten av april i 2010 og ble overlevert 
i januar 2011 til en svært fornøyd Bygg
herre.

Bygget på ca. 15 000 m2 har vært en stor 
egenproduksjon jobb for LAB Entrepre
nør. På det meste har vi hatt opp mot  
35 mann fra egne rekker i prosjektet. 
Kort byggetid, en uvanlig kald høst samt 
at tilbudet ble gitt i en periode med lite 
jobb og lave priser i markedet har pre
get gjennomføringen av prosjektet. På 
tross av disse utfordringene er det svært 
 gledelig at samarbeidet med Byggherre 
og rådgivere har vært godt. LAB Entre
prenør får bare gode tilbakemeldinger 
fra Byggherren for måten arbeidet er 
gjennomført på. 

Til å lose dette prosjektet i land til rett 
tid var prosjektleder Jarle Hus, anleggs
leder Pål Thomassen, ingeniør Brede 
Kyte og formann Mons Johansen blant 
våre viktigste menn.
                                    
Welltec
Det slår aldri feil. Når tidspunkt for 
overlevering nærmer seg løper entre
prenørene fortere og fortere. Så også på 
Welltec. Byggherren hadde invitert til 
åpning og det var ikke rom for utsettel
ser av noe slag. Ja bortsett fra et par rom 
som vi strategisk låste av til festen. 

Utvendig var det kommet en del tilleggs
bestillinger som, sammen med det kalde 

været gjorde at deler av uteplassen gjen
sto til åpning. Dette ordnet seg imidler
tid greit og bygget framstår i dag som et 
av de mest framtredende i området på 
Lønningsflaten. 

Det er også oppnådd enighet med Grønn 
Etat med hensyn til utforming rundt tjer
net som ligger i forkant av bygget. Så nå 
venter både leietaker og LAB Entreprenør 
i spenning på om et lite verksted på 70 
m2 blir godkjent. Vi har gjort ferdig alle 
fundamenter, trukket fram de føringer 
som er nødvendig, elementene er ferdig 
prosjektert slik at det skal være raskt å 
komme i land med denne delen også. 

Dersom bygget, mot formodning ikke 
skal bygges er det bare å asfaltere over 

fundamentene  og ingen kan se at vi har 
vært der.

Både byggherre og leietaker er godt til
freds med det arbeid som er gjort av LAB 
Entreprenør. «Og når budsjettet i tillegg 
er positivt, så er alle parter godt for
nøyd» – sier en smilende og fornøyd pro
sjektleder Steinar Floen. Han har nok en 
gang har overlevert et prosjekt sammen 
med sin gode formann og byggeleder 
Sigmund Algerøy.
                                        
                      
bjørndalen eiendom kokStad 
Etter en hektisk innspurt på det 3 500 m2 
store bilanlegget kunne leietakerne 
begynne å flytte inn like over nyttår. På 
dette tidspunktet var ikke strømforsy
ning komplett og en måtte benytte nød
aggregat et par måneder inn i det nye 
året. Drift ble prioritert og ventilasjon 
måtte kjøres med redusert kapasitet, i 
tillegg til at heisen ikke ble satt i drift. 
«Men endelig kom BKK og vi kunne full
føre installasjonene» – sier anleggsleder 
og prosjektleder Steinar Floen.

«I mellomtiden hadde tømrer montert 
fasadeplatene og størstedelen av ute
plassen var ferdig asfaltert. Det gikk 
ikke mange dagene etter nedlegging av 

bjørndalen eiendom aS: Enda et bygg å være stolt av.

Avsluttede prosjekter

Welltec: Fasade mot vest.
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ny kabel før vi hadde fullført uteområ
dene. Vi fikk også en ekstra bestilling 
på støttemur og fullførte denne mens 
vi ventet. Alt i alt en vel gjennomført 
jobb på byggeplass. Mye takket være 
den gode innsatsen til formann/bygge
leder Sigmund Algerøy» – avslutter en 
fornøyd Steinar Floen. 

«Bygget har en meget god profilering 
mot vegen og leietakerne rapporterer 
om god  økning i sin omsetning. Bygg
herren er godt fornøyd med det arbeid 
LAB Entreprenør har utført» – uttaler 
Stig Hole som har vært ansvarlig for 
utviklingen av dette prosjektet. 
            
amfi Stord
Gjennom det siste halvannet året har 
LAB Entreprenør utført til dels omfat
tende arbeider på Amfi Stord. Prosjekt
leder Steinar Norheim bekrefter at det 
totalt sett er utført arbeider for nesten 
80 mill eks mva. 

De siste arbeidene har bestått i ombyg
ging av ca. 3000 m2 av eksisterende kjøpe
senter til ny Hennes&Mauritz butikk på 
nesten 2000 m2 over to plan forbundet 
med nye rulletrapper. En ny Kappahl 
butikk på om lag 900 m2 og noen min
dre butikker. I tillegg har vi rustet opp 
øvrige fellesarealer med nye fliser, him
linger og butikkfasader. 

«Hans Skorpen har vært involvert i vik
tige faser av prosjekteringen, mens 
arbeidene på stedet har vært styrt på 
en meget tilfredsstillende måte av Dag 
Danielsen og Bjarte Harms, som har 
ukependlet til Stord i hele denne peri
oden.» – sier en fornøyd prosjektleder 
Steinar Norheim. 
                                       

octopuS (nordStraumen)                      
Leilighetsprosjektet bestående av 8 lei
ligheter med utsikt over til Ole Bulls 
Lysøen i Lysefjorden har nå sett de fire 
årstidene, og er overlevert til fornøyde 
kunder til avtalt tid i juni måned.  

«Solen er igjen på sitt årsbeste, og inn
flytterne smiler. Herfra kan man gå 
opp på Lysehornet som faktisk er et av 
 Bergens flotteste fjell. Her er også kort 
vei  til stranden, eller til båten på bryg
gen for de som har det. Eller man kan 
spasere til kafè Ole B. og få servert en 
god middag med valgfri drikke til. Nok 
et prosjekt som vi i LAB Entreprenør 
skal være stolte av» – sier en meget 
godt fornøyd prosjekt og anleggsleder 
 Ingvar Halstensen.

nedre korSkirkealmenninG 2
LAB Entreprenør har gjennomført 
ho vedentreprise grunnarbeid, peling, og 
betongarbeid for Brynjulfsen Næring AS. 

Arbeidet bød på store utfordringer på 
grunn av krav fra riksantikvaren samt 
store setninger i grunnen som førte 
til at gavlen på det ene nabobygget 
begynte å sige. Dette førte til omfat
tende endringer i utførelsen med sikring 
av nabobygget samt full omprosjekte
ring av betongarbeidet. Arbeidet måtte 
utføres etappevis og med mye hånd
arbeid. Omfattende sikker jobb analyser 
ble utarbeidet i forkant og bidro til en 
trygg gjennomføring av arbeidet.

«Vi har fått gode tilbakemeldinger fra bygg
herren, ikke minst på grunn av formann 
Børge Skurtveit som fulgte opp arbeidene 
på plassen på en glimrende måte» – sier en 
fornøyd prosjektleder Stig Hole.

mini black box (jæGer kokStad)
For Jæger Sentrum AS har LAB Entrepre
nør utvidet bilbutikken til Jæger på Kok
stad. Mini Cooper er endelig blitt voksen 
og har fått sitt eget konsept. 

Som navnet Mini Black Box  antyder 
går det meste her i svart. Glassfasaden 
er stram med sorte tette felter av glass. 
Innvendig er det mørke fliser og mørk 
spilehimling akkompagnert av et syn
lig mørkegrått bæresystem i stål. Bak 
konseptet Mini Black Box står det mer 
kjente bilmerket BMW som ikke har 
overlatt noe til tilfeldighetene. 

Etter er forholdsvis stram byggetid over
leverte prosjektleder Lasse Smilden  og 
anleggsleder Ingvar Halstensen prosjektet 
i slutten av juni. Så da er det bare å se fram 
til flere fargerike Mini Cooper’s på veiene.

mini black box: Her skal det selges Mini.

octopus: Et fredelig og fint sted å bo.
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Nye og aktuelle prosjekter

nordea liV.  
nytt kontorbyGG kokStad
LAB har i samarbeid med Nordea Liv 
utviklet et nytt kontorbygg på Kokstad 
på totalt 16 000 m2 (11 000 m2 kontor 
og 5 000 m2 parkering). Bygget er teg
net av Kristin Jarmund Arkitekter AS, og 
er godkjent av Enova som et forbilde
prosjekt med hensyn til energiforbruk. 
For å imøtekomme disse kravene har 

LAB engasjert Tevas til å bistå utvi
klingssamarbeidet innenfor tekniske fag.

I julenummeret av Lab Bla skrev vi at 
byggherren jobbet med leietageravkla
ringer og at fremdriften på dette arbei
det var usikker. Dette er også status pr. 
i dag. Videre er det noen mindre regu
leringstekniske forhold som er under 
avklaring mellom byggherre og Bergen 

Kommune. Vi håper på en oppstart av 
prosjektet i løpet av 2011.

Skoda kokStad   
LAB Entreprenør har inngått totalen
treprisekontrakt med Kokstadveien 
Næringsbygg AS (Møller Bil Eiendom AS) 
vedrørende oppføring av et nytt bilan
legg for Skoda i Kokstadveien 29. 

nordea liV: Nytt kontorbygg Kokstad.

Skoda kokStad.
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Bygget skal oppføres i totalentreprise 
og kontraktssummen er ca. 22 mill eks 
mva. Igangsettingstillatelsen har på 
grunn av en kraftlinje tatt lenger tid 
enn forutsatt. Dette forholdet er imidler
tid nå avklart og byggestart med riving 
og grunnarbeid er planlagt til like over 
sommerferien 2011. Total byggetid er 
fastsatt til 7 måneder. 

Prosjektleder vil være Stig Hole og 
anleggs  leder Ingvar Halstensen.

lone – utleieboliGer for bbb
Bergen Bolig og Byfornyelse KF har 
etter en offentlig konkurranse tildelt 
LAB Entreprenør kontrakt på oppføring 
av 24 nøkkelferdige utleieleiligheter i 
totalentreprise. Leilighetene er 16 stk. 
2roms 50 m2 og 8 stk. 3roms på 56 m2. 
Tomten er like ved Lone Camping. 
Totalentreprisen inkluderer tomt og 
andre byggherrekostnader og er på 47,2 
mill. kr. inkl. mva. og tomt. Forventet 
byggestart er september 2011.

På nabotomten har LAB Entreprenør 
inngått en intensjonsavtale med Lone 
Invest AS om en totalentreprisekontrakt 
på bygging av 18 leiligheter for fritt salg 
i markedet. Forutsatt tilstrekkelig salg 
forventes en byggestart for dette pro
sjektet i januar 2012. 
                    
thon hotel  
SandVen, norheimSund
Thon Hotels har kjøpt det gamle hotel
let i Norheimsund sentrum. Dette hotell
komplekset består av en eldre fredet 
trebygning fra seint 1800tallet og en 
nyere betongkloss fra 1960–70tallet. 
«Nybygget» skal rives og det skal byg
ges et tilbygg mot fjorden med 25 små 
leiligheter/suiter. Olav Thon har person
lig engasjert seg sterkt i dette prosjektet, 
og bare i løpet av våren har han vært i 
Norheimsund ved tre anledninger. Han 
har fra første stund uttalt at LAB Entre
prenør er deres foretrukne samarbeids
partner som totalentreprenør for dette 
prosjektet. 
Som en fortsettelse av leilighetsprosjek
tet har byggherren også planer om å 
bygge en hotellromsfløy med 45 rom og 
konferansesaler mot hovedvei. Så hvem 
vet, kanskje blir LAB Entreprenør en del 
av «bybildet» i Norheimsund de nær
meste årene.

alVærflaten 70
LAB Entreprenør har inngått avtale med 
Alværflaten 70 AS for gjennomføring av et 
boligprosjekt i totalentreprise bestående 
av 18 leiligheter fordelt på to bygg over 
to og tre etasjer, beliggende i Lindås kom
mune. Det er pr. i dag solgt 11 leiligheter.

Etter en problemfylt saksbehandlings
periode i starten, ser det nå ut til at pro
sjektet kommer på skinner. Lindås Kom
mune hadde satt som krav at inn og 
utkjøring til prosjektet skal ferdig stilles 
og overleveres til Statens Vegvesen før 
vi får igangsettingstillatelse til selve 
boligprosjektet. Dette krysset skal bli en 
del av den offentlige fylkesveien.

Dette resulterte i at vi må starte i «mot
satt ende» av det man vanligvis gjør, 
ved å asfaltere ferdig området der vi har 
inn og uttransport av masser fra tom
ten, og seinere materialer inn til bygge
riet. Utbedringer etter eventuelle ska
der påført det nye vegkrysset gjennom 
byggetiden på boligprosjektet er vårt 
ansvar. Men krav er krav, så det må vi 
bare forholde oss til.

Gravemeldinger for veikrysset er sendt 
inn til ulike offentlige etater, og vi er 
klar til å starte gravearbeidene når tilla
telser foreligger. Vi satser på å være fer
dige med krysset til sommerferien, slik 
at vi kan starte med opparbeidelsen av 
selve tomten like over ferien. Da har vi 
som målsetting å være ferdig med boli
gene rundt sommerferien neste år.

Byggeleder Tord Larsen er avsatt til å 
følge prosjektet på byggeplassen, mens 
Geir Martinsen er prosjektleder og tar 
seg av byggherre, arkitekt og rådgivere. 

VåGSGaten 20
I nærheten av vårt lager på Laksevåg 
skal vi for Vågsgaten 20 Holding AS 
utføre betongarbeid i et bygg der det 
tidligere var kornsiloer. Arbeidet omfat
ter  gulv på grunn og betongdekker.

Arbeidet skal etter planen starte opp 
rett over ferien og vil pågå en måneds 
tid. Ingeniør Egil Storheim vil følge 
opp kontrakten med byggherren, mens 
Mons Johansen blir betongformann.

alVerflaten 70: Slik er det tenkt utbygget.
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Siste nytt fra LAB Eiendom

SkiparViken panorama 
LAB Eiendom eier 70% av Skiparviken 
Panorama AS. Dett selskapet eier et større 
tomteområdet på høyre side av motor
veien like før en kjører inn i Troldhaug
tunnelen i retning fra Fana mot byen. 

Boligprosjektet vårt i Skiparviken på 
Hop har i vår vært gjennom flere runder 
med kommunal saksbehandling, etter at 
det kom innsigelser fra Fylkesmannen 
og Fylkeskommunen på det materialet 
vi sendte inn til kommunen i forbindelse 
med 1.gangs behandling av den private 
reguleringsplanen.

Det var spesielt høyde på bygningskrop
pene og plasseringen av byggene i ter
renget som var omdiskutert, og etter 
klare råd fra kommunen har vi nå revi
dert prosjektet. Det er etablert et nytt 
konsept med 12 stk. «byvillaer» på inntil 
4 etasjer, der det salgbare arealet er det 
samme som i opprinnelig konsept. Vi 
har fra planetaten fått gode tilbakemel
dinger på de første skissene av det revi
derte prosjektet, og målet er å få sendt 
dette inn til behandling juli/august. 

Det er et stort behov for nye boliger i 
Bergen og dette prosjektet vil tilføre et 
område med stor tetthet av ene boliger 

flotte leiligheter med panoramautsikt. 
Boligmarkedet i Bergen og spesielt i 
Fana er meget godt, og vi har derfor et 
sterkt ønske om å få lagt dette ut for 
salg tidlig i 2012. 
                     
nordStraumen  
utbyGGinGSSelSkap
LAB Eiendom eier 40% av Nordstraumen 
Utbyggingsselskap AS (NU). Selskapet 
har siden 2005 tilrettelagt 39 enebolig
tomter med veg, vann, avløp og strøm 
innenfor et nesten 50 mål stort tom

teområde langs Lysefjorden i Os Kom
mune. I tillegg har NU utviklet og solgt 
et leilighetsprosjekt på samme tomten 
bestående av 8 enheter med underlig
gende garasjekjeller med plass til 3 biler 
pr. leilighet.  

Alle eneboligtomtene er solgt. Alle 8 lei
lighetene i Octopus leilighetsprosjektet 
er solgt. Dette prosjektet ble oppført av 
LAB Entreprenør i totalentreprise og 
er ferdigstilt og overlevert til fornøyde 
kunder i løpet av juni i år. 
 
NU vurderer nå investering i et til
støtende tomteområde som vår partner 
og grunneier Harald Nordstrøm eier, og 
hvor reguleringsplanen nylig er ved
tatt av Os kommune. NU sin inntreden 
i dette tomteområdet forutsetter en 
sam arbeidsavtale med et annet selskap 
som har utbyggingsretten til det andre 
tomteområde som inngår i den samme 
regule ringsplanen. Forhandlinger pågår.
         
nordStraumen b10
LAB Eiendom eier 40% av Nordstrau
men B10 AS. Dette selskapet har inngått 
en intensjonsavtale med Nordstraumen 
Utbyg gingsselskap om kjøp av en tomt 
som er regulert for 10 like småhus med 2 
stk. horisontaldelte boenheter i hver. Sal
get i markedet har startet, men går fore
løpig tregt grunnet usikker byggestart 

Modell av «byvillaer» i Skiparviken.

Nordstraumen B10, bilde fra salgsprospekt. 
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som følge av krav om tilstrekkelig antall 
solgte enheter. Det vurderes nå blant 
annet trinnvis utbygging for å få fart på 
salget.                    

midtun leir
LAB Eiendom eier 50% av Midtun Leir 
AS. Tomten er på 16 mål, og den er ferdig 
regulert til næringsformål med 14 600 
m2 bygg over bakken, 5 000 m2 parke
ring i kjeller under bakken, samt 60–70 
parkeringsplasser utendørs. 

Fana Sparebank Næringsmegling er 
engasjert, og har startet arbeidet med 
søk etter leietakere og/eller kjøpere av 
tomt med nybygg. Det er etablert kon
takt med en del interessenter, men vi 
forventer at det vil ta en del tid før en 
har på plass de som er så aktuell at en 
kan starte utvikling nybygget for disse. 
Markedsføringen vil bli trappet opp i 
august.
                                        
lone inVeSt
LAB Eiendom eier 50% i Lone Invest AS. 
Dette selskapet eier et regulert tomte
område på nesten 13 mål på Lone i Arna. 
Planen er å få realisert 2 boligprosjek
ter og ett næringsprosjekt plassert på 
tre forskjellige tomter iht. utarbeidet 
delingskart for tomteområdet. 

Det er inngått avtale med Bergen Bolig 
og Byfornyelse KF (BBB) om salg av bolig
tomten nærmest hovedveien. På denne 
tomten har LAB Entreprenør inngått 
kontrakt med BBB på oppføring av 24 
utleieleiligheter i totalentreprise. Opp
start er avhengig av når ramme tillatelse 
og igangsettingstillatelse mottas fra 
Bergen Kommune. Forventet byggestart 
er september 2011.    

På boligtomten lengst fra hovedveien er 
det utviklet et boligprosjekt med totalt 

18 leiligheter som legges ut for fritt salg 
i markedet i sommer. LAB Entreprenør 
har inngått en intensjonsavtale med 
Lone Invest AS om en totalentreprise
kontrakt på disse leilighetene. Hvis sal
get går som ønsket planlegges en opp
start 34 måneder etter oppstarten på 
BBBprosjektet på nabotomten.

Det foreligger pr. i dag ingen konkrete 
prosjektplaner på den tredje tomten 
(næringstomten). 

midtun leir: Moderne fasader.

lone:  Slik ser fasade mot øst ut.
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Geir martinSen (54)
Geir ble ansatt 
som prosjektleder 
i LAB Entreprenør 
den 1. mars 2011. 
Han er ut dannet 
s i v i l i n g e n i ø r 
in nen bygg fra 
South Dakota 

School of Mines i Rapid City USA.  

Geir har 30 års erfaring fra byggebran
sjen, og siden 1987 har han vært ansatt 
i Bergen Kommune (BBB), BOB, Byggmes
ter Gullaksen, NCC Construction og Kon
septbygg. 

I LAB Entreprenør skal Geir i hovedsak 
drive med prosjektutvikling og prosjekt
ledelse i boligprosjekter. 

Geir bor i Lindås med samboer og to 
barn. På fritiden er det trimming, fjell
turer og hagearbeid han trives best med.

erik hofStad (31) 
Erik ble ansatt 
som ingeniør i 
LAB Entreprenør 
den 1. mars 2011. 
Han er utdannet 
som maskininge
niør fra Hauge
sund Ingeniør

høyskole 2001. De senere år har han på 
fritiden ved siden av jobb studert bygg
fag med det mål om å bli byggingeniør 
på sikt. 

Erik har sin praktiske byggerfaring fra 
Stoltz Entreprenør AS og Betonggulv 
AS hvor han blant annet har skaffet seg 
mye erfaring fra kalkulasjon og oppføl
ging av gulvstøp. I LAB Entreprenør skal 
Erik i første omgang drive med generelt 
prosjektarbeid på DnB NOR prosjektet i 
Solheimsviken, hvor han også vil være 
sentral i utarbeidelsen og oppfølgingen 
av KSsystemet på prosjektet. 

Erik bor i Bergen, er gift og har to barn. 
Han trives godt med friluftsliv og båtliv. 
Noen ganger i året hiver han geværet på 
skulderen og jakter på hjort. 

jan erik SkjelanGer (42)
Jan Erik ble ansatt 
som fagansvarlig 
for betong i LAB 
Entreprenør den 5. 
april 2011. 

Jan Erik har «livets 
skole» etter 26 års 

ansettelse i Veidekke Entreprenør. Der 
har han gått gradene fra lærling til drifts
leder for store kompliserte betongjobber. 

I LAB Entreprenør skal Jan Erik ha et 
overordnet ansvaret for betongproduk
sjonen. Dette vil innebære både kalku
lasjon, oppfølging av akkordsystemet, 
valg av forskalingssystemer og tett opp
følging av leverandører og egenproduk
sjon.

Jan Erik bor på Straume, er gift og har to 
barn. På fritiden er det familie og oppføl
ging av fotballinteresserte barn som fyl
ler det meste av kvelder og helger.

 Larsen Entreprenørforretning AS. Det 
første prosjektet var en løe på Frekhaug, 
og i de første årene ble dette styrt fra et 
kontor i underetasjen hjemme i huset. 
Deretter gikk turen til nye kontorer hos 
Frekhaug Trevare i begynnelsen på åtti
tallet og omsetningen økte gradvis. Nye 
folk ble ansatt etter hvert som prosjekter 
ble vunnet, og selskapet økte sin beman
ning til ca. 45 ansatte som de også var i 
1998 da de slo seg sammen Nils Atterås 
og Jostein Brosvik  i Atterås og Brosvik AS. 

Ikke uventet ble det nye selskapet etter 
fusjonen kalt Larsen Atterås og Bros
vik AS. Det sier seg selv at med en slik 
etablering og drift så har Kari ivare
tatt mange forskjellige arbeidsoppgaver 
som personal, regnskap, lønn samt inn 
og utgående fakturaer.

Når nå Kari velger å takke av tror vi ikke 
hun blir sittende med hendene i fanget. 
Kari har alltid vært en person som setter 
arbeidet sitt foran andre gjøremål. Med 
to barn og 4 barnebarn (snart 5) samt 
både hus og hytter blir det nok ikke noe 
problem å fylle fritiden. Kanskje vil hun 
også få tid til gode turer i skog og mark, 
samt også å få sett enda mer av den 
store verden. 

Vi i LAB er veldig takknemlig for den tiden 
hun har vært hos oss. Hun har gjort sitt 
arbeid på en ordentlig og nøyaktig måte, 
og på den måten vært et forbilde for alle 
oss andre.

Vi håper Kari får en fin sommer og pen
sjonisttilværelse sammen med Terje og 
sin nærmeste familie.  

kari takkeS aV!
Etter en lang karriere i LAB ønsker Kari 
nå å takke av. Det er nå over 30 år siden 
hun sammen med Terje startet Terje 

Personalnytt

Nyansatte
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STIG HOLE
Daglig leder i LAB Eiendom AS

Stig (49) er utnevnt til daglig leder i LAB Eiendom AS, men vil fortsatt 
være ansatt som prosjektleder i LAB Entreprenør AS hvor han primært 
vil arbeide med marked og prosjektutvikling.

Stig er utdannet sivilingeniør fra NTH i 
Trondheim i 1987 og har tidligere vært 
ansatt i Pilkington Norge og NCC Con
struction før han kom inn som medeier 
i LAB i 2004.
 
«Larsen Atterås og Brosvik AS har tidli
gere år tidvis involvert seg i eiendoms
prosjekter. Etter omorganiseringen til 
konsern i desember 2010 er all virk
somhet knyttet til eiendomsinvesterin
ger flyttet over til LAB Eiendom AS. På 
denne måten får vi rendyrket og styrt 
denne aktiviteten med egen daglig leder 
slik at oppmerksomheten for dette feltet 
øker. I tillegg oppnår vi en riktigere for
deling av økonomisk risiko i konsernet» 

– sier Trygve Mo, før han med optimis
tisk tone tilføyer: «Vi har nemlig beslut
tet at vi vil satse noe mer på eiendoms
markedet i årene som kommer. I denne 
sammenheng snakker vi gjerne om en 
positiv sirkel hvor deler av de verdiene 

som årlig skapes i LAB Entreprenør og 
Åsane Byggmesterforretning investe
res i eiendommer, som igjen vil kunne 
skape verdifulle byggeprosjekter for 
disse selskapene».
 
«Forretningsideen  til LAB Eiendom AS 
er å investere i eiendommer, utvikle og 
bygge prosjekter (boliger eller næring) 
på disse, og til slutt selge disse i mar
kedet. Vi har ingen planer om å eie og 
forvalte disse eiendommene over tid. 
Vi er alltid på utkikk etter spennende 
eiendommer som vi kan utvikle, også 
gjerne i samarbeid med tidligere eier. 
Hvis noen har gode tips som man tror 
kan være av interesse, så vil jeg sette 
stor pris på å bli kontaktet» – sier den 
nybakte daglige lederen Stig Hole.
 
Se for øvrig under «Siste nytt fra LAB 
Eiendom» om status og utviklingen på 
de eiendommene vi er engasjert i. 
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30 år
1. september: Sigmund Sunde

40 år
7. september: Helge Johnsen

50 år
17. oktober: Fehim Bolic
15. november: Helge Rossland

60 år
8. august: Edward Groch
27. november: Aksel Andreassen

70 år
29. desember: Jostein Brosvik

STORE dager



Første halvår nærmer seg slutten, 
og ÅBF ser frem til en velfortjent 
ferie. Skjønt, byggebransjen ser 
ut til å ha endret sin ferievane og 
også i år blir det aktivitet på flere 
av våre byggeplasser gjennom 
«bygningsferien». 

Så langt i år har vi hatt god aktivitet 
med 76 egne tømrere og mellom 20 og 
30 innleide, noe lavere omsetning enn 
toppåret 2010, mens vi marginmes
sig fortsetter å holde oss på et bransje
messig høyt nivå.

Ordrereserven er rekordhøy, vi har 
mange interessante jobber å regne på og 
vi har klart å opprettholde den høye til
slagsprosenten vi hadde mot slutten av 
2010.  Markedet for nybygg er heldigvis 
tilbake både for bolig og næringsbygg, 

og det skal bli spennende å delta i bygg
ingen av flere såkalte signalbygg i regio
nen fremover.

Rekrutteringsmessig har vi hatt en god 
vår, da vi har ferdigutdannet 5 lærlin
ger til tømrere, 2 opprykk til formann 
og 1 opprykk til prosjektleder fra egne 
rekker. I tillegg har vi skrevet kontrakt 
med 6 nye lærlinger som vi håper skal 
bli gode ÅBFère for fremtiden. Vi har 
etter hvert fått til et godt samarbeid 
med de videregående skolene i Bergen 
og omegn, og har i løpet av året mellom 
10 og 15 elever utplassert hos oss, som 
vil være potensielle lærlinger ved avslut
tet skolegang.

Nedunder følger en oppstilling over 
de byggeplassene vi har aktivitet på 
pt., samt de prosjektene som startet  
2. halvår. God sommer fra alle oss i  
ÅBF AS!
 
Midtun skole: Hovedentreprise ved 
fa sade      rehabilitering og innvending 
ombygging i forbindelse med helsevern 
tiltak. arbeidene startet i juni 2010 og 
vil pågå frem til skolestart i august 2011. 
Oppdragsgiver Bergen kommunale bygg.

Rådalslien utleieboliger.

Ulsetskogen skole. 
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Ulsetskogen skole: Hovedentreprise 
ved fasaderehabilitering og innvendig 
ombygging i forbindelse med helsevern
tiltak. Oppdraget startet i august 2010, 
og vil pågå til august 2011.

Strandlien: 93 leiligheter i 2 byggetrinn. 
Arbeidene har pågått en stund nå og fer
digstilles februar 2012 Oppdragsgiver er 
LAB entreprenør AS.

Høgskolen i Bergen: Rehabilitering av 
gamle verneverdige vognhaller av tegl
stein som skal integreres i den nye Høy
skolen på Kronstad. Arbeidene startet i 
juni 2011 og forventes ferdigstilt  august 
2012.  Vår oppdragsgiver er Statsbygg.

Radøygruppen: Nytt kontorlandskap 
for Radøygruppen AS, ferdigstilles høs
ten 2011. 

Kolåsen 1: Kombinasjonsbygg kontor/
butikk for Bergen Nord Låsservice AS. 
Ferdigstilles august 2011.

Fauskanger skole: Riving og gamme 
skole og nybygging av stor barne og 
ungdomsskole på Fauskanger. Arbei
dene skal pågå frem til høsten 2013. 
Opp drags giver er Askøy Kommune.

Li skole: Fasaderehabilitering mm av 
skolebygg. Arbeidene skal være ferdig 
stil skolestart i august 2011, oppdrags
giver er Bergen Kommunale bygg KF.

Odontologen: Innvendig tømmerarbeid 
ved bygging av nytt odontologibygg, i 
Bergen. sluttføres i løpet av september 
2011, vår oppdragsgiver er Skanska.

Lone skole: Fasaderehabilitering og 
inne klimatiltak på skolebygg i Arna. 
Arbei dene vil pågå ut august 2011. Opp
drags giver BKB.

Kjøkkelvik skole: Stor jobb med fasade
rehabilitering og inneklimatiltak på Ber
gens største barne og ungdomsskole. 
Ferdigstillelse forventes på nyåret 2012. 
Vår oppdragsgiver er BKB.

I tillegg er vi i skrivende stund helt i inn
spurte med Skeiegrenda Panorama, Para
dis skole og Mjølkeråen skole, samt at vi 
har påtatt oss div rehab/ombyggings
oppdrag på 4 Vappus barnehager som 
skal pågå gjennom sommeren.

Prosjekter som starter høsten 2011:
Rådalslien B10 Utleieboliger: Totalentre
prise ved oppføring av 18 utleieboliger 
for Bergen kommune. Grunnarbeidene 
starter like etter ferien, mens våre arbei
der etter planen skal starte seint i høst.

HSH bygget: Total rehabilitering kontor
landskap i 7. etasje.  Dette er siste trinn 
i en stor rehabilitering som vi har utført 
for Wikborg, Rein & co. Starter i juli og 
vil pågå ut 2011.

Fantoft gård barnehage: Totalentreprise 
ved utvidelse/tilbygg av barnehage. 
Starter i november og vil pågå utover 
våren 2012. Vår oppdragsgiver er Stu
dentsamskipnaden i Bergen.

Gartnerhagen: 46 leiligheter i nybygg 
på Minde. Arbeidene starter etter pla
nen i november. Vår oppdragsgiver er 
Stoltz bolig AS.

Møller bil Kokstad: Tømmerarbeider ved 
bygging av nytt bilanlegg for Skoda. 
Ar beid ene starter etter planen i november.

Kronstad DPS: Innvendig tømmerarbeid 
ved bygging av sykehusbygg på Kron
stad. Arbeidene starter i september. Vår 
oppdragsgiver er Helse Bergen.

Kleppestø ungdomsskole: Tømmerar
beider ved ombygging og nybygg av stor 

skole på Kleppestø. Arbeidene starter i 
september, vår oppdragsgiver er Askøy 
kommune.

Leiknes skule: Ombygging og tilbygg 
på skole i Lindås. Starter i september og 
skal pågå i ca 18 mnd. Oppdragsgiver er 
Lindås kommune.

Steinsvikkroken barnehage: Totalentre
prise ved bygging av ny barnehage. 
Grunnarbeidene starter tidlig i høst, og 
våre arbeider har planlagt oppstart i 
desember. Oppdragsgiver er Kulør bhg.

Sameiet Storetvedveien: Fasadereha
bil ite  ring av rekkehus i Storetvedtveien. 
Opp start august og ferdigstillelse i nov
em ber 2011.

Nesttunhagen: Tømmerarbeider ved 
nybygging av 19 leiligheter på Nesttun. 
Oppstart august 2011, vår oppdrags
giver er Stoltz bolig AS.

Wernerholmsvei: Tett hus entreprise 
ved nybygging av kontorbygg på Para
dis. Starter i september og vil pågå ca ut 
året. Oppdragsgiver er Dalseide & Fløy
sand.

Med vennlig hilsen
for Åsane Byggmesterforretning AS
Bengt Breivik.

Kleppestø ungdomsskole.
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Vi ønsker alle våre ansatte  
en riktig god sommer!
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