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LAB på Yrkeslabyrinten
Foreningen Yrkeslabyrinten, er en fore-
ning for opplæringskontorene i Horda-
land. Formålet er å legge til rette for 
best mulig yrkesvalg og utdanningsvei-
ledning for ungdom og foreldre. Fore-

ningen har 25 opplæringskontor som 
medlemmer og er arrangør av yrkesla-
byrinten. LAB stilte på stand sammen 
med Byggopp, Hordaland.

Johnny Olsen fra Byggopp sammen med Espen (tv.) og Ruben.

Vi ønsker alle 
våre ansatte en riktig

God Jul 
og et

Godt Nyttår!

I løpet av høsten har vi hatt to mann opp 
til fagprøven. Christoffer Olaussen etter 
fullført læretid, og Sigve Eikeland som 
praksiskandidat. Fagprøvene ble tatt 
på DNB i Solheimsviken hvor de har sin 
arbeidsplass. Begge bestod prøven og vi 
stiller oss i køen av gratulanter.

To nye fagarbeidere
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I løpet av noen hektiske høstmåneder har LAB Entreprenør sikret seg ordrer for godt 

over en milliard kroner i konkurranse med riksentreprenørene Skanska og NCC. Vårt 

datter selskap Åsane Byggmesterforretning har heller ikke ligget på latsiden. Det siste 

halvåret har de doblet sin ordrereserve til rundt 600 millioner kroner. Til sammen har 

LAB konsern nå en total ordrereserve på nesten 3 milliarder kroner! Alt dette skal pro-

duseres i perioden 2012-14, mesteparten faktisk de to neste årene. Med litt hoderegning 

så ser vi raskt at årsomsetningen de neste årene vil passere milliarden med god margin. 

Dette gir LAB-skuten god styringsfart for å kunne tåle litt brottsjø!

FINANSURO
Som leder for LAB må jeg ærlig inn-
rømme at jeg er veldig fornøyd med 
hva vi har fått til. Mens finansuroen i 
Europa brer om seg og gradvis nærmer 
seg Norge, så har vi i forkant av dette 
«spøkelse» klart å sikre oss mye godt 
arbeid de nærmeste årene. I tillegg har 
vi svært god likviditet og ingen gjeld, 
og vi vil således kunne møte en eventu-
ell krise på en solid måte. Men selvsagt, 
aller helst får vi håpe at det ikke blir en 
gjennomgående krise i europeisk øko-
nomi. La oss heller håpe at budsjettdisi-
plinen i de verst stilte eurolandene fører 
til at landene greier å nedbetale noe av 
sin gjeld og dermed får kontroll på ren-
tene sine. Vi må ikke få noen ny bank-
krise med utlånstopp og fare for konkur-
ser. Vi i byggebransjen er avhengig av 
at det stadig igangsettes nye prosjekter 
som fornyer vårt samfunn, og da tren-
ger våre oppdragsgivere gode finansie-
ringsmuligheter. 

BOLIGPRISER
I vår fremtidige prosjektportefølje fin-
nes det en del boligprosjekter. En del 
av disse har vi utviklet selv, på tomter 
som vi i dag eier. I disse tilfellene skal 
vi selv stå for salget, og vi er derfor selv-
sagt veldig spent på hvordan boligpri-
sene vil utvikle seg i de urolige tidene 
som vi nå ser konturene av. I denne sam-
menheng tror jeg at vi skal være lykke-
lig for at vi driver virksomhet i Norge. 
Norges Bank har bekreftet at de er vil-
lige til å sette ned styringsrenten hvis 
markedsrenten inn til bankene stiger. 
Dette gjøres for å sikre mest mulig sta-
bilitet i boliglånsrenten. Statistisk Sen-
tralbyrå (SSB) har i sine prognoser derfor 
antatt at boliglånsrenten de nærmeste 
3 årene vil stige beskjedent innenfor 
0,8% fra dagens nivå. SSB mener også at 

arbeidsledigheten i Norge de nærmeste 
årene vil fortsatt ligge på et lavt nivå 
(ca. 2,5%), og at folk i Norge vil oppleve 
en positiv reallønnsvekst i den samme 
perioden. Med bakgrunn i dette scena-
riet så tror SSB på fortsatt vekst i bolig-
prisene de nærmeste 3 årene. Dette vil 
kunne sikre gjennomføringen av våre 
planlagte boligprosjekter! 

SIKRE KAPASITET
Vår kapasitet må hele tiden avstemmes 
mot den oppdragsmengden som skal 
utføres. I løpet av de nærmeste årene vil 
vi ha minst 30% mer å gjøre enn hva vi 
har vært vant til. Jeg har tro på at vi vil 
stabilisere oss på dette nivået i fremtiden, 
dvs. en årlig omsetning for LAB konsern 
på over 1 milliard kroner. Dette innebæ-
rer at vi må styrke oss litt bemannings-
messig. Vi trenger flere dyktige håndver-
kere, formenn, ingeniører, anleggsledere 
og prosjektledere. Vi ansetter ikke hva 
som helst. Vi skal plukke ut de beste, og 
da tenker jeg spesielt på personer som 
allerede har utviklet gode samarbeidsev-
ner og arbeidsholdninger. Vi skal videre-
utvikle disse menneskene i vår organisa-
sjon. Parallelt med dette skal vi hele tiden 
vurdere om det finnes muligheter til å 
investere i andre gode selskaper knyt-
tet til byggebransjen. Da tenker jeg på 
bedrifter som har utviklet en god kultur, 
og som vi har kjennskap til fra tidligere 
samarbeid. Disse bedriftene vil i så fall 
inngå som nye datterselskaper i vårt kon-
sern, og vil dermed kunne øke vår totale 
kapasitet.    
  
GODE RESULTATER
Gjennom det siste året har vi befestet vår 
posisjon som den ledende byggentrepre-
nøren i Bergen – «INGEN OVER, INGEN 
VED SIDEN!» Vi opplever stadig at mange 
av våre konkurrenter undrer seg over 

hvordan LAB år etter år kan vise så gode 
resultater, mens de selv sliter med røde 
tall. Hemmeligheten ligger nok i at vi er 
et entreprenørselskap med mange kom-
petente personer med gode holdninger 
som har en sann vilje til å samarbeide 
med alle våre byggherrer og underleve-
randører. Vi tenker løsninger, når andre 
tenker problemer. Vi har en trivsel som 
smitter rundt på dem som vil samarbeide 
med oss. Vi har mange ganger fått tilba-
kemeldinger fra flere av våre byggherrer 
at de er svært tilfreds med at de valgte 
LAB som utførende entreprenør. Slike 
ting varmer våre hjerter. Da får vi bekref-
tet at vi er på rett vei og gjør ting riktig. 
Vi har utviklet en kultur som nå har blitt 
vårt varemerke. Jeg skal love dere en ting 

– «Vi skal aldri gi slipp på dette!»

TRIVSEL , OMTANKE OG TRYGGHET 
Veldig mye tyder på at vi har utviklet et 
godt arbeidsmiljø i LAB, og at folk trives 
med sine utfordringer, arbeidsoppgaver 
og ikke minst med sine gode arbeidskol-
leger. Sammen går vi spennende og utfor-
drende tider i møte, og da er det viktig å ta 
vare på vårt gode samhold. Bedriften kan 
sammenlignes med en stor familie hvor 
vi viser omtanke og bryr oss om hveran-
dre. Dette gjenspeiles også i de HMS-ver-
dier som oppnås. Et korttids sykefravær 
på under 2% og ingen fraværsskader på 
43 måneder! Trivsel, omtanke og trygg-
het er ekstremt viktig. Det er dette som 
jeg er aller mest stolt over at vi i felles-
skap har fått til! 

Til slutt, tusen takk for den store innsatsen 
som dere alle har vist i året som nå ebber 
ut! Jeg er veldig stolt på deres vegne, og 
ønsker dere alle en avslappende, god og 
fredfull jul sammen 
med deres nærmeste! 

Tidenes ordrereserve
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KRONSTAD DPS
Mellom Fjøsangerveien og gamle Krohns-
minde Stadion har LAB Entreprenør i et 
knapt år holdt på med byggingen av et 
nytt  Distriktpsykiatrisk Senter (DPS) for 
Helse Bergen. På dette 12 000 m2 store 
bygget har vi kontrakt på utførelsen av 
alle råbyggs- og tetthusarbeidene.

Siden forrige utgave av LAB BLA er 
råbygget ferdigstilt. Etter mye god plan-
legging er også 4 par med skrå grønne 
søyler støpt med godt resultat, godt syn-
lig for alle forbipasserende.

«Våre dyktige fagarbeidere ledet av 
Pieter og Bjørnar har utført godt betong-
arbeid og har brukt mye tid på tilpas-
ningsstøp i forbindelse med hulldekker. 
Byggets utforming med bla. en skrå 
bygningskropp i midten, mange sprang 
og ulike høyder i bygget gjør at dette 
arbeidet har vært ekstra komplisert.» –
sier en fornøyd anleggsleder Vegard Eik.
 
Brede og Børge har hatt den daglige 
oppfølgingen på byggeplassen, og har 

Akkurat nå...

så langt løst dette på en glimrende måte.
For øvrig har Børge taklet omskolerin-
gen fra betongformann til kombinert 
betong- og tetthus formann  på en glim-
rende måte.

Nå minker det på LAB-gjengen, det 
er kun 6 mann igjen på byggeplassen. 
Kranene er demontert og det gjenstår 
bare noe utvendig betongarbeid i form 

av kjørerampe til garasjekjelleren og 
utvendige trapper og murer. Dette vil bli 
ferdigstilt de 2 første månedene i 2012. 

Når LAB Entreprenør har ferdigstilt sine 
arbeider overtar en annen gren på «LAB-
treet». Åsane Byggmesterforretning har 
innredningsentreprisen og skal ferdig-
stille sine arbeider innen bygget tas i 
bruk våren 2013.

Rune i fint driv med vegger i 
nedkjøringsrampe.

De grønne skråsøylene er fremdeles tildekket.
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P-HUS LAGUNEN
I mai 2011 startet LAB Entreprenør byg-
gingen av parkeringshuset på 19 500 m2 
på Lagunen. I ferdig tilstand skal parke-
ringshuset romme 600 biler fordelt over 
3 plan. Byggherre er Lagunen Eiendom 
AS. Hans Skorpen, Pål Stian Dale og Sig-
mund Algerøy er henholdsvis prosjekt-
leder, anleggsleder og formann på dette 
prosjektet.
I løpet av høsten har det vært full pro-
duksjon på grunn og betong på dette 
prosjektet. «Alt arbeidet har skjedd midt 
inne på Laguneområdet med tusenvis av 
handlende rundt oss hver dag. Vi er vel-
dig fornøyd med at dette har blitt gjen-
nomført uten skader av noen art» – sier 
en godt fornøyd anleggsleder.

«Pr i dag har vi støpt omtrent samtlige 
fundamenter, ca. 275 løpemeter med 

Ruvende veggforskaling med en høyde 
på over 7 meter.

Aksel og Alexander kjemper på for å 
støpe veggen. 

Terje kontrollerer overdekning.

over 7 meter høye vegger, samt omtrent 
halvparten av pilastrene og konsollene 
på innsiden av veggene. Trafoen er flyt-
tet, og tilsvarende er gjort for alle led-
ninger for vann, spillvann og overvann 
som gikk gjennom tomten. Seniorklub-
ben (Sigmund og Aksel) har i godt sam-
arbeid drevet betongarbeidet på en flott 
måte» – avslutter Pål Stian. 
 
Fra 11. november har Lagunen disponert 
over halvparten av tomten til ansattpar-
kering for å gi mer plass til kundepar-
keringen. Dette har lagt føringer på vår 
produksjon, men takket være godt sam-
arbeid  og smidighet hos LAB og under-
entreprenørene har dette gått bra.  

Men midt opp i denne gode driften, så 
skjer det som alle har fryktet. Settefyl-
kesmannen i Sogn og Fjordane deler 
fylkesmannen i Hordaland sitt syn på 
at P-huset skulle vært hjemlet i en god-
kjent reguleringsplan. De mener at Ber-
gen Kommune har gitt LAB igangset-
tingstillatelse på feilt grunnlag, og ber 
derfor Kommunen om å stanse arbei-
dene. Dette varselet mottok vi i uke 49, 
så i skrivende stund er arbeidene stan-
set og sikring og nedrigging av bygge-
plassen pågår. Det er foreløpig uvisst 
når arbeidene kan starte opp igjen. 
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NEPTUN HOTELL
Vi har fra høsten 2010 arbeidet med om -
bygging og påbygging av Hotel Neptun. 
Arbeidene utføres i totalentreprise med 
en kontraktssum på ca. 70 millioner kro-
ner eks. mva. 

Vår prosjektleder er Hans Skorpen, som 
uttaler med litt fortvilelse i stemmen: 
«Et hus fullt av gjester som skal ha sin 

skjønnhetssøvn er en utfordring. Når 
man river og bygger opp på eksister-
ende tak, så er det en overhengende fare 
for at noen klager på støy og lekkasjer. 
En minimal riggplass er også problem-
atisk og medfører at mye heising, inn og 
uttransport må skje på kveld med sper-
ring av gater, trafikkdidigering osv.». 

For tiden er Erik Seime, Frode Njøten og 
Per Ivar Kristiansen engasjert i styringen 
av byggeplassen. LAB har i tillegg et par 
betongarbeidere som delvis river, støper 
igjen utsparinger etc. Det planlegges 
oppbemanning med 5 til 6 mann fra 
årsskiftet. «Det kommer til å pågå arbeid 
mange steder samtidig» - sier Hans.

Nå holder vi på med utvidelse av plan 8 i 
eksisterende bygg med 11 nye hotellrom 
og 3 suiter, som skal ferdigstilles utover 
våren 2012.  

Inne i hotellets bakgård, over nytt 
glasstak, skal vi fra nytt år starte byg-
gingen av 6 etasjer med 3 rom pr. etasje. 
Ferdigstillelse er satt til tidlig høst 2012.

To etasjer over dagens gårdsplass skal 
det bygges et nytt glasstak som danner 
tak over ny resepsjon og ny frokostres-
taurant. Dette arbeidet starter våren 
2012 med ferdigstillelse senhøstes 2012.

Prosjektet omfatter også påbygg og 
innredning av nabobygget, kalt Måken. 
Her skal det innredes 4 etasjer med 27 
nye hotellrom og 4 møterom innen mai 
2012. I tillegg skal det påbygges 2 nye 
hotelletasjer med 14 nye hotellrom og en 
ny leilighetsetasje innen oktober 2012. 

DAMSGÅRDSVEIEN 45
For Marin AS oppfører LAB Entreprenør 
et leilighetsbygg på ca. 1800 m2 som 
består av 13 leiligheter samt nærings-

lokaler i første etasje. «De 13 leilighetene 
nærmer seg ferdigstillelse og vi har bes-
tilt utvask i romjulen. Alle leilighetene 
er solgt og vi starter med kundebefaring 

16. januar slik at eventuelle reklama-
sjoner er ferdig til innflytting som er 27. 
januar.» – sier en fornøyd anleggsleder 
Knut Helge Iversen.

Foreløpig finnes det ikke leietakere til 
næringslokalene i 1. etasje, så disse are-
alene kan ikke LAB gjøre komplett ferdig 
pr. i dag.  I januar blir det befaringer og 
ferdigstilling av kaianlegget og resten 
av utomhusanlegget.

«Fortiden kjemper vi med å få inn fjern-
varmerør, strøm og fiber til tv og inter-
nett. Dette er ikke lett i en sterk trafik-
kert gate som blir benyttet av alle som 
for tiden bygger langs Damsgårdsveien.» 
- avslutter Knut Helge. Han takker både 
Knut og Tord som har vært til stor hjelp 
i dette prosjektet. 

Christer og Jørn forskaler heissjakt.

Nesten klar for innflytning.
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STRANDLIEN FELT IV
Våren 2010 inngikk LAB en kontrakt med 
Damsgårdsveien 82 AS på bygging av 93 
leiligheter med underliggende parkering 
og næringsarealer i totalentreprise, kon-
traktssum 126 millioner eks. mva. Stig 
Hole har vært prosjektleder for LAB, og 
på den trange og vanskelige byggeplas-
sen har Tore Myking, Aleksander Grep-
stad og Knut Knudsen styrt byggepro-
sessen på en forbilledlig måte. På dette 
prosjektet har vi også hatt god nytte av 
vår velrennomerte datterbedrift Åsane 
Byggmesterforretning som har utført 
alle tømrerarbeidene på en god måte. 

Den første blokken med 43 leiligheter 
ble overlevert til byggherren og kundene 
i november i år. I etterkant har vi fått 
meget gode tilbakemeldinger fra både 
byggherren og leilighetskjøperne. Takket 
være iherdig innsats og gode forberedel-
ser ved Tore og Aleksander har overleve-
ringene gått over all forventning. Bygg-
herreombudets tilbakemelding taler for 
seg: «Takker for en meget god innsats 
og gjennomført overtakelse! Dette gikk 
meget bra! De aller fleste ga uttrykk for 

at de var meget godt fornøyd med boen-
hetene. Få feil og god kvalitet. Ingen 
store eller alvorlige reklamasjoner.»

Det hører også med til historien at Rolf 
Helge møtte opp med sitt blide åsyn og 
bidro sterkt med spisskompetanse på 
hyggelige overleveringer med fokus på 
kundenes helhetsopplevelse. I tillegg til 
å ha sammenfattet og overlevert pro-
sjektets FDV-manualer.

For tiden arbeider vi for fullt med ferdig-
stilling av de neste 50 leilighetene i andre 
blokken. Neste overlevering skal finne 
sted 15. mars 2012. Næringsarealene i 
plan 1 og siste rest av utomhus arbeidene 
vil bli ferdigstilt vår/sommer 2012. 

Strandlien i vinteridyll.

Fargerike innslag i fasaden.
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THON HOTEL SANDVEN, 
NORHEIMSUND
Thon Hotels har kjøpt det gamle hotel-
let i Norheimsund sentrum. Dette 
hotellkomplekset består av en eldre 
fredet trebygning fra seint 1800 tallet 
og en nyere «betongkloss» fra 1960-70 
tallet. 

«Betongklossen» er revet og peling er 
utført og vi er nå i gang med betong-
arbeidene for det nye råbygget. Entre-
prenør M. Sivertsen utfører betongar-
beidene for oss. Det nye tilbygget mot 
fjorden skal inneholde 25 appartement-
sleiligheter/rom. Tilbygget kles med tre-

fasader. Prosjektleder Hans Skorpen og 
byggeleder Bjarte Harms skal sørge for 
at tilbygget ferdigstilles til ferien 2012.

Budsjettprisen for tilbygget er 30 mill. 
eks. mva. Prosjektet utføres i totalen-
treprise og utgjør 1. trinn av en større 
utbygging. 
Som en fortsettelse av leilighetsprosjek-
tet har byggherren planer om å bygge 
en hotellromsfløy med 45 rom og kon-
feransesaler mot hovedvei, samt under-
liggende parkering. 

ALVERFLATEN 70
«Boligprosjektet med 18 boenheter går 
sin gang ute i Lindås, hvor betongar-
beidene går mot slutten og tømrer har 
startet sine arbeider med å prefabrik-
kere ytterveggene» – sier en fornøyd 
prosjektleder Geir Martinsen. 

Mons har med seg en fin gjeng som 
inntil nylig, før snøen kom den 5. desem-
ber, har hatt gode værforhold denne 

høsten med tanke på betongproduk-
sjonen. Fundamenter for begge byggene 
(bygg Nord og Sør) er ferdig støpt, og 
resterende betongarbeider blir stort sett 
ferdig ut desember. 

Går alt etter planen skal boligene være 
ferdig til innflytting etter sommerferien 
neste år. Det er solgt 11 boenheter så 
langt, så her er det fremdeles muligheter 
for å kjøpe seg inn…

Fra rivning av eksisterende bygg.

Betongarbeidene går for fullt.

De første ringmurene er på plass.

Erlend og Stein Ove magrer for 
forstøtningsmurt.

Tormod kontrollmålert.
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SANDSLIMARKA BARNEHAGE, 
STATOIL
Stiftelsen Statoil Barnehager driver 
de to bedriftsbarnehagene Furuholtet 
og Sandsli. I forbindelse med at Statoil 
bygger nytt kontorbygg på Sandsli er 
Furuholtet barnehage revet og barneha-
gen på Sandsli er solgt. Som erstatning 
for disse to barnehagene har LAB Entre-
prenør nå fått i oppdrag å bygge en ny 
barnehage i totalentreprise for Statoil på 
Sandslimarka. Kontraktssummen er ca. 
33 millioner eks. mva. I dette prosjektet 
har vi tatt med oss Åsane Byggmester-
forretning som underentreprenør på 
alle de bygningsmessige arkitektfagene. 
Så dette kan trygt betegnes som et skik-
kelig «familieprosjekt»!

Barnehagen har kapasitet til 120 barn 
og består av en hovedbygning med to 
etasjer på deler av bygget. Barnehagens 
hovedfunksjoner ligger i første etasje og 
andre etasje er forbeholdt personal og 
administrasjon. Det skal også bygges 
et storkjøkken som skal forsyne barn og 
voksne med varm mat hver dag.

Utomhus er det planlagt med lekehyt-
ter, vannlek, overbygget bålplass, sand-
kasser og husker. Det skal med andre 

ord være muligheter for mye fysisk 
utfoldelse for barnehagebarna.

Bygget føres opp med tradisjonelle kli-
mavegger og sperrekonstruksjoner i 
taket. Ringmurer, heis, trapp og dekke 
mellom 1. og 2. etasje utføres i betong. 
Byggeplassen styres av anleggsleder 
Sigmund Sunde sammen med formann 
Knut Knudsen.

Byggestart var i oktober og barne hagen 
skal være ferdigstilt til rett over felles-
ferien neste år. «En stram byggetid 
uten slakk hvor vi har tilbudt Statoil 
en kortere byggetid enn planlagt for å 
få barnehagen klar til barnehageåret 
høsten 2012» - sier en optimistisk pro-
sjektleder Lasse Smilden. 

SKODA KOKSTAD
I Kokstadveien 29 går hjulene for fullt, for 
å ferdigstille Møller Bil Eiendoms siste 
tilskudd til Bergen. Nybygget oppføres 
som totalentreprise. Her skal det bli salg 
av Skoda biler, samt verksted, service 
kontorer og møte fasiliteter. Ca 1600 m2 
grunnflate, og 1800 m2 bruksareal. 

«Avklaringer rundt en kraftlinje over 
tomten forsinket igangsettingstillatelsen 
fra Bergen Kommune. Denne mottok vi 
kun noen dager før sommerferien, med 
det resultat at den opprinnelige avsatte 
byggetiden ble tilsvarende knapp» – sier 
prosjektleder Stig Hole. 

«Men takket være vår stødige bygge-
leder Reidar Midtseter går vi nå inn for 
en mykere landing enn hva vi hadde 
sett for oss.» – sier en lettet anleggs-

leder Ingvar Halstensen. «Byggherren 
er stor og profesjonell, men vi skal sørge 
for at han skal sitte igjen med en gode 

følelse om oss etter at vi har reist her-
fra» – av slutter Ingvar med et lurt glimt 
i øyekroken.

Betongarbeidet er kommet godt i gang.

Dette blir ett innbydende bygg.
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LØNNINGSVEIEN 2, PÅBYGG
I 2003 bygget LAB et kontor og lagerbygg 
for Lønningsveien 2 AS. Bygget fremstår 
som et av de mest synlige i Lønningen 
Industriområde. I 2010 fikk LAB i opp-
drag å bygge et nytt tilbygg på bygget 
ifm. etablering av nye vaskehaller, og 
sommeren 2011 fikk vi et tredje oppdrag 

ifm. påbygg av ny 400 m2 kontoretasje 
på taket. «Byggherren setter pris på at 
vi er fleksible og leverer raskt» – sier en 
fornøyd prosjektleder Steinar Floen.

Påbygget på taket har en prislapp på 
7,3 mill. eks. mva, og skal stå ferdig til 
like over nytt år. «Opprinnelig hadde vi 

forutsatt å bruke lett-takelementer på 
det nye taket, men leveringstiden ble 
for lang. For å klare tiden har vi vært 
nødt til å endre takkonstruksjonene» – 
sier Steinar. Det har vært en vanskelig 
byggeplass, med full drift i underetasje 
og meget begrenset utvendig riggom-
råde. Med god forståelse fra eksister-
ende leietaker har vi klart å redusere 
ulempene til et minimum. Som vanlig 
har Sigmund A bidratt med sin lange og 
gode erfaring.  

I disse dager foregår heismontasje og 
montasje av fasadeplater, og innendørs 
er innredningen i full gang. Det er plan-
lagt at den siste finpuss med teppeleg-
ging skal foregå i romjulen, og at bygget 
skal være klart for egen innredning like 
over nyttår. «Jeg ser for meg at maleren 
legger siste hånd på verket på nyttårs-
aften, og at vi dermed har klargjort et 
jomfruelig lokale som venter på nye 
 leie takerne like over nytt år» – avslutter 
Steinar.  

Klart for fasadeplater.

spinning, slyngetrening, tredemøller 
etc. I tillegg skal det etableres  fysioterapi 
og en spa- og velværeavdeling.  «Prosjek-
tet sto på vent over lengre tid på grunn 
av manglende leietakere. Aktiv 365 kom 
på banen tidlig i 2011, og LAB har sam-
men med byggherren arbeidet for å få 
denne leietakeren på plass» - sier pro-
sjektleder Hans Skorpen.

Leietakeren leier i dag hele bygget. LAB 
utfører i tillegg til kontrakten med bygg-
herre en del innredningsarbeider og 

tekniske arbeider for leietaker. Trenings-
kjedenes viktigste tid på året er den 
første måneden etter jul og planen går 
ut på å ferdigstille til åpning av trenings-
senter i siste del av januar. Aktiv 365 
hadde tidlig et ønske om å komme inn 
og starte på sine egne arbeider (gulv-
belegg, flising etc.) før jul, dette har vi 
lagt til rette for og leietaker er i skriv-
ende stund i gang med egen innredning. 

Med tanke på at vi startet med grunn- 
og betongarbeidene i juni måtte vi  gjøre 

STRAUMEGÅRDEN
På Straume nærmer det seg nå ferdig-
stillelse av det nye treningssenteret til 
den nystartede treningskjeden Aktiv 
365. Byggherre er Straumegården AS, 
som igjen leier ut bygget til Aktiv 365. 
Bygget er et betongelementbygg med 
øverste etasje i lettere konstruksjoner. 
Bygget består av to etasjer med en mel-
lomliggende mesanin. Kontraktssum ca. 
20.mill. eks. mva.

I bygget blir det saler for styrketrening, 

Det nærmer seg overlevering. 
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DALE KRAFTSTASJON
AF Decom har fått kontrakt på rivning 
og ombygging av Dale Kraftstasjon, og 
har engasjert LAB til utføre en del av 
arbeidene.
Det er inngått en avtale på i underkant 
av 2 mill. eks. mva, og foreløpig har 
vi kun utført betongarbeid med gjen-
støping av utsparinger samt lensing og 
oppdemming. De gjenstående arbeidene 
gjelder fasadearbeid med parocelement 
og glass, eller alternativt kun muring. 

VASKEHALL WELLTEC
Et steinkast bortenfor Lønningsveien 2 
er LAB i gang med nok et «prestisjepro-
sjekt» - en vaskehall/garasje på ca. 80 m2 
til i tilknytning til Welltecbygget som vi 
overleverte like over sommerferien i år. 

«Grunnarbeid og ringmur er utført av 
oss tidligere, så nå venter vi på betong-
elementene fra Spenncon» - sier Steinar 
Floen. Like over nyttår vil montasjen 
være i gang på byggeplass. Selve reisin-
gen av bygget tar ikke mer enn en uke, 
og med etterfølgende arbeider forven-
tes det at vi ferdigstiller medio februar 
2012.

Intervju med en lærling

Frank Bjørnarøy (23) begynte som lærling 

i LAB Entreprenør på Os Amfi i mars 2011. 

Vi finner han i dag smilende og blid på vår 

byggeplass Barnehage Statoil på Sandsli.

Frank jobbet tidligere som hjelpearbeider hos 
Brødr. Døsen på Os og ble innleid til LAB Entre-
prenør på Os Amfi. Der ble han kjent med LAB og 
våre timelønte, og det tok ikke lang tid før han 
tok kontakt med  ønske om å begynne i LAB som 
lærling. 

Tidligere har Frank gjennomført gymnas og Os 
vgs - Byggteknikk, slik at hans læretid blir 2 år. 
Militærtjenesten har han også gjennomført. På 
fritiden går det i fotball og trening med vekter. 
Sistnevnte en interesse han deler med sin sam-
boer. Frank er positiv og arbeidsom ung mann 
som får gode tilbakemeldinger fra sine kolleger. 

Dale Kraftstasjon.

noen grep for å få bygget ferdig til jan-
uar 2012. Det viktigste grepet vi gjorde 
underveis var å støpe gulv på grunn før 
elementmonteringen startet. Dermed 
kunne vi komme i gang med innven-
dige arbeider på ferdig gulv tidligere 
enn normalt. Godt det er dager i løpet av 
året da det er opplett. Med hjelp av gode 
og samarbeidsvillige underleverandører 
har vi nå klart å holde den stramme 
fremdriften. 
 
Betongarbeidene på bygget er utført 
meget bra med Jan Sigurd som bas, sam-
men med Zbigniew og Steffen. Jan Erik 
tok seg av formannsjobben, mens Sig-
mund har debutert som anleggsleder.
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DNB Solheimsviken

En travel byggeplass.

I nybygget i Solheimsviken skal 

DNB samlokalisere sin Bergens-

baserte virksomhet. Prosjektet 

innpasses i nordvestre del av Sol-

heimsviken Næringspark. Nybyg-

get har et gulvareal på ca. 42.000 

m2 BTA, oppdelt i 5 blokker med 

felles garasjeanlegg og sokkel-

etasje. Det er planlagt for inntil 

1800 arbeidsplasser. LAB Entre-

prenør skal ferdigstille prosjektet 

innen 1. september 2013.

Fremdriftsplanen er stram, så det er 
ingen tvil om at det er hektisk bygge-
aktivitet i Solheimsviken om dagen. 
Arbeider med grunn, rehabilitering av 
kaianlegg, betong og montasje av stål og 
prefabrikkerte elementer pågår paral lelt 
på den 300 meter lange tomten. Til nå er 
ca. 15% av kontraktens verdi produsert 
og det er med glede vi kan konstatere 
at prosjektet p.t. produserer 100% etter 
plan til tross for vesentlig ulemper i 
forbindelse med grunn- og fundamen-
teringsarbeidene.

Blant alle aktørene i prosjektet er det 

en positiv holdning og en løsningsori-
entert stil. Våre egne gutter ute med 
Kjartan og Kenneth i spissen har vist et 
fantastisk engasjement, dyktig ledet av 
Jan Erik og Dag. «Det er god grunn til 
å være stolt av hva denne gjengen har 

klart å produsere» – sier prosjektleder 
Gard Kvalheim.

«DNB er et sammensatt prosjekt og skal 
være det ypperste av næringsbygg når 
det er ferdigstilt i august 2013. Det er 

Christoffer i full gang med fagprøven.
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derfor nødvendig å løse mange opp-
gaver parallelt, fra rigg- og drift plan-
legging, tekniske anlegg, til detaljvalg 
vedrørende fasader og innredning. Vi 
er derfor totalt 11 stykker i prosjekt- og 
driftsledelsen som er i full sving. Ingen 
nevnt, ingen glemt» – fortsetter Gard.

Byggherre og leietager har vært hyppig 
på besøk og er så langt strålende for-
nøyd med både prosjektet og prosessen. 
Dette er hyggelig, men nye oppgaver 
står i kø og alle våre dyktige prosjekt-
medarbeider må prestere sitt aller beste 
for at vi også skal løse tetthus- og inn-
redningsarbeidene på en like god måte. 
Disse arbeidene starter hhv februar og 
mars 2012. 

Byggeplassadministrasjon DNB.

Roy monterer comax.

Kristian armerer vegger.
Tomasz skimtes så vidt bak den tette 
armeringen.

Bygget sett fra Blokk A mot Blokk E.
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Avsluttede prosjekter
AMFI OS
I løpet av oktober måned ferdigstilte 
LAB Entreprenør 3000 m2 butikk og 
fellesareal, 1800 m2 parkering i kjeller og 
2200 m2 parkering på tak på rekordtid!

På grunn av store uforutsette problemer i 
grunnen, ble arbeidene nesten 2 måneder 
forsinket i forhold til opprinnelige planer. 
Ikke før primo juni var byggegropen 
utgravd og sikret etter alle kunstens 
regler. Men sluttfristen 27. oktober stod 
fast, da skulle den nye store butikken til 
Coop Extra åpne dørene for kundene sine. 
Den datoen hadde vi på tro og ære lovet 
byggherren at vi skulle overholde. 

En storstilt forsering av alle fag var nød-
vendig. Våre egne betongarbeider måtte 
kjøres på to skift i tillegg til at ferien 
ble kortet inn med to uker.  Montasjen 

AMFI OS:  Nytt inngangsparti i glassfasade.

AMFI OS: Ny kjørebro til takparkering.

AMFI OS: Coop ekstra, klar for åpning.

av  betongelementene ble utført tettest 
mulig etter betongarbeidene, med 
det resultat at råbygget stod ferdig i 
månedsskifte august/september. To 
måneder etterpå kunne kundene ta i 
bruk nye fellesarealer, parkeringsanlegg 
og en ny kjempeflott Coop Extra butikk! 

Selv om vi har bygget raskt før, så er 
dette muligens noe av det raskeste vi 
har klart hittil. Byggherren er selvsagt 
veldig godt fornøyd med den innsatsen 
som ble vist fra LAB sin side, og mange 
godord ble sagt til LAB sine mannskaper 
på åpningsdagen. De som styrte jobben 
fra LAB sin side var Steinar Norheim, 
Frode Njøten, Dag Danielsen og Per Ivar 
Kristiansen. Alle sammen skal ha en stor 
takk for en kjempefin innsats!
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HORDAMUSEET - NY BÅTHALL
I disse dager har vi nettopp ferdigstilt et 
utstillingsbygg for gamle båter i tilknyt-
ning til dagens museum. Bygget har et 
areal på ca. 1 270 m2 fordelt på 2 etasjer. 
Byggetiden har vært på totalt 12 måne-
der og overlevering til Hordaland Fyl-
keskommune skjedde den 20. desember.

Prosjektet har vært styrt av anleggs-
leder Knut Helge Iversen og formann 
Sigmund Algerøy. «Arbeidene og frem-
driften har stort sett gått som planlagt, 
bortsett fra ved sprengningsuhellet 
hvor vi mistet 3 uker. Denne tiden ble 
tatt inn igjen underveis slik at overle-
vering kunne skje til rett tid.» – sier en 
smilende Knut Helge. 

Det er ingen tvil om at Byggherren får 
et fint bygg. Alle hos Hordamuseet higer 
nå etter å komme i gang med sine arbei-
der og forberedelser til utstilling av 
gamle trebåter. 

HORDAMUSEET: Båthall 1 uke til 
overlevering.

WEMA, LØNNINGEN
For Lønningsflaten 21 AS har LAB Entre-
prenør ferdigstilt et kontor, lager og 
verkstedbygg på ca. 4000 m2 basert 
på en samspillsavtale. Med overlever-
ing en måned etter fellesferien ble det 
en særdeles travel periode i august for 
Steinar Floen og Sigmund Algerøy. 

Ikke bare det - både ventilasjon, elektro 
og innredningsarbeidene brukte store 
deler av ferien til å komme i rute. Og når 
det ble bestilt ytterligere mesanindekke, 
som i tillegg var avhengig av leietag-
ers framdrift på lagersystem, så det en 
stund mørkt ut. 

Wema i vinterdrakt.

WEMA, Lønningen: Varelevering 
med lasterampe.

Men med god vilje både fra underentre-
prenører og leietaker klarte vi å fullføre 
prosjektet slik at innflytting kunne 
starte til avtalt tid. 

Byggherren og leietager uttrykker i 
dag tilfredshet med det arbeid LAB har 
utført og signaliserer at de også ved en 
eventuell utvidelse vil benytte seg av 
LAB sin kompetanse. 

Wema har etter ferien fått mange nye 
ordrer og de har allerede fått problemer 
med produksjon og lagerkapasitet. Det 
har vært snakk om utvidelse, men leieta-
ker ønsker å se utvikling av verdensøko-
nomien litt an. Det er en bedrift som er 
svært sårbar for svingninger og risikoen 
knyttet til nye investeringer er i øyeblik-
ket for stor.
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GOLFHAGEN
For Nyrå AS har LAB i høst ferdigstilt 
og overlevert 7 stk. leiligheter ved golf-
banen i Fana. Arbeidene ble gjennom-
ført i totalentreprise, med Lasse Smilden 
som prosjektleder, Reidar Midtseter som 
byggeleder og Sigmund Algerøy som 
betongformann. 

Bygget har gode kvaliteter med innen-
dørs parkering i kjelleren, heis og leilig-

DONG ENERGI, MONGSTAD VARME-
KRAFTVERK
Kontorene til Dong Energy i Mong stad 
Varmekraftverk manglet helt vinduer. 
LAB Entreprenør har sagd ut åpninger 
i betong ytterveggen og montert inn 
7 eksplosjonssikre vinduer. «Nå har 
ingeniørene både utsikt og dagslys 
til kontorene sine så de kan se når det 
smeller.» – sier en spøkefull anleggs-
leder Sigmund Sunde. 

Jobben inneholdt også en del blikken-
slagerarbeid, tømrerarbeid og malerar-
beid. Stillasen ble bygget over 2 åpne 
trafostasjoner med vekseldrift. Dette 
medførte at vi måtte veksle fra side til 
side når vi arbeidet på fasaden.

Alt i alt en godt gjennomført jobb utført 
iht. avtalt kontraktssum kr. 2,2 mill. eks. 
mva. Prosjektleder Stig Hole kan doku-
mentere at vår oppdragsgiver er godt 
fornøyd med resultatet, se følgende 
uttalelse fra den Dong Energy sin dan-
ske prosjektleder:

«Final tjek af alle arbejder i forbindelse 
med vinduesprojekt er i dag gennemgået. 
Fejl og mangler er udbedret og arbejdet 
er godkendt. DONG Energy har ingen 
udeståender med LAB og anser projektet 
for afsluttet. DONG Energy er meget til-
freds med resultatet.»

ARKA OS
Arka produserer overbygg for laste-
biler og busser, og er eid av Strømberg 
Gruppen. Vi har i denne omgang revet 
eksisterende lakkboks for lastebiler og 
busser, og bygget alt av bygningsmes-
sige arbeider og tekniske installasjoner 
rundt to nye større lakkbokser. Frode 
har styrt arbeidene på plassen med god 
stil og alt er gjort til kundens tilfreds-
het.

De fleste har flyttet inn.

heter med høy standard. Utomhus er det 
bygget natursteinmurer med glassrekk-
verk mot sør og vest og alle arealer er 
pent opparbeidet med beplantede are-
aler m.m.

«Jeg kan ikke skjønne annet enn at 
her må det være fint å bo med meget 
bra utsikt mot vest til golfbanen som 
nærmeste nabo» – sier Lasse Smilden. 

VÅGSGATEN 20
Like ved vårt lager på Laksevåg har vi for 
Vågsgaten 20 AS utført diverse betong-
arbeider i et bygg som tidligere var en 
kornsilo. Arbeidene omfattet gulv på 
grunn, betongdekker, gjenstøpninger av 
tidligere silotrakter, samt noe ringmurer. 
«Våre timelønte med formann Mons 
Johansen i spissen gjorde en glimrende 
jobb og overleverte arbeidene til en 
fornøyd byggherre til avtalt tid» – sier 
prosjektleder Egil Storheim.
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Nye og aktuelle prosjekter

OASEN IV
Fredag den 2. desember signerte LAB 
Entreprenør kontrakten på en større 
utvidelse og ombygging av Oasen 
Kjøpesenter, som i dag eies av DNB 
Næringseiendom AS. Prosjektet skal 
gjennomføres i totalentreprise med en 
byggetid på ca. 28 måneder. Inkludert 
opsjoner utgjør nybygget ca. 28 000 m2. 
Av dette utgjør parkering i de to neder-
ste etasjene ca. 12 000 m2, de to butikk-
etasjene ca. 10 000 m2 og opsjonene ca. 
6 000 m2 (de to øverste etasjene). 

Det er fastsatt frister for når byggher-
ren må bestille opsjonene. Disse omfat-
ter areal for kommunale helsetjenester 
(ca. 3 000 m2) og et kulturhus (ca. 3 000 
m2). Hele prosjektet skal være ferdigstilt 
til mai 2014. Viktige milepæler under-

veis er ferdige parkeringsetasjer for 
ibrukstakelse innen 1. november 2012, 
og ferdige butikketasjer innen 1. novem-
ber 2013. Alt skal skje parallelt med at 
eksisterende senter er i drift. Paral-
lelt med oppføringen av nybygget vil 
det også skje en omfattende omrokker-
ing og ombygging av butikker i eksis-
terende senter. Mao. her er det nok av 
utfordringer for LAB.

Arbeider ifm. omrokkeringen av noen 
eksisterende butikker skal starte like 
over nytt år, mens selve grunnarbeidet 
for nybygget starter medio januar 2012. 
Noe betong arbeider vil skje i januar/feb-
ruar, men hovedproduksjonen på betong 
vil først komme i gang rundt påsketider 
2012. Det er planlagt å reise 2 tårn kraner 

som skal «serve» råbyggsproduksjonen. 
I en komplett utvidelse har LAB forut-
satt etterspente dekker over garasjen og 
helt til topps. Dette viser seg å være den 
smarteste og mest konkurransedyktige 
løsningen slik bygget er formet. 

Gjennom de 10 siste årene har LAB byg-
get kjøpesentre for over 1,3 milliarder 
kroner i Bergen og omegn, og er den 
entreprenøren i Bergen med klart mest 
erfaring på slike prosjekter. Byggherren 
var derfor særdeles tilfreds med at det 
var LAB som ble tildelt denne krevende 
og betydningsfulle kontrakten. 
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BUSP, HELSE BERGEN
Helse Bergen har besluttet å inngå kon-
trakt med LAB Entreprenør ifm. oppførin-
gen av entreprise K 201 (råbygg) for Nytt 
senter for barn, unge og psykosomatisk 
medisin (BUSP). BUSP er et utbyggingspro-
sjekt på Haukeland sykehus sitt område. 
Prosjektet omfatter helt ny bebyggelse 
som planlegges utbygget i 2 etapper:

Etappe 1 inneholder psykiatri, barnas 
energisenter, undervisningslokaler, lab-
oratorier samt tekniske etasjer.
Etappe 2 skal inneholde nytt barne-
sykehus og skal gjennomføres i fortset-
telsen av første byggetrinn. 

En stor utbygging.

LAB sin kontrakt gjelder etappe 1 og 
omfatter et råbygg på 28 000 m2 i vari-
er ende høyde opptil 9 etasjer. Planlagt 
byggeperiode for entreprisen er mars 
2012 til april 2015.
Vår entreprise omfatter grunnarbeider, 

betong-, betongelement- og stålkonstruk-
sjoner, samt tilhørende hjelpearbeider for 
tekniske fag og etablering av brønner i 
fjell for bergvarmeanlegg. Vi forutsetter 
å rigge opp 4 tårnkraner på tomten for å 
rekke alle hjørner på bygget. 

Innbydende fasader.

1 av flere bassenger.
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ROM EIENDOM, BERGEN STASJON ØST

Rom Eiendom har besluttet å inngå kon-
trakt med LAB Entreprenør  ifm. opp-
føring av nytt kontorbygg i totalentre-
prise på østsiden av Bergen Stasjon. 
Bygget har et areal på 19 000 m2 og 
rager i dag 9 etasjer opp i luften. Plan-
lagt byggetid er fastsatt til ca. 2 år, men 
oppstart er avhengig av godkjent reg-
uleringsplan, rammetillatelse og ikke 
minst leietakere. 

Byggherren følger nøye med utviklingen 
i reguleringssaken, samtidig som han 
arbeider med potensielle leietakere. LAB 
vil nå inngå i en samarbeidsgrupper-

ing sammen med byggherren og hans 
arkitekt, samt andre rådgivere. Målet er 
å utvikle et best mulig realiserbart pro-
sjekt innenfor de rammer som gjelder. 

Bygget sett mot nord.

Bygget med Ulriken 
i bakgrunnen..
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KANALVEIEN 11
Rasmussen Eiendom har til hensikt å 
inngå kontrakt med LAB Entreprenør AS 
ifm. oppføring av et kontorbygg i Kanal-
veien 11 på den gamle Gass Service 
tomten langs Fjøsangerveien. 

Bygget har et areal på ca. 8 500 m2, og 
skal gjennomføres i totalentreprise. 
Planlagt oppstart i løpet av januar 2012, 
og med ferdigstillelse i september 2013. 

Bygget vil framstå som et svært mod-
erne kontorbygg med innvendig lysgård 
og utstrakt bruk av utvendige glassfasa-
der. I fasaden mot Fjøsangerveien vil to 
personheiser innebygd i buede glassjak-
ter bli synlige mot veitrafikken.

MØLLENDALSVEIEN 68
Dette er et boligprosjekt som LAB Entre-
prenør har priset i totalentreprise 
tre ganger på et halvt år. Først som et 
anbudsprosjekt, og siden som et pro-
sjektalternativ bearbeidet av ny arkitekt 
etter initiativ fra LAB. 

FG Eiendom i Kristiansund eier tomten 
innerst i Møllendal, nærmere bestemt 
tomten hvor Falckbygget holder til i dag, 
ved Store Lungegårdsvann. Prosjektet 
som er tegnet på tomten har 85 stk. lei-
ligheter med underliggende parkering 
i kjellergarasje, samt noe næringsareal 
ut mot gate i 1. etasje. Totalt areal er 
10 750 m2 BRA, hvor boliger utgjør 6100 
m2, næring 700 m2 og parkeringsetasjen 
2500 m2.

Basert på overnevnte ønsker byggher-
ren å arbeide eksklusivt med LAB ifm. 
en realisering av prosjektet. Det forelig-
ger i dag rammetillatelse på det opprin-
nelige anbudsprosjektet. I samarbeid 

med byggherren og Grieg Arkitekter vil 
vi nå søke om å ta inn prosjektendrin-
gene som en revisjon av denne. Hvis 
dette lar seg gjøre, i tillegg til at bygg-

herren opplever et godt boligsalg, så ser 
vi for oss en byggestart ut på høsten 
2012. Normal byggetid er satt til ca. 20 
måneder.

LONE – UTLEIEBOLIGER FOR BBB
På Lone i Arna har LAB Entreprenør kon-
trakt på oppføring av 24 nøkkelferdige 
utleieleiligheter i totalentreprise for Ber-
gen Bolig og Byfornyelse. 

Vi har ikke kommet i gang som planlagt 
på grunn av avslag på dispensasjons-
søknad i kommunen. Vi har nå søkt om 
små endring iht. plan- og bygningsloven 
som anbefalt av kommunen, og er lovet 
rask behandling. Vi har god tro på posi-
tivt svar og forventer byggestart i løpet 
av første kvartal i 2012.

Fasade mot Fjøsangerveien.

Slik er det tenkt utbygd.

Fasader.
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Gammelt og nytt, spennende 
prosjekt.

STRANDLIEN FELT III 
(STØPERIET 1 OG 2)
Profier ønsker å inngå kontrakt med LAB 
Entreprenør ifm. bygging av boligpro-
sjektet Støperiet på Damsgård, ved siden 
av vårt pågående prosjekt Strandlien felt 
IV (Verket). 

Prosjektet er tenkt gjennomført i total-
entreprise og har totalt 45 leiligheter 
fordelt på 2 blokker plassert på et felles 

sokkelbygg med boder og tekniske rom, 
men uten parkeringskjeller. Det er solgt 
ca. 20 leiligheter og vi forventer bygge-
start første kvartal 2012. 

Etter at Støperiet er ferdigstilt kom-
mer rehabilitering av det gamle jern-
støperiet som er vist foran boligblok-

kene på bildet. Her kommer trolig en 
dagligvarebutikk. 

Til slutt kommer felt II med ca. 50 lei-
ligheter med bod- og parkeringskjeller 
samt opparbeiding av offentlig allmen-
ning mellom felt II og III. Her skorter det 
ikke på gode planer!

Rådalen (Lagunen). Kontraktssum ca. 12 
mill. kr. eks. mva.

Skjold. Bussterminal og bybanestopp på Lagunen.

Spenstig bygg.

LESKUR BYBANEN TRINN 2. 
NESTTUN – LAGUNEN
For noen år siden bygget LAB 30 leskur 
fra Sentrum – Nesttun (Trinn 1). Denne 
kontrakten hadde en opsjon som gir LAB 
en rett til å bygge tilsvarende leskur på 
strekningen Nesttun-Lagunen (Trinn 2).
 
Bybanen har benyttet seg av denne 
op sjonen i forrige kontrakt og bestilt 
nye leskur og utstyr for trinn 2 som er 
fra Nesttun til Lagunen. Vi forutsetter å 
kjøre samme prosjektteamet og underle-
verandører som sist.

Entreprisen består av 10 leskur fordelt 
på holdeplassene Nesttun sør, Skjold-
skiftet, Tors veg (Mårdalen), Skjold og 
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SKIPARVIKEN PANORAMA
Etter en lang transformasjonsprosess 
ble boligprosjektet vårt på Hop nå i 
november sendt inn til Bergen Kom-
mune for neste fase i kommunal saksbe-
handling (2.gangs). Etter en obligatorisk 
høringsrunde er det vårt håp at «Sek-
sjon for private planer» i Bergen Kom-
mune skal sende saken videre til byrå-
den slik at vi får en politisk behandling 
av prosjektet 1.halvår 2012.
Det er omfattende grep som er gjennom-
ført for å tilfredsstille de merknader som 
prosjektet fikk i forbindelse med forrige 
offentlige høringsrunde. Prosjektet med 
12 «byvillaer» er godt tilpasset strøkets 
karakter og har en rekke kvaliteter som 
vil gi fremtidige beboer fantastiske boli-
ger. 

Også for Troldhaugen vil nytt forslag til 
reguleringsplan være positivt ved at det 
nå er planlagt en ny beplantet prome-
nade/strandlinje i forkant av motorveien 
som vil bidra til å dempe inntrykket av 
den svært skjemmende veien.

Behovet for nye boliger i Bergen er både 
på kort og lang sikt stort, noe som også 

prognosene for prisutvikling de kom-
mende årene forteller tydelig. Vi har 
derfor stor tro på at vi nå har et bære-
dyktig prosjekt som vil være raskt reali-
serbart dersom vår kommunale saksbe-
handling får prioritet.  

MIDTUN LEIR
Utbyggingsselskapet er i reelle forhand-
linger med en betydelig leietaker som 
kan utløse bygging av første trinnet i 
en seksjonsvis utbygging. Avklaring for-
ventes før jul 2012.

Siste nytt fra LAB Eiendom

SKIPARVIKEN: Bilde av modell.

MIDTUN LEIR: Moderne fasader.
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NORDSTRAUMEN 
UTBYGGINGSSELSKAP
Alle 8 leilighetene i Octopus leilighet-
sprosjektet er solgt, ferdigstilt og over-
levert til fornøyde kunder. Alle enebolig 
tomtene er solgt.

Et nytt felt ovenfor vurderes. Men dette 
er avhengig av en større reguleringssak 
som pågår.

NORDSTRAUMEN B10
Salget av 20 boenheter i 10 tomanns-
hus er trukket fra markedet på grunn 
av tregt salg. Utbyggingsselskapet 
revurderer nå strategien med hensyn 

til trinnvis bygging og salg samt pre-
fab småhus løsninger. Dette for å treffe 
markedet bedre når det gjelder pris og 
sikkerheten for når boligene kan over-
leveres til kundene.

LONE INVEST
Lone tomten er delt i 3 felter. Det første 
feltet (felt 1) er solgt som fradelt tomt til 
Bergen Bolig og Byfornyelse. LAB Entre-
prenør skal føre opp 24 leiligheter for 
BBB i totalentreprise på denne tomten 
med forventet oppstart første kvartal 
2012.

Felt 2 er regulert til leiligheter mens felt 
3 er regulert til næring. Selskapet vil 
arbeide videre med realisering av også 
disse feltene.

TROLDVEGGEN
LAB Eiendom arbeider med en tomt i 
Nesttun/Hop området for regulering 
og bygging av 22 store leiligheter med 
p-kjeller.

NORDSTRAUMEN:  Bilde fra salgsprospekt.

NORDSTRAUMEN: Flott utsikt fra feltet.

TROLDVEGGEN: Spennende prosjekt på Hop.
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Personalnytt

Når året 2011 er omme så er det en 

virkelig veteran som går av som 

pensjonist. Han har mer enn 40 år 

bak seg i entreprenørbransjen, og 

var en av gründerne bak Atterås & 

Brosvik AS som ble stiftet i 1987. 

Han har kunnet gått av for mange 

år siden, men har valgt å stå i ar-

beid. 

Jostein Brosvik 

EN VIRKELIG VETERAN TAKKER AV
Men den 29. desember fyller han 70 år, 
så nå har selv Jostein funnet ut at det 
får holde. Han har alltid åndet og levd 
for jobben og sitt arbeid i LAB. Jostein 
har vært med å sette sitt preg på bygge-
bransjen i Bergen. Han har alltid vært en 
mester i å etablere gode og varige kun-
derelasjoner. Trygve har ved flere anled-
ninger lagt vekt på den gode samar-
beidskulturen som LAB står for, og det er 
med stolthet at vi i dag kan si at denne i 
sin tid er skapt av Jostein. 

Jostein er født 29.12.1941 på Brosvik i 
Gulen. Der hadde han også sin ungdoms-
tid før han reiste som 20 åring til Bergen 
for å begynne på Bergen Tekniske Skole. 
Her fullførte han sine ingeniørstudier 
og ble uteksaminert i 1966. Det var ikke 
bare studier som opptok Jostein i stu-
dietiden. Han giftet seg også med sin 
kjære Signe i 1965, som han hadde truf-
fet da han var hjemme i Gulen på ferie 
etter endt militærtjeneste. Amor hadde 
planlagt det slik at Signe også var der på 
ferie, med en venninne. Hvor mye opp-
merksomhet venninnen fikk av Signe og 
Jostein den gang vites ikke, men det kan 
ikke ha vært all verdens. 
Etter fullførte studier begynte Jostein 
i et byggelederfirma som den gang het 

Erstad og Høie AS, i dag bedre kjent som 
Erstad og Lekven AS, der han ble ansatt 
som byggeleder. Her jobbet Jostein i 5 år, 
først som byggeleder for Storetvedt Ung-
domsskole, og deretter som byggeleder 
på det vi i dag kjenner som Oasen Senter. 
Gjennom denne siste jobben kom Jostein 
i kontakt med Brødrene Hauge AS som 
utførte alt grunnarbeidet. Denne type 
arbeid og denne type firma appellerte 
nok til den unge Jostein. Han syntes det 
så både spennende og utfordrende ut. 

Br. Hauge ble nemlig Jostein sin neste 
arbeidsgiver, først som driftsleder og 
deretter som daglig leder fra 1980. En 
stilling som han hadde frem til 1987, da 
han sammen med Nils Atterås startet 
Atterås og Brosvik AS (AB). I den første 
tiden etter firmaet ble startet viste det 
seg at mange av hans tidligere kolleger 
(ingen nevnt, ingen glemt) ville være 
med over i hans nye firma. Den obser-
vante leser skjønner sikkert nå at dette 
var forhistorien til de to siste  boksta-
vene i logoen til LAB. 

Jostein så allerede på denne tid forde-
lene med å bygge i totalentreprise, og 
var levende opptatt av å skape tjenlige 
bygg for kundene sine til en fornuftig 

pris. Han senket prisene ved å innføre 
bærende sandwickelementer i ytterveg-
gene for dermed å slippe dragere og søy-
ler i fasaden. Etter utallige leveranser av 
slike bygg var «Brosvikkassen» blitt et 
begrep.

NOEN AV PROSJEKTENE I AB-TIDEN 
BØR NEVNES: 
Jernstøperiet på Laksevåg. Et bygg på 
over 10 000 m2 for en tysk byggherre. 
Det var her tyskerne spurte om tilbudet 
var i tyske Mark da tilbudet fra AB ble 
presentert. «Nei, norske kroner» – svarte 
Jostein. I en tysk avisen stod det blant 
annet at prosjektet var gitt til en min-
dre, men kreativ norsk entreprenør.      

Fabrikken i Bøvågen som brant ned. AB 
bygget nybygget så fort opp igjen at 
huseier ikke fikk brukt sin avbruddsfor-
sikring. Dette bl.a. fordi Jostein med sine 
kontakter og portefølje hos elementfa-
brikken hadde prioritert Bøvågen fremst 
i køen. Representantene i Vesta Forsik-
ring glemmer aldri denne historien. 

Jostein skaffet kunder og tok godt vare 
på dem. Gjennom en årrekke har han 
bygget alt for Nistad, Lagunen og R.H. 
Sandvik. 

Nå blir det endelig tid for Jostein å slappe av i sofakroken. 
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PER EINARSEN (37)
Per ble ansatt som inge-
niør i LAB Entreprenør 
den 8. august 2011. Han 
er utdannet anleggs-
gartner og bygginge-
niør fra HiB. Per har sin 
praktiske erfaring fra 

anleggsgartner Wikholm hvor han tidli-
gere har arbeidet i 12 år.
I LAB Entreprenør skal Per blant annet 
være driftsleder i forbindelse med  utom-
husarbeidene på byggeplasser som Oasen 
IV og DNB Solheimsviken.
Per bor på Hetlevik på Askøy, med kone og 
har fire barn. Som ivrig utøver av Triathlon 
er han ofte ute og løper eller sykler. Ja hvis 
været tillater det kan han også observeres 
svømmende i området utenfor Askøy.

ARNE HELLEBOSTAD (26)
Arne ble ansatt som 
ingeniør i LAB Entre-
prenør  den 8.august 
2011. Han har tidligere 
arbeidet 3 år i Hafslund 
som selger av sikker-
hetssystemer og er nå 

nyutdannet ingeniør fra HiB.  Arne er for 
tiden på prosjekt DNB Solheimsviken hvor 
han koordinerer våre underentreprenører, 
samt oppfølging av kommunale krav i for-
bindelse med Damsgårdsveien.
Arne bor i sentrum og er over middels inter-
essert i engelsk fotball. Hans store liden-
skap er Liverpool FC, en interesse og et lag 
han deler med mange andre i firmaet. Eller 
som han selv sier «you’ll never walk alone»

HENRIK BROSVIK (25)
Henrik er ansatt som 
ingeniør i LAB fra 
01.01.2012. Henrik har 
studert på HiB hvor han 
fullførte sine studier 
sommeren 2011. Han 
har siden sommeren 

jobbet som hjelpearbeider på P-hus Lagu-
nen for å få mest mulig praktisk erfaring. 
Denne vil han få god nytte for som bygge-
plassingeniør på BUSP for Helse Bergen. 
Tross sin unge alder er ikke entreprenør-
bransjen ukjent for Henrik. Med ett etter-
navn som Brosvik har han tilbrakt meste-
parten av skoleferier og annen fritid som 
hjelpearbeider på mange av våre bygge-
plasser. Blant annet tidligere utbygninger 

på Lagunen, Kaffehuset Friele, Weltec og 
Wema. På fritiden finner vi Henrik både 
høyt og lavt, med interesser som klatring 
og dykking.

AKSEL ANDREASSEN (60)
Aksel ble ansatt i LAB 
november 2004 hvor 
hans første prosjekt 
var som bas på Sletten 
Senter. 
Før dette hadde Aksel 
lang fartstid i bygge-

bransjen. Han har tidligere drevet i 13 år 
som selvstendig næringsdrivende, 7 år i 
Veidekke og 3 år i Åmodt Entreprenør. 
I tiden hos LAB har Aksel jobbet som bas 
på Krohnegården Panorama, Fyllingsdalen, 
Brann Stadion, LAB bygget, Nordea, Fyl-
lingsdalen, Oasen og P-hus på Lagunen for 
å nevne noen av de største. 
Aksel har med sin gode arbeidsmoral, nøy-
aktighet og faglige kompetanse lenge vært 
ønsket som formann i LAB. Med en ordrere-
serve slik vi har nå, skal det ikke være vans-
kelig å finne nytt prosjekt når han begyn-
ner som formann 01.01.2012.
Aksel er gift med Sigrund og bor på Askøy. 
De har 3 voksne barn, 8 (snart 9) barnebarn.
Foruten «hus og heim» liker Aksel å bruke 
ledig tid på fiske og friluftsliv.

PER IVAR KRISTIANSEN (47) 
Per Ivar ble ansatt 
i 1994 i daværende 
Atterås og Brosvik som 
forskalingssnekker. 
Han har siden den gang 
vært på utallige bygge-
plasser i Bergensregio-

nen samt noen reisejobber blant annet på 
Highland Hotel, Geilo og Amfi kjøpesenter, 
Stord. Etter Stord reiste Per Ivar til Amfi Os 
hvor han fungerte som arbeidene formann, 
noe som har gitt han verdifull ballast når 
han nå fra 01.01.2012 går over i sin nye stil-
ling som forman hos oss. I skrivende stund 
er han og finne på Hotell Neptun, ett pro-
sjekt han skal følge så lenge betongpro-
duksjonen går. 
Per Ivar bor på Apelthun og er godt over 
middels interessert i alt som heter sport 
som i følge han selv nytes best i «go sto-
len».  Med 2 aktive gutter i tenårene er det 
ikke vanskelig å fylle fritiden. Per Ivar er 
en dyktig fagarbeider som alltid tar ansvar 
og har den rette LAB ånden. 

Nyansatte
I 1998 slo Atterås og Brosvik seg sammen 
med Terje Larsen Entreprenørforretning 
AS og Larsen Atterås og Brosvik AS (LAB) 
ble skapt. Det å forene Jostein sin tota-
lentrepriseerfaring og Terje sin betong-
produksjonserfaring ble fort en suksess. 
Store prosjekter ble levert på løpende 
bånd. Her kan bl.a. nevnes Lagunen 
Kjøpesenter, Motorhallen og Skipsbyg-
gerhallen i Solheimsviken, samt Foto 
Knudsen i Fyllingsdalen og Thon Hotel i 
Sandviken. Omsetningen og resultatene 
lot heller ikke vente på seg. 

Jostein, sammen med Terje, ivret imid-
lertid for videre vekst og utvikling for 
LAB, og ny daglig leder og nye medeiere 
ble derfor hentet inn til LAB i 2004. Jos-
tein har siden da fungert som markeds-
sjef i tillegg til å være prosjektleder for 
sine mange gode kunder.

Det bør også nevnes at han har vært sty-
releder i Larsen Atterås og Brosvik AS i 
perioden 2001–2009, samt styremedlem 
i Åsane Byggmesterforretning 2007– 
2009.

I dag sitter han som styremedlem i LAB 
AS (morselskapet) og styremedlem i 
Nordstraumen Utbyggingsselskap AS.

Med et slikt bakteppe forstår vi at det er 
en viktig person, ikke bare for LAB, men 
også for hele bransjen som nå velger å gå 
av i en alder av 70 år. Vi i LAB vil takke 
Jostein for den store innsatsen han har 
vist overfor selskapet gjennom alle år! 
Vi som er igjen skal på ydmykt vis prøve 
å bære arven videre.

Når Jostein nå sammen med Signe skal 
nyte pensjonisttilværelsen, så blir det 
nok likevel noe å henge fingrene i. Med 
gårdsbruk på Brosvik i Gulen og fire bar-
nebarn, så blir det nok ikke tid til å kjede 
seg. Vi håper også at han vil finne tid til 
å komme innom kontoret for å gi inspi-
rasjon og gode tips til den nye genera-
sjonen i LAB.
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Nok et år nærmer seg slutten, og 

det er tid for en liten oppsumme-

ring, samt en god anledning til å 

rette blikket fremover mot nye 

utfordringer.

ÅBF AS legger bak seg et år som har vært 
litt skuffende når det gjelder omset-
ning, men en braksuksess når det gjel-
der ordretilgang. Det betyr at vi omset-
ningsmessig får en relativt betydelig 
nedgang i forhold til 2010, men at vi 
samtidig har en ordrereserve som fører 
til at vi kommer til å sette ny omset-
ningsrekord i 2012. Holder vi vår sed-
vanlige stramme kontroll på prosjekt-
styring, produksjon og økonomi, kan vi 
med andre ord se lyst på fremtiden både 
med tanke på trygghet for våre arbei-
dere og selskapets økonomi.

Det forplikter å være Vestlandets led-
ende byggmesterfirma. Arbeidet med å 
ha en vel fungerende organisasjon hvor 
trivsel, samarbeid og samhold skal gå 
hånd i hånd med effektivitet, sikker-
het og kvalitetskrav pågår kontinuerlig 
i hele organisasjonen.  Man blir både 

ydmyk og stolt av den innsatsen som 
våre medarbeidere yter i det daglige, 
først og fremst med å få jobben gjort, 
men også evnen til å tilpasse seg de sta-
dige endringene som skjer i byggebran-
sjen.

Status i dag er at vi har 17 pågående pro-
sjekt er som er bemannet med 78 egne 
ansatte og 83 innleide arbeidere, og 
vi vil ha et økende bemannings behov 
utover vinteren. Vi ansetter erfarne 
tømrere med Norsk fagbrev, og vil i til-
legg fortsette vårt utmerkede samarbeid 
med utvalgte vikarbyrå. 

Alle som jobber hardt, trenger å hvile i 
blant. Slik sett gir julen en kjærkommen 
pause og anledning til å samle krefter 
til nye utfordringer. 

God jul 
fra alle oss i 

ÅBF AS!

Nedunder følger en oppstilling med 
pågående og kommende prosjekter hvor 
vi er involvert.

Strandlien:  Tømmerarbeider ved 93 lei-
ligheter i 2 byggetrinn. Arbeidene har 
pågått siden februar 2011 og ferdigstil-
les februar 2012 Oppdragsgiver er LAB 
entreprenør AS.

Høgskolen i Bergen K203: Rehabilite-
ring (hovedentreprise) av gamle verne-
verdige vognhaller av teglstein som skal 
integreres i den nye Høyskolen på Kron-
stad. Arbeidene startet i juni 2011 og for-
ventes ferdigstilt  sommeren 2012.  Vår 
oppdragsgiver er Statsbygg.

Fauskanger skole: Riving og gamme 
skole og nybygging av stor barne og 
ungdomsskole (hovedentreprise)  på 
Fauskanger. Arbeidene skal pågå frem 
til høsten 2013. Oppdragsgiver er Askøy 
Kommune.

Kjøkkelvik skole: Stor jobb (hovedentre-
prise) med fasaderehabilitering og inne-
klimatiltak på Bergens største barne og 
ungdomsskole. Ferdigstillelse forventes 
sommeren 2012. Vår oppdragsgiver er 
BKB.

Høyskolen i Bergen
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Prosjekter som starter 2012:
Rådalslien B10 Utleieboliger: Totalentre-
prise ved oppføring av 18 utleieboliger 
for Bergen kommune. Grunnarbeidene 
har startet, mens tømmerarbeidene 
starter i mars 2012. Ferdigstilles høsten 
2012.

Gartnerhagen: 46 leiligheter i nybygg 
på Minde. Arbeidene starter i løpet av 
januar 2012. Vår oppdragsgiver er Stoltz 
bolig AS. Byggetid ca 12 mnd.

Leiknes skule: Ombygging og tilbygg på 
skole i Lindås. Starter i januar og skal 
pågå i nærmere 2 år.. Oppdragsgiver er 
Lindås kommune.

DnB Solheimsviken: Vi skal utføre tøm-
merarbeidene på det nye flotte DnB byg-
get i Solheimsviken. Planlagt oppstart 

for tømmerarbeidene er februar 2012. 
Vår oppdragsgiver er LAB entreprenør 
AS. Forventet avsluttet september 2013.

Samnanger skule: Totalentreprise ved 
bygging av ny avdeling av Samnanger 
skule. Arbeidene starter i april 2012, vår 
oppdragsgiver er Samnanger kommune. 
Arbeidene avsluttes våren 2013.

Kronstadparken: Tømmerarbeider ved 
bygging av 95 leiligheter på Kronstad. 
Oppstart juni 2012, oppdragsgiver er Br. 
Ulveseth AS. Byggetid ca 12 mnd.

Hellen Panorama: Vi skal utføre tømmer-
arbeidene ved bygging av 42 leiligheter 
i Helleveien. Oppdragsgiver er Vestland-
ske boligbyggelag. Oppstart forventes 
rundt sommer/høst 2012.

Haukeland sykehus dag –og Thoraxki-
rurgi: Hovedentreprise ved bygging av 
10 operasjonsstuer på til sammen 3500 
kvm i andre etasje av hovedblokken på 
Haukeland sykehus, samt nytt venti-
lasjonsbygg på taket av bygget. Arbei-
dene starter i januar 2012 og skal pågå 
til våren 2013.

Langheiane:  Hovedentreprise bygging 
av 30 leiligheter i Knarvik.  Forventet 
oppstart våren 2012. Ca 12 mnd bygge-
tid. Vår oppdragsgiver er Vestbo.

HSH bygget: Total rehabilitering (hoved-
entreprise) kontorlandskap i 5. etasje.  
Dette er siste trinn i en stor rehabilite-
ring som vi har utført i dette bygget. 
Startet i juli og vil pågå ut 2011.

Fantoft gård barnehage: Totalentreprise 
ved utvidelse/tilbygg av barnehage. 
Startet i november og vil pågå utover 
vår/sommer 2012. Vår oppdragsgiver er 
Studentsamskipnaden i Bergen.

Møller bil Kokstad: Tømmerarbeider ved 
bygging av nytt bilanlegg for Skoda. 
Arbeidene startet i november og skal 
ferdigstilles i januar 2012. Oppdragsgi-
ver er LAB entreprenør.AS

Kronstad DPS: Innvendig tømmerarbeid 
ved bygging av 11000 kvm sykehusbygg 
på Kronstad. Arbeidene startet i septem-
ber, og skal pågå ut 2012. Vår oppdrags-
giver er Helse Bergen.

Kleppestø ungdomsskole: Tømmerar-
beider ved ombygging og nybygg av stor 
skole på Kleppestø. Arbeidene startet  i 

september, skal pågå et stykke utover 
våren 2013, vår oppdragsgiver er Askøy 
kommune.

Steinsvikkroken barnehage: Totalen-
treprise ved bygging av ny barnehage. 
Arbeidene starter i disse dager og byg-
getiden er ca 11 mnd. Oppdragsgiver er 
Kulør bhg.

Sameiet Storetvedveien: Fasaderehabi-
litering av rekkehus i Storetvedtveien. 
Oppstart august og ferdigstillelse i 
desember 2011.

Nesttunhagen: Tømmerarbeider ved 
nybygging av 19 leiligheter på Nesttun. 
Pågår fra august 2011 til mai 2012, vår 
oppdragsgiver er Stoltz bolig AS.

Wernerholmsvei 49: Tett hus entreprise 
ved nybygging av kontorbygg på Para-
dis. Starter i september og vil pågå til ut 
i januar 2012. Oppdragsgiver er Dalseide 
& Fløysand.

Høgskolen i Bergen K207: Innvendige 
hovedentreprise, samlet areal 52 000 
kvm. Vår desidert største kontakt noen 
sinne, inneholder i tillegg et stort 
hovedbedriftsansvar. Startet i slutten 
av november og skal pågå frem til våren 
2014.

Amfi Os: Ombygging kjøpesenter på os. 
Oppdrag for LAB entreprenør AS, startet 
i september, og avsluttes i disse dager.

Armauer Hansens Hus: Rehabilitering 
av fasader på stort bygg ved Haukelan 
sykehus. Oppdraget utføres for Stoltz 
entreprenør, starter nå i desember og 
skal pågå ut 2012.

Sandslimarka barnehage Statoil: 
Nybygg av flott barnehage tilknyttet 
Statoils visjon Sandsli. Oppstart i disse 
dager og med forventet ferdigstillelse i 
august 2012. Vår oppdragsgiver er LAB 
entreprenør AS.

Kjøkkelvik skole

Wernerholmsvei

Hellen Panorama
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Årets julegave går til 
Barneklinikken

I år, som i 2009, har LAB valgt å gi årets 
julegave til Barneklinikken. Gaven som 
bestod av en gavesjekk pålydende kr. 
100 000 vil bli øremerket til en musikk-
terapeut. Avdelingsleder Anne Jorunn 
Langeland som mottok gaven på vegne 
av Barneklinikken uttalte gledestrå-
lende at dette beløpet bidro til at denne 
tjenesten kunne vedvare hele 2012. 

I tiden etter en operasjon, eller ved lang-
varig behandling, lar sykehuset barna 
komme i kontakt med en musikktera-
peut. Vedkommende er ikke ikledd hvite 

klær som alle andre de treffer på avde-
lingen. Den gode kontakten som ska-
pes mellom musikkterapeuten og barna 
bidrar til å bearbeide de inntrykkene 
som barna har, og gir dem en trygghets-
følelse. Terapeuten er også tilstede når 
barna må feire jul eller bursdager på 
sykehuset. 

«Det gir oss en veldig god følelse å kunne 
hjelpe til med en gave som kommer både 
barn og foreldre til gode i en vanskelig 
tid» – uttrykte Trygve ved overleverin-
gen av gaven.

Trygve overrekker blomster og gave til 
Anne Jorunn Langeland.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å ønske alle på 
Barneklinikken en God Jul og et Godt Nyttår.

20 ÅR
19. april Stian Karlsen

30 ÅR
10. januar: Tormod Erstad
16. juni: Tomasz Semla

40 ÅR
19. januar Kjartan Dalstø

50 ÅR
13. januar Jarle Hus
5. mars Jørn Haugland
2. april Stig Hole

70 ÅR
29. desember Jostein Brosvik

STORE dager


