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Aldri noensinne har aktiviteten i LAB Entreprenør vært høyere enn nå. I skrivende 
stund har vi 10 byggekraner i full drift på byggeplassene våre i Bergen. I tillegg har vi 
også mange pågående prosjekter som er i en fase hvor driften ikke krever permanent 
byggekran. Det er hektiske dager, men vi skal ikke klage. Vi har full sysselsetting for alle 
våre ansatte et par år frem i tid. Dette er ikke dagligdags kost i vår konjunkturutsatte 
bransje. Utfordringen fremover blir å bygge opp kapasiteten raskt nok slik at alle 
prosjektene blir gjennomført på en trygg og god måte. Kapasiteten skal økes gjennom 
ansettelser, innleie og samarbeid med andre gode entreprenører. Heldigvis er vi i den 
heldige stilling at vi har et godt navn og rykte, og at mange derfor vil være på lag med oss. 
 

God timinG
Vi har inntrykk av at de aller fleste entre-
prenørene i Bergen har nok å gjøre på kort 
sikt. Men på lang sikt er det mer usikkert 
for mange. Ingen andre kan vise til en 
slik ordrereserve som LAB Entreprenør 
nå har. Den er i overkant av 3 milliarder 
kroner. Vi vant de fleste store prosjektene 
som var utlyst på konkurranse i fjor høst. 
Mengden av anbudsforespørsler hittil i 
år har derimot vært mer laber. Vår vur-
dering av når vi skulle sikre oss flere nye 
prosjekter har tydeligvis slått godt til. 
Som jeg ofte sier – «vi skal ha litt flaks av 
og til» for å kunne ha full beskjeftigelse 
og levere stabilt gode resultater over tid. 
Mange vil nok si at her ligger det også en 
solid porsjon dyktighet. I all vår beskje-
denhet så kan vi selvsagt ikke være uenig 
i det. Jeg må ærlig innrømme at vi har en 
fantastisk stab med dyktige mennesker i 
vår bedrift som stadig motiverer hveran-
dre til gode beslutninger og god innsats. 

ByGGer stein på stein
I LAB har vi som mål å ha en kontrollert 
vekst når markedet gir muligheter for 
dette. Vår vekst skal ikke gå på bekost-
ning av vår inntjening og vår trivsel. Vi 
skal fortsatt ha korte linjer fra bunn til 
topp, hvor alle kan snakke med alle. I vår 
bedrift skal alle bli sett og gis mulighet 
for en god personlig utvikling. Det er 
som regel kvaliteten på de menneskelige 
ressursene som avgjør om en entrepre-
nør anses som god eller dårlig. Det siste 

året har vi satset mer på opplæring av an-
satte enn noen gang før. Oppslutningen 
på kursene har vært upåklagelig. 

en lokal aktør
Vi har i en årrekke vært Bergens ledende 
byggentreprenør. Selv om den store or-
drereserven nå bidrar til at vi vokser yt-
terligere, så skal vi aldri la kundene våre 
få oppleve oss på annen måte enn tidli-
gere. Vi skal fortsatt være den lokale en-
treprenøren som skaper gode løsninger 
gjennom godt samarbeid. Dette er vårt 
varemerke. Ingen skal kjenne vårt lokale 
marked bedre enn oss, og denne kunn-
skapen skal komme våre kunder til gode. 
Vi skal fortsatt være et «lokalt førstevalg» 
som kontaktes direkte av byggherrer 
med prosjektplaner. Vår åpenhet og ær-
lighet gjenspeiles i våre kontraktsmodel-
ler, og vi vil dermed kunne bidra sterkt til 
å redusere våre oppdragsgiveres usikker-
het og risiko. 

tryGGe ByGGeplasser
Når aktiviteten øker, så øker også ri-
sikoen for uønskete hendelser og mu-
lige skader på våre byggeplasser. Vi har 
gjennom mange år hatt en svært stabil 
arbeidsstokk som etterlever våre over-
siktlige og gode sikkerhetsrutiner. Dette 
har resultert i at vi snart passerer 50 
måneder siden siste fraværsskade! Vi må 
aldri glemme LAB sitt motto: «Alle våre 
medarbeidere skal komme trygt hjem til 
sine nærmeste hver dag». Det bør også 

nevnes at vårt gode sikkerhetsarbeid 
er blitt lagt merke til av andre. I vinter 
laget Bergens Tidende en reportasje om 
LAB Entreprenør og de gode resultatene 
vi har oppnådd innenfor SHA-arbeidet. Vi 
har mottatt mange positive tilbakemel-
dinger fra ulikt hold etter at dette kom 
på trykk. Bransjen, byggherrene og oss 
selv har store forventninger til oss, så 
her gjelder det å være konsentrert og god. 
Det er viktigere enn noensinne å fokusere 
på sikkerhet!

en travel søster 
LAB Entreprenør sin søsterbedrift i LAB-
konsernet, Åsane Byggmesterforretning, 
opplever også en produksjon som er «all 
time high». Omsetningen dette året vil 
passere 300 millioner kroner med god 
margin. Inkludert innleide ressurser har 
de over 200 tømrere i sving på sine man-
ge byggeplasser hver dag. Det er ingen 
grunn til å legge skjul på at vi i LAB er 
svært stolte på deres vegne. 

Til slutt, tusen takk for den store innsat-
sen som dere alle har vist hittil i år! Jeg 
ønsker dere alle en fin og avslappende 
sommerferie med mye sol og varme 
sammen med deres nærmeste. 

God sommer!

Høy aktivitet

Utgiver: LAB AS
Ansvarlig redaktør: Ottar Sleire
E-post: os@lab.no
Grafisk produksjon: Bodoni AS

Miljømerket trykksak • 241 699

INNHOLD

Opplæring/kompetanse 2

Lederhjørnet  3

PROSJEKTER I GANG 

Akkurat nå 4

Oasen IV 14

AVSLUTTEDE PROSJEKTER

Kronstad DPS 17

Damsgårdsveien 45 17

Strandlien Felt 4 (Verket) 18

Skoda Kokstad 18

Lønningsveien 2 AS, påbygg 19

Straumegården 19

NYE og AKTUELLE PROSJEKTER 

Rom Eiendom, Bergen stasjon øst 20

Møllendalsveien 68 20

Åsane S1/S2 Coop 21

 

LAB som utbygger

Midtun Leir 22

Skiparviken Panorama 22

Nordstraumen Utbyggingsselskap 23

Troldveggen 23

Lone Invest 23

PERSONALNYTT

Intervju med en lærling 16

Reiser tilbake til Breim 24

Nyansatte 24

STORE dager 28

Åsane Byggmesterforretning 25

Opplæring / kompetanse
I november 2011 ble det besluttet at LAB Entreprenør skulle gjennom-
føre et «kompetanseløft» i 2012. Et opplegg som skulle rette seg mot 
alle våre prosjektledere, anleggsledere og ingeniører. 

Innholdet i temaene skulle i utgangs-
punktet gi deltakerne økt kompetan-
se innenfor aktuelle juridiske emner 
knyttet til prosjektgjennomføringer. 
Kursopplegget som ble laget av vår 
faste advokat Alf Johan Knag (partner i 
Steenstrup Storrange) konkluderte med 
at det burde gjennomføres 12 samlinger 
fordelt gjennom hele året 2012. 
Kursopplegget ble kalt «Prosjektleder-
skolen» og startet med første samling i 

begynnelsen av februar. Pr. i dag har vi 
gjennomført 8 av totalt 12 samlinger. Vi 
fortsetter etter ferien og vil holde på til 
ut i oktober. Samlingene holdes på kon-
toret på ettermiddagen og starter med en 
enkel middag. «Oppmøte og interessen 
fra våre kursdeltakere har vært impone-
rende» – sier Trygve som sammen med 
advokat Knag har vært delaktig i ide og 
regi av dette tiltaket. 

En ivrig gjeng følger spent med.

Vegard og Knut Helge diskuterer oppgaver.
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Akkurat nå...

neptun Hotell
LAB Entreprenør har allerede i over ett år 
vært på Neptun Hotell og utført påbygg 
og ombyggingsarbeider. Kontrakten er 
en samspillsentreprise med kontrakts-
sum på ca. 75 mill. eks. mva. 

Mange uforutsette forhold er blitt avdek-
ket, men våre folk har aldri gitt opp. Nye 
løsninger er blitt avtalt på kort varsel for 
å unngå at produksjonen stanser. Alle 
vareleveranser har måttet skje til avtalte 
tider i en gate hvor man må ha tillatelse 
for å stoppe og levere. På denne trange 
byggeplassen har våre folk forskalt og 
støpt dekker og heissjakt, samt trapper 
med både sving og bue. 

Prosjektet er nå i en fase hvor vi har 
overlevert 8 etasjer inneholdende 10 ho-
tellrom og 3 suiter. Disse, sammen med 
27 rom i nabobygget, fikk brukstillatelse 
tidlig i mai i år. I skrivende stund holder 
vi på med å bygge 3 nye hotelletasjer 
over nabobygget, samt 6 hotelletasjer 
inne i bakgården med tilhørende glass-
tak. Samtidig med dette foregår det alle 
typer bygningsarbeid nærmest i hele det 
gamle hotellet. 

Alt dette har vi fått til pga. en betydelig 
innsats av alle, ikke minst våre timelønte 
godt styrt av bas Stein Ove Seljelid og 

formann Per Ivar Kristiansen. På en slik 
kompleks jobb er det også godt å ha en så 
erfaren prosjektleder som Hans Skorpen. 
Han vil nok sammen med byggelederne 
Erik Seime, Frode Njøten og Rolf Helge 
Hellevang helt sikkert sørge for at dette 
vil være et prosjekt å vær stolt av både 
for byggherre, arkitekt og LAB. 

«Nye bestillinger på rivning av gammelt og 
bygging av nytt kommer fortsatt, så det vil 
nok være full aktivitet her til langt ut på 
høsten» – avslutter en travel prosjektleder 
før han haster videre til neste møte. 

dnB solHeimsviken
I Solheimsviken går 52 000 timeverk rå-
byggsproduksjon mot slutten, og nye fag 
har tatt over storparten av byggeplassen. 
«Det er en glede å kunne konstatere at 
en allerede ambisiøs fremdriftsplan på 
råbygg er forsert med flere uker slik at 
produksjonsutstyret kan rigges ned, pre-
pareres og er klart for en ny byggeplass 
over ferien» – sier en godt fornøyd an-
leggsleder Vegard Eik. Han retter samti-
dig en stor takk til Dag, Jan Erik, Kjartan 
og Kenneth som sammen med alle våre 

fagarbeidere har levert et imponerende 
stykke betongarbeid.

Det viser seg at overgangen fra råbygg til 
tett hus har vært mer krevende enn an-
tatt med en stor detaljrikdom og mange 
ulike løsninger. Men Bygg A er nå tett og 
erfaringene fra dette bygget er nå vide-
reført til planleggingen av bygg B-E, slik 
at vi har god oversikt over hva det kom-
mende året bringer.   

«På denne byggeplassen har vi engasjert 
en rekke eksklusive samarbeidspartnere 
både for bygningsmessige og tekniske 
fag. De er alle svært motiverte for å løse 
jobben og vi opplever at vi har en hel 
byggeplass av «jagere». Vi har også en 
byggherre som deler vårt fokus på frem-
drift og kvalitet, så alt ligger til rette for 
at de neste 14 månedene skal gi god pro-
duksjon» – sier en fornøyd prosjektleder 
Gard Kvalheim.

Nå gjenstår det bare å legge 266 000 me-
ter med ledninger og 77 000 meter med 
rør, før vi lukker himlingen med 75 000 
himlingsplater. Innimellom må det også 
monteres 7 800 lysarmaturer, 36 000 
elektriske stikk og 8 000 datauttak.

«Vi gleder oss til fortsettelsen» – avslut-
ter en smilende Gard som sammen med 
Vegard og 9 andre av våre funksjonæ-
rer skal styre dette prosjektet på hele 
43 000 m2 i land til september 2013.

Her skal det rives og etableres nytt glasstak.

Utfordrende betongarbeid.

 Staselig bygg

Godt i gang med fasader på DNB.

Jarle monterer systemforskaling

André forskaler plasstøpt kum.
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parkerinGsHus laGunen
Som kjent for de fleste ble P-huset på 
Lagunen stoppet av Fylkesmannen like 
før jul i fjor. Forskaling og utstyr ble 
sendt i retur og mannskaper flyttet til an-
dre byggeplasser, og ingen visste noe om 
når vi skulle tilbake igjen. Etter oss stod 
det et halvferdig betongskall som et be-
vis på uenigheten mellom Fylkesmannen 
og Bergen Kommune.

«Rett etter påske kom en den hyggelige 
meldingen om at vi kunne gjenoppta ar-
beidet med P-huset som skal gi plass til 
hele 600 biler» – sier en smilende pro-
sjektleder Hans Skorpen. 

Like fornøyd er også anleggsleder Pål 
Stian Dale og formann Aksel Andreassen 
som sammen med våre timelønte nå er 
i ferd med å avslutte hovedtyngden av 
betongarbeidene. Hulldekkeelementer 
monteres nå for fullt, noe som også vil 
skje et stykke inn i fellesferien. Øvrige 
arbeider vil også pågå gjennom ferien 
slik at vi klarer ferdigstillelsen som er i 
første halvdel av november. «Her skjer 
mye om dagen. Montasjen går hurtig, 
og bygget vokser mye fra dag til dag. Vi 
må nok innrømme at vi også ser frem 

til gjennomføringen av arbeidene med 
kulvert gjennom Krohnåsvegen. Dette 
vil bli spennende og utfordrende med 

tanke på all trafikken til og fra Lagunen» 
– sier en opplagt anleggsleder.

kanalveien 11
Etter noen avklaringer i januar og februar 
måned startet LAB Entreprenør arbeidene i 
forbindelse med byggingen av nytt kontor-
bygg på 8 500 m2 for Rasmussen Eiendom 
AS i Kanalveien. Det første som måtte utfø-
res var rivning og fjerning av eksisterende 
bygningsmasse. I god økonomisk og mil-
jømessig ånd ble betongelementene gitt 
vekk på rot til en som ønsket å sette opp 
dette på annen eiendom. Mottaker sto selv 
for demontering og fjerning av det som 
han så som regningssvarende å gjenbruke. 
Til sammen ca. 230 tonn er på denne måte 
lagret og tatt vare på. 

Deretter kunne vi gå i gang med sanering 
av den resterende bygningsmassen samt 
starte grunnarbeidene. Også her det vært 
miljøundersøkelsene som har vært sty-

rende for arbeidet. Endelig var vi kommet 
så langt at vi kunne detaljplanlegge be-
tongarbeidene, og like etter påske rykket 
Jan Sigurd og gjengen inn for fullt.
En stor utfordring har vært nærheten 
til Fjøsangerveien og hovedvannlednin-
gen langs denne. Det viste seg at denne 
lå faretruende nært nybygget. «Vi gikk 
mange runder før vi til slutt endte på 
midlertidig avstenging og sikring av den-
ne. Det er i slike situasjoner en ser hvor 
kreative enkelte er» – sier prosjektleder 
Steinar Floen. Med seg på dette bygget 
har Steinar sin trofaste byggeleder og 
formann Sigmund Algerøy, og vår unge 
lovende ingeniør Brede Kyte. 

Betongproduksjonen går for fullt. Frem til 
ferien skal vi støpe ferdig ventilasjonsrom-
met i kjelleren og første trappe/heishus.  

I tillegg vil nederste etasjene av de andre 
sjaktene for trapp/heis og alle de 6 m høye 
bakveggene være støpt. Deretter unner vi 
folkene våre en velfortjent pust i bakken 
før vi i slutten av august kan slippe andre 
aktører til med sine leveranser. 

Riggområdet er lite, men heldigvis har 
vi av gode naboer fått leie deler av deres 
uteområde. Uten dette tilgjengelig hadde 
situasjonen vært vanskelig. Og at det 
svinger i byggebransjen er leie av forska-
lingssystem et godt eksempel på. «Fra å 
kunne velge nokså fritt oppsto plutselig 
den situasjonen at det var stor mangel 
på tilgjengelig utstyr. Men med litt intern 
flytting mellom anleggene våre, samt god 
innsats fra utleier, så ordnet dette seg til 
slutt» – sier en lettet Sigmund Algerøy.

Stor aktivitet på Lagunen.

Pål Stian og Stian på vernerunde.

 I gang med med forstøtningsmur mot Fjøsangerveien.

Klatring av sjakt.

Frode monterer sammen systemforskaling.

Viktig med synlig reklame.
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Busp, Helse BerGen
Etter å ha underskrevet kontrakten for 
bygging av BUSP (Nytt senter for barn, 
unge og psykosomatisk medisin) den 23. 
desember i fjor er vi endelig i gang på 
tomten. Vi fikk tilkomst på tomten i andre 
halvdel av mai og har siden det foretatt 
rigging av mannskapsbrakker og kontorer. 
To av fire tårnkraner er også montert, så vi 
er godt synlige i landskapet. 
Nede i den meget store byggegropen er 
det også full aktivitet. Boring av brønner i 
fjell for bergvarmeanlegg, samt boring av 
fjellbolter for fjellforankring, har pågått 
siden oppstart. Betongarbeidene er også 
kommet godt i gang med fundamenter 
for vegger, heiser, trappehus og svømme-
bassenger. I skrivende stund har vi 12 av 
våre egne mann på plass, men når alle fire 
tårnkranene er oppe vil vi nok ha rundt 40 
betongarbeidere på plassen. 

«Dette er nok den største og mest utfor-
drende betongjobben vi har hatt i LAB, men 
med basene Kjartan Dalstø og Kenneth 
Kristiansen, samt formann Dag Danielsen 
og anleggsleder Jan Erik Skjelanger, så er 
jeg trygg på at driften blir ivaretatt på en 
meget god måte» – sier prosjektleder Ottar 

Sleire. Med seg på laget har 
han også anleggslederassis-
tent Egil Storheim, samt inge-
niør Lars Andreas Aaland. 

Bygget som for øvrig er ca. 
28 000 m2 skal bygges i vari-
erende høyder. Høyeste bygg 
er 9 etasjer og overlevering 
til byggherren er sommeren 
2015. utleieBoliGer på lone, BBB

Etter en trang fødsel hos Bergen Kommune 
(byggesak) fikk vi endelig igangsettingstil-
latelse på prosjektet den 22. mars. Vi var 
godt forberedt og grunnarbeidet startet 
allerede 26. mars med oppstart betongar-
beid vel en måned senere. 
Prosjektleder Stig Hole har utviklet pro-
sjektet sammen med Link Arkitekter. På 
byggeplassen styres prosjektet av an-
leggsleder Sigmund Sunde og formann 
Per Ivar Kristiansen. 

Lone Camping har en klausul om byg-
gestopp fra 1. juni til 1. september. «Etter 
forhandlinger så fikk vi til en avtale som 
gjør at vi kan utføre betongarbeid i som-
mer» – sier Stig Hole. En rekke støyredu-
serende tiltak er satt i verk, blant annet 
forskjøvet arbeidstid 09:00 – 17:00 og 
skrudd systemforskaling. Det er i dag god 
dialog med campingen.

For å få tak i vann og avløp til bygget har 
vi krysset Hardangerveien, elven og jern-
banen. Vi har boret horisontalt gjennom 
veigrunnen der elven går under veien. 

På dette prosjektet har vi engasjert Åsane 
Byggmesterforretning på alt tømrerar-
beid. De starter sine arbeid den 1. sep-
tember. Totalentreprisen med 24 leilighe-
ter skal ferdigstilles i mars 2013.

Jarle og Kjartan har god plass «inni» fundamentet.

 Byens største byggegrop?

Første fundament ferdigstøpt

Høy aktivitet på Lone.

«LONE RIDERS»? Per Ivar, Egil og Torleif.
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strandlien Felt 3 (støperiet)
LAB Entreprenør fortsetter å bygge seg 
utover Damsgård i retning av Puddefjords-
broen. Ikke lenge etter at vi overleverte de 
siste av totalt 93 leiligheter i Strandlien 
Felt 4, så startet vi den 26. mars byggingen 
av ytterligere 45 leiligheter i Strandlien 
Felt 3. Prosjektet er en totalentreprise inn-
gått med Verket Bolig AS, og 41 av 45 lei-
ligheter er i dag solgt.

Prosjektet er egentlig en «miniutgave» 
av Strandlien Felt 4 som vi ferdigstilte i 
vinter, med 2 leilighetsblokker på et felles 
sokkelbygg med boder og tekniske rom. 
Parkering for Støperiet kommer i neste 

byggetrinn i Felt 2. Dette byggetrinnet 
med 62 leiligheter går i salg om kort tid, 
og intensjonen er at LAB Entreprenør skal 
bygge dette også.

Som fotomontasjen viser, så er Støperiet 
er et spenstig leilighetsbygg med mange 
utfordringer. Bygget «står på stylter» og 
dette sammen med grunnforholdene kre-
ver mye peling, både for strekk og trykk. 
Bæresystemet består i mye plasstøpt be-
tong i de nederste etasjene samt i heis/
trappe sjakter, lenger opp er det 110 tonn 
stål i HSQ, søyle og fagverks konstruksjo-
ner, samt hulldekke med lange spenn.

Vi bygger inntil og over det gamle 
Jernstøperiet som skal bevares og reha-
biliteres, og brukes til dagligvare. Kranen 
vår går ned gjennom taket i det gamle 
bygget, og det skal også de to store stål 
fagverkssøylene som holder den ene lei-
lighetsblokken gjøre. 

Stig Hole er prosjektleder. Aleksander 
Grepstad og Knut Knudsen har første-
hånds erfaring fra naboprosjektet Verket 
og leder byggeplassen på beste måte.

Prosjektet skal ferdigstilles ultimo august 
2013. Kontraktssummen er ca. 56 mill. kr. 
eks. mva.

alværFlaten 70
Vårt nordligste prosjekt er et boligprosjekt 
bestående av 18 leiligheter fordelt på to 
bygg over to og tre etasjer. Bygg Sør med 6 
leiligheter og Bygg Nord med 12 leiligheter.

«Vi er nå kommet godt i gang med de inn-
vendige arbeidene i begge byggene. I Bygg 
Nord holder vi på med malerarbeidene og 
er i ferd med å starte opp flislegging av alle 
badene. En aktivitet som vil fortsetter ut-
over i sommerferien. I Bygg Sør er det pla-
ting av vegger og himling som er hoved-
aktiviteten nå, før malerarbeidene starter 
her også» – sier en fornøyd prosjektleder 
Geir Martinsen. Driftsansvarlig på bygge-

sandslimarka  
BarneHaGe, statoil
Det nærmer seg overleveringsdato for 
Sandslimarka Barnehage. Den 10 au-
gust skal den overleveres til Statoil og 
være klar til å motta 120 heldige barn. 
Barnehagen ligger fint til i et lett skrå-
nende terreng omkranset av skog og ut-
sikt til Statoil’s kontorutbygging «Visjon 
Sandsli» som barnehagen er en del 

av. LAB gratulerer Statoil og Stiftelsen 
Statoils Barnehager AS med det som må 
være en av Bergens flotteste barnehager. 

Barnehagen er bygget i totalentreprise 
med Åsane Byggmesterforretning som 
underleverandør på alle bygningsmes-
sige fag. «Det er mange detaljer som skal 
på plass. Vi har høyt fokus på at barna 
skal få trygge og gode leke- og oppholds-

arealer» – sier anleggsleder Sigmund 
Sunde som sammen med prosjektleder 
Lasse Smilden ivaretar prosjektet.

Barnehagen har til og med eget storkjøkken 
hvor det skal lages varm mat til ansatte og 
barn hver dag. I tillegg til selve barnehagen 
er det også en kontordel som vil huse ad-
ministrasjonen til Stiftelsen Statoils Barne-
hager AS, i tillegg til barnehagens ansatte.

plassen er formann Mons Johansen. En av 
de virkelige veteranene i LAB. «Dette blir 
nok mitt siste prosjekt» – sier Mons med 
et smil. Det stemmer nok også, for den 1. 
oktober velger han å benytte seg av AFP-
ordningen. 

Største uteaktiviteten for tiden er klar-
gjøring av et fundament for en 3m høy 
støyskjerm som skal gå langs hovedvei-
en. Fundamentet skal også gå langs en 
hovedvannledning, slik at det var nød-
vendig med en ny runde med offentlige 

etater før vi kunne starte, men nå er dette 
arbeidet godkjent og i gang.

Det pågår for tiden visning av de siste lei-
lighetene som ikke er solgt, så Mons må 
nok holde byggeplassen ekstra ryddig til 
enhver tid.

Erlend og Tormod sikrer det verneverdige teglbygget.

Espen slår ut bue til buet forskaling.

Kreativ plassering av kran.

Overlevering nærmer seg med stormskritt.

HMS lunsj i det fri.

Lekeapparater er kommet på plass.
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upGrade oFFice space  
learninG center, sa (statoil)
Et «steinkast» bortenfor Sandslimarka 
Barnehage finner vi et annet LAB-prosjekt 
med full aktivitet. LAB Entreprenør sig-
nerte kontrakten med Statoil i april må-
ned som gjelder ombygging av undervis-
nings- og kontorbygg på Sandslihaugen 
30. Arealet som skal ombygges er ca. 4800 
m2. Arbeidene utføres i generalentreprise, 
og kontraktsummen er ca. 63 mill. kr. eks 
mva. Ferdigstillelse skal skje i juni 2013. 

Ombyggingen består i innvendig rivning 
av gamle kontorer, auditorium, kantine, 

kjøkken og undervisningslokaler før det-
te bygges opp på nytt. Bygget er delt inn 
i 3 deler: A,B og C (hvor del A og B er på 3 
etasjer mens del C er på 2 etasjer).

I første omgang har vi fått tilkomst til del A 
og C mens Statoil fremdeles har drift og un-
dervisning i del B. Dette har ført til en god 
del utfordringer under rivearbeidene da 
kabler til adgangskontroller, IT- og brann-
varslingssystem i del B kommer fra del A og 
C som er de første lokalene som skal rives.

I tillegg til dette er vi ikke gitt full tilgang 
til alle tekniske sentraler og har vært av-

hengig av å bli eskortert av autoriserte folk 
fra Statoil når vårt arbeid berører disse. 

«Alt dette samt en del andre uforutsette ut-
fordringer har ført til en noe treg start på 
ombyggingen» – sier en litt fortvilet pro-
sjektleder Geir Martinsen. «Bare etter ca. 2 
måneder med rivning og litt oppbygging 
ligger vi allerede ca. 3-4 uker etter planen 
som har en byggetid på 14 måneder» – 
sier anleggsleder Knut Helge Iversen, som 
har med seg byggeleder Reidar Midtsæter 
på den daglige byggeplassdriften.

tHon Hotell sandven,  
norHeimsund
Olav Thon øker investeringene i Kvam, 
nærmere bestemt Norheimsund. 
Hotellprosjektet i Norheimsund er blitt 
betydelig større siden sist vi skrev om 
dette i LAB BLA. 

Byggetrinn II med 46 hotellrom og kon-
feranseavdeling, samt underliggende 
parkering, er bestilt og igangsatt. Dette 
kommer i tillegg til byggetrinn I som vil 
få 24 nye leilighetsrom når det står fer-
dig utpå høsten i år. I tillegg vurderer 

byggherren å foreta en oppgradering av 
kjøkkenet i det gamle verneverdige tre-
hotellet. «Totalt sett nærmer kontrakts-
summen seg 90 mill. kr. eks. mva.» – sier 
prosjektleder Hans Skorpen. 

Betongarbeidene i byggetrinn I er avslut-
tet og vi har fått etablert tett hus. De 
innvendige arbeidene inklusiv montasje 
av de tekniske anleggene går nå for fullt i 
alle etasjer. Anleggsleder Sigmund Sunde 
bekrefter at byggeleder Bjarte Harms har 
god styring på driften. Komplett ferdig-
stillelse for byggetrinn I er avhengig av 

kommunale avklaringer vedr avløpsnet-
tet og den nevnte kjøkkenoppgraderin-
gen i trehotellet. 

Gravearbeidene for byggetrinn II er godt 
i gang, og oppstart av betongarbeidet 
blir i uke 33. Total ferdigstillelse av alt må 
skje innen den offisielle åpningen som er 
fastsatt til 29.06.13. I tillegg til Bjarte vil 
vår nyansatte ingeniør Runar Handegard 
inngå i det daglige byggeplassteamet for 
byggetrinn I og II.

kollektivterminal laGunen
I januar vant LAB Entreprenør tilbudskonkur-
ransen for ny kollektivterminal på Lagunen.

Entreprisen omfatter stål- og glassarbei-
der, samt taktekking ifm. den nye buss-
terminalen ved Lagunen. «Både byggher-
re og underentreprenører er de samme 
som for Leskur Bybanen Trinn 2, og Frode 
er oljen i maskineriet også her» – sier en 
fornøyd prosjektleder Stig Hole. 

Stålkonstruksjoner og glass er for lengst 
satt i produksjon, og oppstart montering 
på byggeplassen starter i disse dager. Av talt 
ferdigstillelse er ut november 2012. Kon-
trakts  summen er ca. 12 mill. kr. eks. mva. 

leskur ByBanen trinn 2,  
nesttun – laGunen
Vi er godt i gang med leskurene på de 5 holdeplassene på strek-
ningen fra Nesttun til Lagunen. «Vi har med oss de samme un-
derentreprenørene som i første trinnet fra Sentrum til Nesttun, 
og med Frode som koordinator for LAB Entreprenør også denne 
gangen, så er vi i flytsonen» – sier en optimistisk prosjektleder 
Stig Hole. Alle leskurene skal være komplett ferdig ut november 
2012. Kontraktssummen er ca. 12 mill. kr. eks. mva.

BryGGen 15
Midt på den ærverdige Bryggen i Bergen er LAB Entreprenør i 
gang med nok et prosjekt for B. Friele & Sønner. Her foretar vi en 
komplett ombygging i 3. og 4. etasje til moderne kontorlokaler 
for advokatfirmaet Torkildsen, Tennøe & co.

Lokalene oppgraderes med nye gulv, himlinger, glassvegger mel-
lom kontorer og fellesareal, nytt kjøleanlegg, ny belysning etc. 
Arbeidene utføres i totalentreprise og skal ferdigstilles i septem-
ber i år. Kontraktssummen er ca. 6,9 mill. eks. mva. 

Som i tidligere Friele-jobber på Bryggen så er Hans Skorpen pro-
sjektleder og Reidar Midtsæter byggeleder. 

Kildesortering på høyt plan.

Bybane og kollektivterminal på Lagunen.

Den nye hotellfløyen begynner å ta form.

Anleggsleder Knut Helge 
følger nøye opp arbeidene.
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Oasen IV

Etter at kontrakten med Oasen 
Kjøpe senter AS ble signert den 2. 
desember 2011 ble det i perioden 
frem til juleferien satt i gang pro-
sjektering og planlegging.

Oppstart på byggeplass var allerede den 
2. januar med ombygging av mange bu-
tikker for å etablere nye lokaler for Mc 
Donalds inne i senteret, da tilbygget de 

holdt til i måtte rives for å gi plass til ny-
bygget.

«Alle ombyggingsarbeider, riverarbeider 
og grunnarbeid har gått etter planen. 
Totalt er over 60.000 m3 løsmasser og 
sprengstein blitt fraktet ut av byggegro-
pen.» - sier en stolt prosjektleder Steinar 
Norheim, som styrer prosjektet sammen 
med anleggsleder Pål Thomassen og in-
geniør Per Einarsen.

Byggeleder Rolf Helge Hellevang har 
vært ansvarlig for ombygging av butik-
kene i det gamle senteret. 

Rundt påsketider startet betongarbeidene, 
med en gradvis oppbemanning. Styrken 
teller nå ca. 25 mann og det er nok til å 
holde to tårnkraner i kontinuerlig drift. 
Driften av dette styres på en glimrende 
måte av formann Børge Skurtveit og ba-
sene Pieter De Junge og Bjørnar Myrmel.

Hektisk aktivitet på Oasen.

Thomas fester stag til ensidig forskaling.

Det er trangt om plassen.

Ryddig og ordentlige forhold.
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Avsluttede prosjekter

kronstad dps
LAB Entreprenør sin tett hus entre-
prise nærmer seg ferdigstillelse på DPS 
Kronstad. Bygget tar seg godt ut fra ho-
vedveien, en god reklameplakat for LAB.

Råbygget ble ferdigstilt til jul 2011 og et-
ter det har Pieter og Bjørnar har tatt med 
seg guttene videre til Oasen for å oppleve 
nye utfordringer.

Utover nyåret fortsatte tett hus arbeide-
ne som vi hadde påtatt oss. «Både Børge 
og Brede har løst mange problemer og ut-
fordringer sammen med LAB sine unde-
rentreprenører og byggeledelsen til Helse 
Bergen, slik at tak og fasadearbeidene nå 
nærmer seg ferdige» – sier en fornøyd an-
leggsleder Vegard Eik. 

«Den siste tiden har Brede fulgt opp av-
slutningsarbeidene i god LAB-ånd, paral-
lelt med nye arbeidsoppgaver på det ny-
startede prosjektet i Kanalveien 11.
Når bygget tas i bruk våren 2013 føler 
vi oss trygge på at LAB har bidratt til at 
Helse Bergen er fornøyd med det flotte 
nye bygg sitt» – avslutter Vegard. 

damsGårdsveien 45
Nok en gang har vi overlevert et bo-
ligprosjekt til Marin AS. Dette skjedde 
i slutten av januar da vi ferdigstilte 
Damsgårdsveien 45. Et leilighetsbygg 
med 13 stk. leiligheter med næringslo-
kale i 1. etasje på bakkeplan ut mot kaien. 

«Bygget har gode kvaliteter med belig-
genhet helt i sjøkanten, og inneholder 
heis, takterrasse på 135 m2 og leiligheter 
med høy standard. Utomhus er det byg-
get ny kai og alle arealer er pent oppar-
beidet med beplantede arealer med mer» 

– sier en fornøyd anleggsleder Knut Helge 
Iversen, som har hatt god hjelp av byg-
geleder Tord Larsen og formann Knut 
Knudsen ifm. den daglige byggeplass-
driften. 

Intervju med  
en lærling
Pål Husebø (19) begynte som lærling i 
LAB Entreprenør i august 2011. Før han 
fikk lærekontrakt hadde han vært hos 
oss som utplassert elev ved flere anled-
ninger. Pål som kommer fra Hjartås på 
Holsnøy er en smilende og blid gutt som 
vi treffer på vår byggeplass på Oasen. 
Her følger han læreplanen sin, og i disse 
dager er det armering som skal prak-
tiseres. Det gjelder å få mest mulig er-
faring før han skal opp til fagprøve i au-
gust 2012. På fritiden spiller han fotball 
i 6. divisjon på Nordre Holsnøy. Sertifikat 
for bil har han tatt, så drømmen nå er 
egen bil. Pål trives veldig godt som lær-
ling i LAB og får gode skussmål på alle 
felt hos sine arbeidskolleger. 

Spenncon med betongelementer er nå i 
sving på byggeplassen som planlagt. Selv 
om vi har klart våre delmål underveis, så 
er første delfrist mot byggherre med åp-
ning av garasjeanlegget til 1.nov i år me-
get krevende. Her har vi full fokus på frem-

drift og tilrettelegging for god produksjon 
slik at byggherren kan tilby de handlende 
tilstrekkelig antall p-plasser til julehande-
len. Da kan Oasen friste med ca. 300 nye 
p-plasser under tak med direkte inngang 
til butikkene i kjøpesenteret.

«For å klare dette har vi over flere uker 
måtte ty til overtid, samt noe lørdags-
jobbing. I tillegg legger vi opp til pro-
duksjon i de fleste ukene av fellesferien. 
Våre egne forskalere og jernbindere job-
ber kun første uken, mens montering av 
betongelementer vil pågå de to første 
ukene. Graving av innvendige grøfter og 
legging av rør vil foregå den siste uken av 
fellesferien» – sier en engasjert anleggs-
leder.

Like over ferien starter arbeidene med for-
skaling av dekker og etterspente dragere 
for etasjene over parkeringsgarasjene. 
Totalt er det nesten 13 500 m2 med dek-
ker og spennarmerte dekker som skal pro-
duseres. Dette vil pågå helt frem til våren 

2013, så her er det mye godt arbeid for 
våre betongfolk. 
«Garasjeanlegget vil da være i bruk med 
tårnkraner som står igjennom bygget til 
råbygget er ferdig. Dette vil kreve høyt 
fokus på HMS og godt samspill mellom 
entreprenør, byggherre og senterledelse» 

– fortsetter Pål, samtidig som han kan be-
krefte at planleggingen for dette allerede 
er godt i gang.

«Videre milepæler for prosjektet er ferdig-
stillelse av 2 etasjer med butikker innen 
julehandelen 2013. Total ferdigstillelse 
på prosjektet er juni 2014» – sier Steinar 
med myndig stemme. 

Kontrakten på Oasen er oppdelt i flere de-
ler. Hoveddelen omfattet 2 underetasjer 
med parkering og 2 etasjer med kjøpe-
senter. Neste del var ny kontoretasje for 
Helseetaten, som nå er bestilt. I tillegg 
har byggherren sikret seg en opsjon på 
bygging av en ny 4. etasje, med beslut-
ningsfrist innen 15. august. Total utbyg-
ging vil da være i overkant av 28 000 m2.

Eirik i fullt driv på armeringen.

Fasade mot Krohnsminde.

Nærmere sjøen kommer man ikke.
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strandlien Felt 4 (verket)
I midten av mars 2012 overleverte vi det 
andre og siste byggetrinnet på Strandlien 
Felt 4 (Verket). 50 leiligheter ble overlevert i 
løpet av 7 arbeidsdager. Høsten 2011 over-
leverte vi 43 leiligheter til fornøyde kunder.

«Overlevering av det siste byggetrinnet 
gikk om mulig enda bedre enn det før-
ste byggetrinnet. Igjen takket være Rolf 
Helge, Aleksander og Tore. Vi har fått 
meget gode tilbakemeldinger fra både 
byggherre, arkitekt og beboerne» – sier 
en godt fornøyd prosjektleder Stig Hole. 

Dermed er samtlige 93 leiligheter over-
levert og tatt i bruk av sluttkundene. 
End elig overtagelse av fellesarealer skjer 
i slutten av juni 2012. Plantekasser og 
utemøbler fra fjerne strøk var på plass 
til 17. mai takket være Tore in exil. (dvs. 
pappapermisjon). Næringsarealene er 
uinnredet og blir ferdigstilt når byggher-
ren har skaffet leietakere. Utleie har vært 
vanskelig på grunn av «graveklubben» 
sine arbeider med fjernvarme og annet i 
Damsgårdsveien.

skoda kokstad
I februar ble Møller Bil sitt nybygg le-
vert til avtalt tid. Bygget ble oppført i 
totalentreprise, og skal brukes til salg 
og verksted for bilmerke Skoda. I tillegg 
inneholder bygget fasiliteter som lager, 
vaskehall, kontorer, møterom, kantine og 
garderober. Byggets grunnflate er på ca. 
1 600 m2, med et bruksareal på 1 800 m2. 

Vår byggeleder, Reidar Midtsæter, sørget 
for at brukerne og byggherren fikk sine 
ønsker og behov dekket, selv i den hek-
tiske sluttfasen. En fornøyd byggherre åp-
net dørene for kundene første arbeidsdag 
etter overlevering. Kort tid etter fulgte de 
opp med et kjempeflott åpningssalg til 
alle Skoda entusiasters begeistring. «Nok 
et fotavtrykk vi kan være stolte over, i 
LAB Entreprenørs marsj mot nye høy-
der» – sier en fornøyd anleggsleder Ingvar 
Halstensen. 

lønninGsveien 2 as, påByGG
Helt i starten på det nye året overleverte 
LAB Entreprenør siste «byggetrinn» på Løn-
nings veien 2. Etter den sedvanlige hektiske 
innspurten stod bygget klart for innflytting 
den første hverdagen i 2012, helt i tråd med 
inngått avtale. På noen måneder var det 
tidligere taket i lager og vaskehall blitt gul-
vet i de nye kontorene til Songa, et drifts-
selskap for oljerigger som opererer bl.a. for 
Statoil. 

Påbygget er på ca. 400 m2 og kontraktsum 
var ca. 7,3 mill. kr eks. mva. Materialbruken 
skiller seg fra de tidligere betongelemen-
tene men er godt tilpasset eksisterende 
bygning. Byggherre var Lønningsveien 
2 AS og parhestene Sigmund Algerøy og 
Steinar Floen var ansvarlig for den gode 
gjennomføringen. 

straumeGården
I januar 2012, 7 måneder etter oppstart, 
overleverte LAB Entreprenør i henhold til 
avtale et nybygg til byggherren Straume-
gården AS på Sotra (i selveste Ulveseth-
land). Bygget består av to etasjer med 
en mellomliggende mesanin, og er et 
betongelementbygg med øverste etasje i 
lettere konstruksjoner. 

Hele bygget er innredet til treningssenter 
av byggets leietaker treningskjeden Aktiv 
365. LAB Entreprenør har utført, i tillegg til 
kontrakten med byggherre, en del innred-
ningsarbeider og tekniske arbeider for leie-
taker. I bygget er det saler for styrketrening, 
spinning, slyngetrening, tredemøller etc.  
I tillegg skal det etableres fysioterapi og en 
spa-/velværeavdeling. Leie taker har selv ut-
ført alt av gulvbelegg, keramiske fliser etc., 

samt at de selv også har stått for innred-
ning av SPA/Relax avdelingen.

Det er et relativt enkelt bygg men med 
noe mer en normalt omfattende ventila-
sjons løsninger. Bygget er gjennomført 
i totalentreprise med en kontraktssum 
på ca.20.mill. kr. eks. mva. Prosjektleder 
har vært Hans Skorpen og anleggsleder 
Sigmund Sunde.

Strandlien felt 4: Pent bygg.

Treningssenteret er tatt i bruk.Skoda Kokstad.
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Nye og aktuelle prosjekter

rom eiendom, 
BerGen stasjon øst
Rom Eiendom besluttet høsten 2011 å 
inngå kontrakt med LAB Entreprenør ifm. 
oppføring av nytt kontorbygg i totalen-
treprise på østsiden av Bergen Stasjon. 
Gjennom avholdt tilbudskonkurranse 
ble LAB Entreprenør valgt ut som den 
foretrukne samarbeidspartneren. Rom 
Eiendom har nemlig signalisert at de pri-
mært ønsker å inngå en samspillkontrakt 
med LAB Entreprenør. Slike kontrakter 
har vi utført mange av de senere årene, 
så dette passer oss bra. 

Bygget har et areal på 19 000 m2 og rager 
i dag 9 etasjer opp i luften. Planlagt byg-
getid er fastsatt til ca. 2 år, men oppstart 
er avhengig av godkjent reguleringsplan, 
rammetillatelse og ikke minst leietakere. 
Byggherren følger nøye med utviklingen 
i reguleringssaken, samtidig som han ar-
beider med potensielle leietakere. Det kan 
i skrivende stund se ut som om leietaker-
avtaler for deler av arealene kan skrives i 

nær framtid. I tillegg er bygget redusert 
med en etasje både for lav og høy del etter 
en dialog med Byggesak og naboer, så da 
er vel gjerne også den godkjente regule-
ringsplanen like rundt hjørnet. 

møllendalsveien 68
Vi har nylig inngått kontrakt med 
Møllendalsveien 68 AS om gjennomfø-
ring av dette flotte boligprosjektet in-
nerst i Møllendal, hvor Falch-bygget lig-

ger i dag, ved Store Lungegårdsvann. FG 
Eiendom i Kristiansund eier tomten.

Prosjektet skal utføres i totalentreprise til 
en kontraktssum på ca. 170 mill. kr. eks. 
mva. LAB Entreprenør v/ prosjektleder 
Geir Martinsen har vært med å utvikle 
dette prosjektet siden sommeren 2011. 
Arkitekt for prosjektet er Grieg Arkitekter 
v/ Andreas Grieg. Prosjektet er den siste 

tiden justert noe og inneholder nå 80 stk. 
leiligheter, parkering i underetasjen og 
næringsarealer mot gate/allmenning i 
1.etg. Totalt BRA er nå 10 700 m2, hvorav 
boligdel utgjør 6100 m2, næring 700 m2 
og parkeringsetasjen 2500 m2. 

Prosjektet ble primo juni lagt ut for salg, 
og etter 2 dager var 30 leiligheter solgt. 
Siden den gang er det solgt ca. 2 leilighe-

ter pr. uke. Vi avventer tilbakemelding fra 
Byggesak på revidert Rammesøknad, som 
forventes å foreligge i løpet av august 
måned. Dersom alt går som planlagt, og 
offentlig godkjenning foreligger, så tar vi 
sikte på å komme i gang med arbeider på 
tomten i oktober i år. Med en byggetid på 
22 måneder kan vi ferdigstille prosjektet 
i august 2014. 

åsane s1/s2 coop
Styret i Åsane Utvikling AS har bekreftet 
at de har intensjon om å inngå en tota-
lentrepriseavtale med LAB Entreprenør 
om bygging av kjøpesenter og leiligheter 
på et 30 mål stort område i Åsane, lokali-
sert nord-vest for gamle IKEA.

Kjøpesenteret får en parkeringskjeller på 
ca. 25 000 m2 i tillegg til selve kjøpesen-
teret på 40 000 m2 fordelt på 2 etasjer. På 
taket av kjøpesenteret er det planlagt fire 
leilighetsbygg med til sammen ca. 170 
leiligheter. Totalt for kjøpesenter og boli-
ger er det vel 80 000 m2 samlet areal.

Forventet salgsstart på de første leilig-
hetene er i slutten av august i år og for-
ventet ferdigstillelse av kjøpesenter er 

senhøstes 2014. Boligene vil få tilbud om 
parkeringsplass i parkeingskjelleren un-
der kjøpesenteret. På taket av kjøpesen-
teret vil det rundt leilighetsbyggene byg-
ges et flott parkanlegg med gangveier 

og plasser i tillegg til grøntarealer med 
gressplener, sedumdekke med mer. Hvis 
alt går etter planen vil grunnarbeidet for 
kjøpesenteret kunne settes i gang alle-
rede i oktober i år.

Rom Eiendom, Berrgen stasjon øst. Sett fra jernbanestasjonen.

Møllendalsveien 68: Modell av prosjektet 

Spenstig arkitektur 

20  Lab Bla Sommeren 2012 Lab Bla Sommeren 2012  21



nordstraumen  
utByGGinGsselskap
Selskapet har realisert alle tomter og 
felter med unntak av felt B10. Kjøp av et 
nytt felt overfor vurderes, men ser ut til å 
være langt frem med hensyn til regulerin-
gen som pågår. Felt B10 er detaljregulert 
til 20 boenheter i 10 stk. tomannsboliger. 
Prisene i markedet for nye tomannsboli-
ger i Os kommune er foreløpig for lave 
til å realisere salg og bygging av felt B10. 
Selskapet har god tro på at det er riktig 
å vente med salg og bygging til den nye 
veien til Os kommer. Felt B10 er derfor 
lagt på «lager» inntil videre.

troldveGGen
LAB Eiendom arbeider med en tomt på 
Hop for regulering og bygging av 22 
store leiligheter med p-kjeller. Vi har fått 
avtalt et oppstartsmøte for detaljregule-
ring med Bergen Kommune den 9. august 
2012. Tilbakemeldingen fra kommunen er 
at de etter oppstartsmøtet vil fremme re-
guleringsspørsmålet for en politisk prin-
sippavklaring før planarbeidet eventuelt 
kan startes opp. Denne fremgangsmåten 
velges nok pga. all den støyen som har 
vært knyttet til de andre reguleringssake-

ne på andre siden av Troldhaugtunnelen 
(Skjoldnes og Skiparviken). 

lone invest
LAB Entreprenør oppfører for tiden 24 
utleieleiligheter for Bergen Kommune i 
totalentreprise. Lone Invest har fradelt 
og solgt tilhørende tomt til Bergen kom-
mune. Resten av tomten er avsatt til 18 
leiligheter i et trinn 2, samt et nærings-
bygg på 1430 m2 bruksareal i et trinn 3.

Det foreligger igangsettingstillatelse for 
leilighetsbygget i trinn 2, og Lone Invest 
ønsker derfor gjerne å realisere trinn 2 
snarest mulig. Men forholdet mellom 
byggekostnad og markedspris på leilig-
heter i Arna gjør at trinn 2 prosjektet må 
«knas» før salg og bygging kan igangset-
tes. Andre alternativer undersøkes også.

Siste nytt fra LAB Eiendom

midtun leir
LAB Eiendom AS eier 50% av selska-
pet Midtun Leir AS, som eier den fer-
dig regulerte eiendommen på Midtun. 
Eiendommene er regulert til næringsfor-
mål og det er ferdig prosjektert et kon-
torbygg på ca. 15 000 m2 med underlig-
gende parkeringskjeller på ca. 5 000 m2. I 
tillegg er det planlagt parkeringsplasser 
ute foran bygget. Over bakken er bygget 
delt i fem fløyer som kan tilpasses små og 
store leietakere. 

I disse dager pågår forhandlinger med 
potensielle leietakere. «Midtun er meget 
sentralt i forhold til kommunikasjon. I 
tillegg kan vi tilby et stort antall parke-
ringsplasser i forbindelse med kontor-
arbeidsplassene» – sier daglig leder Stig 
Hole i LAB Eiendom AS som skal levere 
stafettpinnen videre til en av prosjektle-
derne i LAB Entreprenør når det nærmer 
seg en oppstart. 

Det bør nevnes at vi nylig har mottatt 
innsigelser fra Byggesak på arkitektens 
rammsøknadstegninger. Dette vil bli 
fulgt opp mot de rette instanser i tiden 
som kommer. Av hensyn til de pågående 

leietakeravklaringene, så anses dette 
som en prioritert og viktig sak.

skiparviken panorama
Siste halvår har vår nye reguleringsplan 
med over 100 stk. «by-villaer» ligget til be-
handling hos kommunen. Fagetaten har be-
handlet den og sendt sin innstilling til by-
råden hvor saken nå ligger. Vi er blitt lovet 
at saken skal behandles raskt hos byråden. 

Bakgrunnen for at behandlingen av vår 
sak har tatt så pass lang tid, er all støyen 

som har vært rundt reguleringssaken til 
Skjoldnes Utvikling AS (naboprosjekt). 
Denne ble som kjent nylig vedtatt av by-
styret med stort flertall, og det mener vi 
vil påvirke vår sak positivt. 

Vi er dessuten overbevist om at vårt regu-
leringsforslag inneholder flere elementer 
som omgivelsene og særlig Troldhaugen 
vil oppfatte som positive, og vi forventer 
derfor at byråden utarbeider en positiv 
innstilling rett over ferien. 

Midtun leir.

Skiparviken: Godt tilpasset i terrenget.

Nordstraumen

Troldveggen
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Reiser tilbake  
til Breim

Erik Seime, vår byggeleder som for tiden 
er på prosjektet Hotell Neptun har be-
stemt seg for å forlate LAB Entreprenør. 
Grunnen til dette er at hans kone Inger 
Berit skal overta familiens gårdsbruk på 
odel. Da er det som kjent bo og drivep-
likt, men siden bruket er lite vil Erik også 
starte egen byggmesterbedrift og drive i 
nærområdet. 

Erik som kom til oss våren 2010 synes det 
er leit og forlate LAB. Han har hele tiden 
trivdes med sine kolleger og prosjekter. 
Vi i LAB vil savne Erik sin «stå på vilje», 
hans gode humør og sin omtanke for sine 
kolleger. Men vi vil selvfølgelig ønske 
han lykke til. «Dersom noen trenger tøm-
merarbeider i Breim, er det bare å ringe» 
– avslutter Erik med glimt i øyet, tross 
køen av håndverkere på Neptun som øn-
sker svar på alle mulige spørsmål.

Personalnytt

kristoFFer sæle (26)
Kristoffer begynner 
som byggeleder i 
LAB Entreprenør 13. 
august 2012 etter å 
ha fullført sitt studie 
på Bergen Tekniske 
Fagskole nå i vår. Helt 
siden 2001 har han 

jobbet som tømrer hos byggmester Jostein 
Garnes, de siste årene før skolen som bas. 
Han har vært med på å bygge boliger, 

rehabiliteringsprosjekter og større næ-
ringsbygg. Han har gjennom disse årene 
opparbeidet seg lang erfaring innen byg-
gebransjen, noe som kommer godt med 
når han nå skal på Parkeringshus Lagunen 
og følge opp arbeidene der.
 Kristoffer bor i Arna med samboer og 
1 barn. På fritiden er det sykling, fotball 
og langrenn som prioriteres. Dette betyr 
at LAB sin kontingent på Bergen Voss og 
Skarverennet vil øke.

daG ove Bjørnsen (50)
Dag Ove begynner i 
LAB Entreprenør 6. 
august som byggele-
der. Han er utdannet 
tømrer og har i de 
siste 30 årene drevet 
for seg selv. Det har 

for det meste vært eneboliger, men også 
andre typer små og store bygg. I LAB 
Entreprenør skal Dag Ove starte på DNB 
Solheimsviken hvor han skal følge opp de 
bygningsmessige arbeidene. 
 Dag Ove er gift og bor på Askøy og 
tilbringer så mye tid han kan med familie 
og ikke minst sine to barnebarn. På friti-
den går det i motorsykkel og seiling, men 
ikke helt vanlig seiling. Han er en del 
av mannskapet på vikingeskipet Håkon 
Håkonsen og har med den vært på turer 
blant annet til Shetland og Irland.

silje catHrin olsen (25)
Silje Cathrin begynte 
i LAB Entreprenør den 
23. mai 2012. Hun er 
utdannet bygningsin-
geniør fra HIB i 2010, 
og har siden den gang 
vært ansatt i Acusto AS 

og opparbeidet seg god erfaring ifm. byg-
ginnredninger i byggebransjen.
 Silje Cathrin er for tiden på prosjekt 
DNB Solheimsviken der hun følger opp 
bygningsmessige fag som blant an-
net spesialrom og kjøkken. Hun bor på 
Laksevåg og liker å holde seg i form ved 
trening og lange turer i fjellet.  

runar HandeGard (25)
Runar ble begynte som 
ingeniør i LAB Entre-
prenør den 18. juni 
2012. Han er utdannet 
bygningsingeniør fra 
HIB nå i vår. Før inge-
niørstudiet arbeidet 
han som tømrer. 

Når han nå som byggeleder i LAB skal til 
Thon Hotell, Norheimsund å følge opp 
arkitektfagene der, så kommer det godt 
med at han har erfaring og fagbrev som 
tømrer. Runar bor i Fyllingsdalen og på 
fritiden liker han all slags trening som 
kan foregå i friluft. 

lars andreas aaland (23)
Lars Andreas begyn-
ner som ingeniør i 
LAB Entreprenør den 
6. august 2012 etter 
å ha fullført utdan-
ningen på HIB nå i 
vår. Tross sin unge 

alder har han i tillegg til ingeniørstudiet 
også 1,5 år som prosessoperatør hos Tine 
Meierier i Byrkjelo. 
 I LAB skal nå Lars Andreas være med 
på byggeplass BUSP på Haukeland Syke-
hus hvor han skal få være med og få opp-
læring innen vår betongproduksjon. Lars 
Andreas bor på Gyldenpris sammen med 
samboer, og på fritiden går det i fiske 
og jakt dersom muligheten byr seg. Sin 
oppvekst har Lars Andreas nemlig fått 
på gård i Utvik i Indre Nordfjord, en plass 
han reiser til så ofte han har mulighet for 
å nyte gårds-, og friluftslivet.

Nyansatte

Siste nytt fra Åsane Byggmesterforretning

«… entreprenørene i Bergen har 
det så travelt at de må si nei til 
nye lukrative oppdrag, og prosjek-
ter for flere hundre millioner kro-
ner må utsettes», lød det fra NRK 
sin repporter på radioen da jeg var 
på vei til jobb forleden.

Ikke overraskende informasjon, men en 
bekreftelse på det man ser på en kjøretur 
i Bergensregionen, det bygges over alt, 
alle typer bygg og i både privat og offent-
lig regi. Samtidig herjer den økonomiske 
krisen i Europa, og statslederne reiser fra 
møte til møte for avverge konkurs og yt-
terligere krise for medlemslandene i EU. 
Kjenner jeg er glad for at jeg ikke jobber 
i et spansk byggmesterfirma, eller gresk 
eller italiensk for den saks skyld. Mulig 
at klima er heitere og byggebransjen 
mer fargerik på Skopelos, Marbella og 
Sardinia enn i Åsane, men det kan ikke 
måle seg med den stabilitet og trygghet 
som annerledeslandet Norge har å tilby. 
Å bli født til et liv i Norge er en gave som 

vi må forvalte på en god måte. For hver 
og en av oss betyr det en forpliktelse til 
å stå på i vårt arbeid, være nøyaktig og 
effektiv, være nøysomme ved bruk av fel-
lesressursene og rause mot de som har 
behov for det.

ÅBF AS har også hat et travelt halvår, 
både med stor oppdragsmengde, anbuds-
regning og ikke minst rekruttering. Vi har 
de siste 6 mnd. ansatt 16 nye medarbei-
dere, hvorav 3 i administrasjonen, 4 lær-
linger og 9 tømrere/baser, og i tillegg har 
vi økt antallet innleide håndverkere med 
35 siden nyttår. Vi har for øyeblikket ar-
beider på 15 prosjekter, og ordrereserven 
er meget god.

Alle som jobber hardt, trenger å hvile 
i blant. Slik sett gir sommeren en kjær-
kommen pause og anledning til å samle 
krefter til nye utfordringer. God sommer 
fra alle oss i ÅBF AS!

Nedunder følger en oppstilling av våre 
pågående og foreløpig kjente nye pro-
sjekter.

Kleppestø skole: Tømmerentreprise på 
nybygg og rehabilitering av 2 andre bygg 

på Kleppestø skole, Askøy. Nybygget er 
på ca. 4700 m2 og rehabiliteringen på ca. 
4100 m2. Vi startet opp september 2011 
med nybygget, som planlegges ferdig i 
september 2012. Rehabiliteringen starter 
til høsten og byggeslutt er satt til august 
2013. Byggherre: Askøy kommune.

Høyskolen, K203: Hovedentreprise på 
rehabilitering av 4 gamle teglsteinsbyg-
ninger på Kronstad. Byggestart var juni 
2011, og for tiden holder vi nå på med 
rehabilitering av porter og vinduer, samt 
rehabilitering av teglsteinsvegger. Dette 
kommer til å pågå til byggeslutt august/
september 2012. Byggherre: Statsbygg.

Fantoft Gård Barnehage: Totalentreprise 
på ny barnehage på Fantoft. Bygget er ca. 
800 m2. Byggestart var juli 2011, så slutt-
arbeid som dører, lister mm. er i gang 
da byggeslutt er juli 2012. Byggherre: 
Studentsamskipnaden i Bergen.

Statoil Barnehage
Hovedentreprise på ny barnehage på 
Sandsli. Bygget er ca. 1300 m2. Byggestart 
var november 2011. Sluttarbeid som ut-
vendige lekehytter og sykkelskur før byg-
geslutt juli 2012. Byggherre: Statoil.

Høgskolen K203
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Armauer Hansens Hus
Tømmerentreprise på rehabilitering av kon-
tor bygg/forskning på Haukeland, Bergen. 
Bygge start var januar 2012, og vi holder 
nå på med utvendig fasade, skifte vinduer 
og bygge nytt ventilasjonsbygg på taket. 
Byggeslutt er desember 2012. Bygg herre: 
UiB.

Haukeland sykehus, Dag og Thorax-
kirurgi: Tømmerentreprise på rehabili-
tering og ombygging av ca. 3500 m2 på 
Haukeland, Bergen. Byggestart var ja-
nuar 2012, og vi jobber nå med innven-
dige vegger og ventilasjonshus på taket. 
Byggeslutt er mai 2013. Byggherre: Helse 
Bergen.

DNB: Tømmerentreprise på nytt kontor-
bygg 42 000 m2 i Solheimsviken, Bergen. 
Bygge  start var februar 2012, og vi jobber 
nå med yttervegger, innervegger og gesim-
ser/takoppbygg. Senere kommer dørmon-
tasje og listing. Byggeslutt er september 
2013. Baser på byggeplass er Frode Hansen 
og Øystein Fjellsbø. Byggherre: DNB.

Rådalslien leiligheter: Totalentreprise 
på 19 utleieleiligheter, ca. 1200 m2 i Fana. 
Byggestart var februar 2012, og vi hol-
der nå på med betongarbeidet. Tømmer-
arbeid starter i juli 2012. Byggeslutt er 
vinter 2013. Byggherre: Bergen Bolig og 
Byfornyelse.

Leiknes skole: Hovedentreprise, arkitekt-
fag på Leiknes skole, Lindås, nybygg og re-
habilitering. Byggestart var januar 2012, 
og vi jobber nå med utvendig kledning, 
innvendig plating/innredning, dører, 
himling, utv, komplettering og takstein. 
Maler, gulvlegger og murer. Byggeslutt er 
mars 2014. Byggherre Lindås kommune.

Lynghagen: Hovedentreprise på ny-
bygg, 30 leiligheter ca. 2000 m2 i Knarvik, 
Lindås kommune. Byggestart var mai 
2012. Dette prosjektet er tre blokker hvor-
av en har tre etasjer og to med to etasjer. 
Byggene oppføres med bærekonstruksjon 
i tre. Husene bygges som passivhus. Hus 
B som er over tre etasjer vil være reist og 

tak montert innen vi går på sommerferie. 
Etter ferie monteres vinduer og dører og 
utvendige arbeider med kledning, sval-
ganger og balkonger. Byggeslutt er juni 
2013. Byggherre: Vestbo.

Kjøkkelvik Skole: Hovedentreprise på 
rehabilitering av skole i Kjøkkelvik. Byg-
ge   start var oktober 2010. Her utføres 
rehab ilitering av fasader og innvendig 
rehabilitering, samt nytt ventilasjonshus 
på taket. Vi har alle arkitektfag med oss. 
Vi er nå startet siste fase av bygget. Her 
er nå fult trøkk på utvendige fasader og 
klargjøring av innvendige arbeider til 
maler. Vi prøver å ferdigstille to etasjer til 
skole start høsten 2012. Byggeslutt høs-
ten 2012. Byggherre Bergen kommune.

Gartnerhagen 1: Tømmerentreprise på 
leiligheter på Minde. Byggestart februar 
2012. Det bygges i første byggetrinn 1 stk 
langhus med 14 leiligheter i størrelsen fr 
56 m2 til 87 m2 og 2 stk punkthus med 
6 leiligheter i hver. Her er full aktivitet 
utvendig og innvendig. Det var tetthus 
på alle husene i begynnelsen av juni. Vi 
er nå godt i gang med å gipse innvendig 
i leilighetene. Samtidig er det full akti-
vitet med utvendig Steni og kledning. 
Byggeslutt er desember 2012. Byggherre: 
Stolz Bolig.

Kronstad DPS: Tømmerentreprise på 
innvendige tømmerarbeid i nytt dis-
triktspsykiatrisk senter på Danmarkplass. 
Byggestart var september 2011. Prosjek-
tet er på 11 700 m2 fordelt på 6 plan + 

parkeringsplan under bakkenivå. Vi har 
innvendige vegger, dører, himling, par-
kett, alufelt og fast inventar. For tiden er 
det full aktivitet med å gipse innvendige 
vegger. Vi skal være ferdig med plan 4 og 
5 til uke 31. Alt gipsarbeid skal være fer-
dig til midten av september. Utover høs-
ten er det innredningsarbeider som dører 
og kjøkken som står for tur. Byggeslutt er 
desember 2012. Byggherre: Helse Bergen.

Samnanger skole: Totalentreprise på ek-
sisterende skole som utvides med et til-
bygg på 1080 m2 på Gjerde i Samnanger. 
Byggestart var april 2012. Grunn – og 
betongarbeider pågår og detaljprosjek-
tering pågår. Tømmer arbeider starter i 
august. Det er et spesielt bygg som står 
på søyler. Pilotprosjekt – den 2. skolen i 
landet som bygges som passivhus. Det 
stilles store krav til detaljer, både mht. 
prosjektering og utførelse. Bygget er i ho-
vedsak trekonstruksjoner, bjelkelag med 
gitterdragere av tre. Inn gan g en til skolen 
blir via frittstående gangbroer som bin-
der sammen nytt og eksisterende bygg. 
Bygge slutt er april 2013. Byggherre: 
Samnanger kommune.

Fauskanger Barne og ungdomskole:  
Hovedentreprise – ARK og RIB fag på ny-
bygg med flerbrukshall ca. 4200 m2, på 
Fauskanger, Askøy. Byggestart var okto-
ber 2010. Prosjektet er delt inn i 2 bygge-
trinn. Byggetrinn 1 ble overlevert til pås-
ken 2012 og er tatt i bruk av skolen. Etter 

påske startet byggetrinn 2 med riving. 
Per i dag er siste del av gamle skolen 
revet og oppstart grunnarbeider er for-
ventet før ferien med påfølgende betong-
arbeider etter ferien. Oppstart tømmer 
forventes i september 2012. Byggeslutt 
er mai 2013. Byggherre: Askøy kommune.

Steinsvikkroken Barnehage: Totalentre-
prise på nybygg ca. 1200 m2 i Rådal, 
Bergen. Byggestart januar 2012. 4 av-
delinger samt personale avdeling. 80 % 
av bygget består av 1. etg. 20 % har 2 
etasjer, med betongdekke og stålkon-
struksjoner. Barnehagen har heis. Barne-
hagen er planlagt for 90 barn og 20 per-
sonal. Betongarbeidet er 90 % ferdigstilt. 
Planlagt tett hus før ferien, samt gulv-
støp før ferien. Etter ferien starter innred-
ningsarbeider inkludert alle tekniske fag. 
Byggeslutt november 2012. Byggherre: 
KULUR- Pittpottnøtt AS.

Høyskolen K207: Hovedentreprise på 
innvendige arbeider på ny høyskole på 
Kronstad på Minde. Byggestart novem-
ber 2011. Bygget er på 52 000 m2 og skal 
ha plass til ca. 6000 elever og 550 ansatte. 
Dette er ÅBF sin største enkeltkontrakt 
gjennom tidene. For tiden holder vi på 
med innvendige arbeider som dører, him-
ling, maling, gulv, fliser med mer. I tillegg 
til at vi har hovedentreprise, er vi også 
hovedbedrift, med overordnet ansvar 
for all sikkerhet og rigg fasiliteter på 
byggeplassen. Byggeslutt er april 2014. 
Byggherre: Statsbygg.

Motorhallen: Hovedentreprise på 2 stk nye 
vifterom bygges på taket av eksisterende 
bygg, i Solheimsviken . Byggestart april 
2012. Vi bygger vegger, tak, gulv. Bygge-
slutt juni 2012. Byggherre: Solheims viken 
næringspark/Rieber eiendom.

Kommende prosjekter:
Lonemarka: Tømmerentreprise på ny-
bygg, 24 leiligheter, 1235 m2 i Arna. 
Firkantet bygg med 24 stk leiligheter. 
Støpte dekker og skillevegger mellom lei-
ligheter. Konseptet er utleieleiligheter for 
BBB. Byggestart ca. september 2012 og 
byggeslutt er ca. mars 2013. Byggherre: 
BBB Bergen Bolig og byfornyelse.

Hellen Panorama: Hovedentreprise på 
nybygg, 40 leiligheter, ca. 2900 m2 på 
Lønborg. De fleste leilighetene er solgt. 
Byggestart er august 2012. Støpte dek-
ker og skillevegger mellom leilighe-
ter. Utvendig blir det Sto pussystem. 
Byggslutt er august 2013. Byggherre: 
Vestbo.

Kronstadparken: Tømmerentreprise på 
95 leiligheter på Danmarksplass. Bygges-
tart august 2012. Det skal bygges 95 leilig-
heter i 6 etasjer. Vi har forventet oppstart 
her i uke 34. Byggeslutt er 4. kvartal 2013. 
Byggherre Brødr Ulveseth AS. Arbeidene 
starter i januar 2012 og skal pågå et styk-
ke ut i 2013.

Ravnanger skule: Hovedentreprise i for-
bindelse med inneklimatiltak på barne og 
ungdomsskole på Askøy. Skolen er 4500 
kvm stor og oppdraget omfatter byg-
ging av paviljong for midlertidig klas-
serom, bygging av nye ventilasjonshus, 
brannskillende konstruksjoner med mer. 
Start juni 2012, ferdigstilles høsten 2013. 
Byggherre: Askøy kommune.

Gartnerhagen 2: Byggetrinn 2 av bolig-
prosjekt i på Minde, 16 nye selveierleilig-
heter, hvor vi utfører tømmerentreprise 
for Stoltz Bolig AS.

Sandviken sjøfront: Hovedentrepriser ved 
bygging av 45 eksklusive leiligheter i pre-
stisjeprosjektet på den gamle slakthustom-
ten. Grunn arbeidene er i gang på tomten, 
og våre arbeider starter senhøstes 2012. 
Oppdragsiver er Sandviks boder 1 AS.

Nesttunhagen

Gartnerhagen

Fauskanger skole
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Vi ønsker alle 
våre ansatte 
en riktig god 
sommer!

40 år
23. september: Bjørnar Myrmel
24. desember: Gard Kvalheim

60 år
31. desember: Håkon Larsen

STORE dager


