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Opplæring/kompetanse

Kurs fremdriftsplanlegging
Som del av vår strategi for kontinuerlig 
kompetanseutvikling i LAB Entreprenør 
er det også i høst gjennomført en rekke 
kurs. Etter ønske fra flere av våre medar-
beidere er det blant annet avholdt kurs i 
fremdriftsplanlegging. Kurset retter seg 
primært mot byggeledere, ingeniører og 
anleggsledere og tar utgangspunkt i å 
belyse viktigheten av planlegging, samt 
grunnopplæring  og videreutvikling i bruk 
av MS-Project som verktøy for utarbeidel-
se av fremdriftsplaner. 

For at flest mulig skulle få noe ut av kur-
set ble dette delt i to kurs, ett for nybe-
gynnere og ett for viderekomne. Totalt 
har 25 personer deltatt på de to kursene 
som hver gikk over to kvelder i november 
og desember. Etter å ha stått for alle for-
beredelser og gjennomføring av kursene 
kommer Jarle med følgende uttalelse på 
hva han syntes:
«Fantastisk inspirerende og utrolig kjekt. At 
så mange stiller opp for å lære, diskutere og 
ikke minst dele av egen erfaring vitner om 
stort engasjement og ansvar hos den enkel-
te. Et tydelig bevis på at i LAB Entreprenør 
gjør vi ting sammen» 

Jarle godt i gang med kursingen

Lydhør forsamling
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LAB Entreprenør har gjennom år 2012 økt sin synlighet og styrket sin posisjon som den 
største entreprenøren i Bergen. Alle tidligere rekorder mht. omsetning og resultat blir 
dette året passert med god margin. 

Dette gjelder både for konsernet LAB AS 
og datterselskapet LAB Entreprenør AS 
som passerer henholdsvis 1,3 milliarder 
og 1 milliard kroner i omsetning. Med til-
svarende resultatmarginer som tidligere, 
ca. 8% før skatt, så er det godt grunnlag 
for å styrke egenkapitalen i selskapet. Fra i 
fjor har omsetningen økt med ca. 60 % og 
antall ansatte med ca. 20 %. Dette gir en 
omsetning pr. ansatt i 2012 som er blant 
de aller høyeste i Norge. Ved utgangen av 
2012 har LAB-konsernet 240 ansatte. Nok 
en gang har LAB Entreprenør sin organi-
sasjon bevist at den takler de utfordringer 
den blir stilt overfor. I LAB-historien kan 
år 2012 skrives med store bokstaver!

stabil drift er viKtig
Vi har opplevd en stor vekst og økte 
markeds andeler i Bergen i 2012. Etter 
noen år med økende aktivitet har vi nå 
tro på at markedet i Bergen vil flate litt 
ut. Det vil fortsatt være mye å gjøre for 
entreprenørene i Bergen, men det totale 
markedet mellom de syv fjell er tross alt 
begrenset. Vi i LAB Entreprenør ønsker 
ikke å vokse for enhver pris. Det vi prio-
riterer høyest er lønnsom drift, basert på 
god stabilitet og høy trivsel blant våre 
ansatte, og selvsagt ingen fraværsskader. 
Vi opplever et lavt sykefravær og har ikke 
hatt fraværsskader siden mai 2008. Vi 
har god kontinuitet i organisasjonen, og 
ytterst få velger å si opp sitt arbeidsfor-
hold i LAB Entreprenør. Dette tar vi som 
tegn på at det indre livet hos oss funge-
rer meget godt. Under slike forhold får vi 
over tid utviklet vår kompetanse gjen-
nom opplæring og erfaringsoverføring 
i utfordrende prosjekter.  Dette kommer 
våre kunder til gode gjennom de prosjek-
ter vi utfører for dem. Tradisjonelt sett 
har LAB Entreprenør alltid hatt en stor 
mengde faste kunder som velger å gå i 
direkte dialog med oss for utvikling og 

bygging av prosjekter. Det å skape for-
nøyde kunder er helt grunnleggende for 
vår drift. Uten høy kompetanse og gode 
samarbeidsevner klarer vi ikke å levere 
det kundene krever av oss. 

alt Kan forbedres
Selv om vi på de fleste områder kan sam-
menligne oss med de aller beste aktørene 
i vår bransje i Norge, så har vi mye vi kan 
forbedre oss på. I vår organisasjon skal 
vi alltid være opptatt av å forbedre våre 
arbeidsprosesser. Vi må kunne skille det 
vesentlige fra det uvesentlige og dermed 
gjøre ting i riktig rekkefølge. Vi må forstå 
problemene, ta aksjon og handle i tide, og 
dermed holde god fremdrift i alt vi foretar 
oss. Avstanden mellom ledelse (beslut-
ningstakere) og spisskompetanse må gjø-
res minst mulig. Ofte er det slik at de som 
har oversikt ikke har innsikt, og motsatt. 
Vi er også opptatt av å holde fast ved den 
store fleksibiliteten og gode lag ånden 
som vi har i LAB-organisasjonen mht. 
hvordan nøkkelfolk i prosjektene hjelper 
hverandre når spesielle problemstillinger 
dukker opp. I LAB Entreprenør har vi en 
lett forståelig og felles måloppnåelse som 
gjør at dette normalt sett er enklere å 
gjennomføre hos oss enn hos andre. 

oppnå «godfølelsen»
Ingenting går av seg selv. Det er som 
oftest hardt arbeid som ligger bak gode 
prestasjoner. De som har en del erfaring 
er ofte utstyrt med en indre følelse som 
gir «meldinger» når noe går bra, eller 
mindre bra. I LAB Entreprenør må vi ha 
som mål å oppnå «godfølelsen» så ofte så 
mulig i løpet av hver arbeidsuke. Akkurat 
som gode idrettsfolk må vi hele året trene 
på å være god i jobben vår. Det optimale 
er å oppnå best mulig resultater med 
minst mulig ressursbruk. Hvis hver og 
en er konsentrert om sine viktigste ar-

beidsoppgaver, og i tillegg søker bistand 
og hjelp på riktig tidspunkt, da driver 
vi sannsynligvis ganske optimalt. Vi må 
ikke miste kontrollen selv om vi ofte 
har mye å gjøre. Vi må alle tenke smart-
ere og prioritere bedre, samt søke hjelp 
når det røyner på. Dette kalles gjerne 
«hands-on» oppfølging. Det er krevende, 
men nødvendig hvis man skal være best 
gjennom hele året. Og det er på dette 
nivået LAB Entreprenør nå befinner seg. 
I en årrekke har LAB Entreprenør vært i 
Norgestoppen når det gjelder resultat-
marginer i entreprenørbransjen. Vårt øn-
ske er at dette skal fortsette i mange år til, 
og at «vinner kulturen» skal bestå. 

gjensidig respeKt og  
inspirasjon
I LAB-konsernet er vi opptatt av hveran-
dre og bryr oss om hverandre. Det er in-
gen tvil om at vår dyktige søsterbedrift 
Åsane Byggmesterforretning (ÅBF) inspi-
rerer oss til å yte ekstra i LAB Entreprenør. 
ÅBF har gjennom en årrekke vært helt 
dominerende i sitt fag her i Bergen, og 
i tillegg vist resultatmarginer helt i 
Norgestoppen. Dette året vil ÅBF oppnå 
en rekordhøy omsetning på rundt 330 
mill. kroner. I lange perioder i høst har de 
totalt sett hatt over 250 tømrere i sving 
på sine mange byggeplasser.

Til slutt, tusen takk for den store innsatsen 
som dere alle har vist dette året! Jeg er vel-
dig stolt på deres vegne, og ønsker dere alle 
en god, avslappende og fredfull julefeiring 
sammen med deres nærmeste! 

god jul!

Gode resultater inspirerer oss!
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neptun Hotell 
Etter nærmere to års bygging er Neptun 
prosjektet nå nærmest ferdigstilt. Vi har 
i høst overlevert ytterligere 32 hotellrom  
i tillegg til de 40 rommene vi leverte i vår. 
Vi har bygget nytt glasstak i den tidligere 
bakgården på hotellet. En restaurant med 
plass til 150 gjester, samt ny resepsjon og 
foaje til hotellet er plassert i dette area-
let. Arkitekten har hatt et godt grep på 
kvaliteter, form og farge, og alt som er 
ferdigstilt fra vår hånd tar seg flott ut. 

I skrivende stund sluttføres arbeidene 
med en leilighet i plan 9 på det såkalte 
Måkenbygget. I samme bygg skal det også 
bygges en konferanseavdeling i plan 2 som 

planlegges ferdig i januar 2013. Komplett 
ferdigstillelse av alle arbeider blir i februar 
2013. 

Det har vært en særdeles krevende pro-
sess å forvandle de gamle byggene til slik 
de fremstår i dag. Mye gamle rørinstalla-
sjoner er kommet til syne etter hvert som 
man rev gamle vegger. Mangelfullt og 
gammelt tegningsunderlag har ikke all-
tid kunnet vise hvor disse var plassert, og 
heller ikke alltid hvor vannet kunne sten-
ges av. Trang byggeplass midt i sentrum 
har også stilt store krav til all logistikk 
knyttet til borttransport av rivningsavfall 
og inntransport av materialer og all slags 
leveranser. «Det er ikke til å legge skjul på 
at mye må løses etter hvert som man job-
ber seg inn i et slikt prosjekt. Alt kan ikke 
tegnes og planlegges på forhånd» – sier 
prosjektleder Hans Skorpen. Han bekref-
ter at kontrakten har vært basert på en 
samspillsentreprise med en budsjettsum 
på ca. 70 mill. eks. mva., men utfra alt 
som er blitt avdekket underveis, så blir 
nok sluttsummen en del høyere. Med seg 
på laget fram til overlevering har Hans 
hatt med seg byggelederne Rolf Helge og 
Frode. Alle har gjort en formidabel inn-
sats for å få dette til. 

Akkurat nå...
dnb solHeimsviKen  
Når vi forlater 2012 og begynner på et nytt 
år så er alle de fem byggene i prosjektet 
på 44 000 m2 lukket, og produksjonen av  
innvendige arbeider godt i gang. Et svært 
hektisk år er lagt bak oss hvor vi har ut-
ført alt fra grunnarbeid og produksjon av 
råbygg til teppe legging i ferdige kontor-
arealer. For vår egenproduksjon så er vi 
helt i avslutningsfasen, og det er for det 
meste utvendige konstruksjoner som 
gjenstår. Totalt er det 8 betongarbeidere 
på prosjektet. Denne gjengen ledes trygt 
av David.

På dette prosjektet alene har vi hatt en om-
setning på mer en 350 mill. eks. mva. inne-
værende år, noe som er rekord for et enkelt 
prosjekt i LAB Entreprenør og for alle en-
treprenører i Bergen for øvrig. «Dette gir 
et godt bilde av den høye aktiviteten på 
vår byggeplass» – sier prosjektleder Gard 
Kvalheim. Både byggherre og leietager har 
vært på hyppige byggeplassbesøk, og er 
så langt svært fornøyd med både prosjek-
tet og prosessen. 

Fremdriften i prosjektet er i henhold til 
plan, men det gjenstår fortsatt 8 kreven-
de måneder før overlevering av prosjek-
tet kan finne sted den 1. september 2013. 
Samarbeidet med underentreprenører er 
imidlertid godt, så grunnlaget for å kun-
ne overlevere i henhold til kontrakt både 
med hensyn til tid og kvalitet er lagt.

Lys og innbydende resepsjonsområde

David forskaler trapp

Stilfulle rom
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«Forutsetning for et vellykket prosjekt er 
imidlertid at alle arbeidstagere kommer 
trygt hjem til sine nærmeste etter endt 
arbeidsdag» – sier vår engasjerte pro-
sjektleder. Med nærmere 300 arbeidsta-
gere fra en rekke nasjonaliteter er dette 
en krevende oppgave. Anleggsledelsen 
med Vegard i spissen har i samarbeid 

med byggherren hatt stort fokus på det-
te. Det er gjennomført en rekke tiltak for 
å etablere en trygg byggeplass, og ikke 
minst skape gode holdninger hos hver 
enkelt arbeidstager.

Funksjonærstaben teller nå totalt 11 med-
arbeidere og er i høst styrket med 2 svært 

erfarne medarbeider, Einar Johannesen 
og Dag Ove Bjørnsen. Nå tar staben en 
velfortjent juleferie, før alle er tilbake 
over nyttår topp motiverte til å sluttføre 
arbeidet med byggingen av Vestlandets 
flotteste finanshus. 

oasen iv 
Den 15. november ble parkeringsanleg-
get på Oasen tatt i bruk. Veien frem til 
ferdigstillelse har til tider vært meget 
krevende. I lange perioder har det gått 
to skift på Oasen og kranene har gått fra 
kl. 07–23 hver dag. Støping i helgene og 
om natten har vært nødvendig for å kun-
ne nå de oppsatte mål. «Våre timelønte 
med basene Pieter og Bjørnar i spissen, 
har sammen med formann Børge gjort en 
kjempeinnsats!» – sier anleggsleder Pål 
Thomassen. På topp har det totalt sett 
jobbet 130 mann på byggeplassen.

Vi begynte å grave på tomten medio ja-
nuar i år, og etter en lang periode med 
tunge sprengningsarbeider har vi klart 
å ferdigstille parkeringsanlegget på hele 
10 000 m2. «Byggherren er svært godt 
fornøyd med at vi har klart åpningen av 
parkeringsanlegget til julehandelen, det-
te har også vært en meget viktig suksess-
faktor i prosjektet fra deres side» – sier en 
stolt prosjektleder Steinar Norheim.

«I tiden fremover skal vi føre opp 
3  etasjer over parkeringsanlegget med 
plasstøpte etterspente betong dekker/
bjelker. Vi regner med at det siste dekket 
over 3.  etasje er støpt til rundt påske-

tider neste år. Neste milepæl er å gjøre 
parkerings etasjene komplett ferdig innen 
1. juli 2013 etter at de store tårnkranene 
er demontert.» – avslutter en smilende 
prosjektleder.  

Fasade blokk A nærmer seg ferdigstillelse

Parkeringsanlegget er tatt i bruk
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Kanalveien 11 
Kontorbygget i Kanalveien er på ca. 
8 500 m2 og oppføres i 6 etasjer med inn-
vendig atrium. Som planlagt var alle veg-
ger, samt trappe- og heissjakter, ferdig 
støpt til sommerferien. «Stål og betong-
elementer til råbygget kunne dermed som 
planlagt starte montasjen i begynnelsen 
av september» – sier en meget engasjert 
prosjektleder Steinar Floen. «Utvendig 
gjenstår det kun noen små murer før vi 
kan si oss ferdig med alle støpearbeider. 
Dette har vi god kontroll på og vil bli gjort 
når tiden er inne» – tilføyer Steinar.

Utfordringen har vært å unngå stopp i 
elementmontasjen underveis, dette for 
å unngå store ekstrakostnader med rig-
ging. «Etter noen intense møter og stor 
kreativitet fra alle parter løste dette seg 
på en utmerket måte» – sier Steinar som 
fremhever både Spenncon og Ruukki sin 
store erfaring med denne typen arbeider. 
Montasjen har faktisk gått raskere enn 
oppsatt plan. På ti uker var hele råbyg-
get oppe, og man kunne begynne med 
kompletterende arbeider. På dette tids-
punktet var også alle konstruksjoner for 
bæring av tak samt vinduer over atriet 
ferdig montert. «Det er ekstra kjekt å 
bygge raskt når man befinner seg på or-
kesterplass inntil byens mest trafikkerte 
innfarts åre» – sier Steinar med et smil. 

I skrivende stund er taket ferdig tekket og 
montasjen av fasadesystemet for glassfa-
sadene i full gang. Til jul regner en med 
at innglassingen er startet på sørfasaden 

og at profilarbeidet for to av de øvrige 
fasadene også er startet opp. «Alle hjør-
ner og to av glassheisene får buete glass, 
og hva var da mer naturlig enn å velge 
Bue Aluminium AS som leverandør» sier 
Steinar med en god latter på lur. 

Det er ikke bare utvendig det pågår ar-
beid på dette bygget. Innvendig er vi i full 
gang med oppsetting av stendere for fas-
te kjerner samt en ca. 20 meter høy vegg 
mot atriet. Montasje av grunninstalla-
sjonene for de tekniske anleggene VVS/
EL er også for lengst startet. Framover 
er de største utfordringene å ferdigstille 
fasader for å få tett hus og nok varme i 
bygget slik at gulvstøp kan utføres. 

«For å oppnå en mest mulig effektiv og 
prisgunstig drift på dette bygget har vi 

nøye planlagt hvor det egner seg best å be-
nytte fasadeklatrere, bomlifter, sakse lifter 
og tradisjonelt stillas.» – sier Steinar. Alle 
disse valgene er gjort i samråd med vår 
erfarne formann og byggeleder Sigmund 
Algerøy som i kjent stil befinner seg både 
høyt og lavt på dette bygget. 

I forkant av alle overnevnte arbeider ut-
fører både maler og brannisolatør sine ar-
beider. I parkeringsetasjene ferdigstilles 
asfalteringen til arbeidernes biler, slik at 
uteområdet i størst mulig grad kan hol-
des åpent for utomhusarbeider og rigg-
plass. Her er som sagt ingenting overlatt 
til tilfeldighetene. Alt planlegges nøye før 
gjennomføring for å skape god fremdrift 
og kvalitet på arbeidene. «Dette er en god 
byggeplass å være på» – sier en meget læ-
revillig anleggslederassistent Brede Kyte. 

Kjøpesenterdelen skal stå ferdig med to 
nye etasjer i nybygget til neste julehan-
del, og øverste etasje skal stå klar med 
helsetjenester til våren 2014, samtidig 
med en del ombygginger i eksisterende 
kjøpesenter.

I løpet av det siste halve året har funk-
sjonærstaben på dette krevende prosjek-
tet på over 25 000 m2 bestått av Steinar, 
Pål, Børge og Per. Fra nytt år blir staben 
økt med to mann til, en byggeleder og en 
ingeniør. «Vi må ha full kontroll og ikke 
komme på etterskudd med alle arbeids-
oppgavene som ligger i dette prosjektet» 
– presiserer en motivert Pål. 

Fasadearbeid sør har startet

Steinar og Pål er fornøyd med framdriften Utfordrende oppgaver for  Frode og Thomas
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strandlien felt iii 
Dette prosjektet er det første som unge 
og lovende Aleksander Grepstad har som 
anleggsleder. Det er på ingen måte av de 
enkleste prosjektene å bygge. De store 
bygningskroppene henger ut i luften 
over et verneverdig murhus. Men ingen-
ting tyder på at Aleksander ikke mestrer 
denne oppgaven. «Jeg har fantastisk god 
støtte i Knut her på byggeplassen. Han 
har all den erfaringen som jeg mangler» 
– sier den unge anleggslederen. På vanlig 
god og trygg måte er det formann Knut 

Knudsen som styrer grunn- og betongar-
beidene, samt råbygget på prosjektet. 

«Råbygg montasjen med de store utkra-
gede stålfagverkene med lange hulldekk 
på tvers har gått over all forventning. 
Nøye planlegging og forberedelser som 
Aleksander og Knut har stått for har gitt 
full uttelling» – sier en stolt prosjektleder 
Stig Hole. 

De spesielle ytterveggene med kun skrå-
vinduer og «innpakking» av 

stålfagverkene er en ufordring som vi 
har gitt videre til søsteren vår Åsane 
Byggmesterforretning. Alt tyder på at de 
løser dette på en utmerket måte. «Vi føl-
ger planen og har tett hus på hus C nå 
i desember. Råbygget på hus D nærmer 
seg ferdig, klar for oppstart utvendig 
tømrerarbeid» – sier Aleksander kjapt. 
Men uansett blir det nok et hektisk løp 
videre med overlevering av alle 45 leilig-
hetene innen juni 2013.

Spenstige konstruksjoner

Viktig med god skilting

Basene Stein Over og Karl Anton er alltid i godt humør
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tHon Hotel sandven,  
norHeimsund 
Det er godt over et år siden LAB Entre-
prenør reiste til Norheimsund for å byg-
ge hotell, etter ønske fra «far sjøl» Olav 
Thon. Siden den gang har vi bygget et 
leilighetsbygg med 25 flotte leiligheter 
som i praksis skal leies ut som hotellrom. 
Dette bygget inngår i 1. byggetrinn som 
ble overlevert den 15 september. Da fore-
lå midlertidig brukstillatelse, og romme-
ne var møblert og klargjort. Leilighetene 
er blanding av 1, 2, 3 og 4 roms, samt at 
det i noen av leilighetene er sovealkove. 
Totalt sett har vi etablert 77 sengeplasser. 
Byggetrinn 2 består av parkering i un-
deretasjen, konferanse og møterom i 1. 
etasje og 46 hotellrom i 2. og 3. etasje. 
På byggetrinn 2 har betongproduksjonen 
vært i full gang i flere måneder. For tiden 
pågår arbeid med dekke over nederste 
hotellromsetasje. 

Vi er også i gang med å prefabrikkere 
veggelementer til hotellrommene slik at 
disse kan monteres opp når betongar-
beidene går mot slutten. Sammen med 
lett-tak elementer vil dette bidra til at en 
får raskt tett hus på denne fløyen. Som 

for byggetrinn 1 så vil en også her levere 
prefabrikkerte baderomskabiner til ho-
tellrommene. 

Olav Thon var selv innom byggeplassen 
på torsdag 22. november, og i følge vår 
anleggsleder Sigmund Sunde og vår in-
geniør Runar Handegard så var han godt 
fornøyd med det han så. Vår byggeleder 
Bjarte Harms som har «dratt mye av las-

set» i Norheimsund kunne dessverre ikke 
være til stede denne dagen. 

«Kontrakten er basert på åpen bok og 
samspill. Kontraktsummen nærmer seg 
90 mill. eks. mva. Ferdigstillelse av trinn 2 
er estimert til juni 2013 med  offisiell åp-
ning 29.06.13, som også er Olav Thon sin 
90-års dag» – sier en fornøyd prosjektle-
der Hans Skorpen.  

Her kan man nyte utsikten
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lesKur bybanen trinn 2. 
nesttun-lagunen  
Her snakker vi om spesialleveranser i 
regi av LAB Entreprenør. Tidligere har 
vi bygget alle leskurene på holdeplas-
sene fra sentrum til Nesttun, og nå har 
vi også bygget alle leskurene fra Nesttun 
til Lagunen. Den 3 desember ble alle le-
skurene overlevert til en fornøyd bygg-
herre. Til våren skal vi komplettere 
holdeplassene med avfallskurver og sitte-
benker. 

Samarbeidet med Bybanen Utbygging og 
underentreprenørene Hole Glass og Johs. 
Sælen & Søn har vært veldig godt, og er-
faringene fra byggetrinn 1 gjorde dette til 
en «walk in the park» i følge prosjektleder 
Stig Hole og byggeleder Frode Njøten.

KolleKtivterminal lagunen 
Med all vår erfaring fra leskurene langs 
bybanen vant LAB Entreprenør denne til-
budskonkurransen i januar i år. Arbeidene 
har gått greit til tross for vanskelige til-

komstforhold med forsinkelser på fore-
gående entrepriser i regi av NCC. Vi har 
likevel klart å få stål, glass, q-dekk og 
tekking raskt på plass og overleverte som 
avtalt den 10. desember. Til våren skal vi 
komplettere kollektivterminalen med av-
fallskurver og sittebenker. Stig har vært 
prosjektleder også her, mens Frode også 
her har kusket tospannet Johs. Sælen & 
Søn og Hole Glass med godt resultat. 

Leskur

Kollektivterminal
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åsane s1/s2 (Coop) 
Styret i Åsane Utvikling AS har bekreftet 
at de har som intensjon å inngå en total-
entrepriseavtale med LAB Entreprenør 
om bygging av et større bygg som inne-
holder kjøpesenter og boliger på ca. 
80 000 m2 langs Myrdalsveien i Åsane.

Kjøpesenteret på ca. 40 000 m2 med bu-
tikker fordelt på to etasjer får en parke-
ringskjeller på ca. 25000 m2. På taket av 
kjøpesenteret er det planlagt 177 leilig-
heter fordelt på 4 leilighetsbygg. Rundt  
leilighetsbyggene er det planlagt et stort 

parkanlegg for lek og fritid med grønt-
arealer, gangveier og lekeplasser.

Byggherren har startet salget av leilighe-
ter på det første av totalt fire byggetrinn 
i boligprosjektet på taket. Dette har av 
naturlige grunner fått navnet «Horisont». 
Salget av 1. byggetrinn har gått over all 
forventning, så vi regner med at det ikke 
er lenge før neste byggetrinn også legges 
ut for salg.

LAB Entreprenør har pr. i dag en delkon-
trakt på grunnarbeidene som startet opp 
i oktober i høst. Planen er at det skal være 

klart for betongarbeider primo mars nes-
te år. Prosjekt- og anleggsleder for denne 
jobben er henholdsvis Lasse Smilden og 
Ole-Reidar Fauske. Kontraktsum er ca. 66 
mill. eks. mva. 

Innen den tid har LAB Entreprenør gitt 
byggherren et endelig totalentreprisetilbud 
på hele prosjektet og forhåpentligvis er vi 
blitt enige om en totalentreprisekontrakt.

Hele prosjektet inklusive leilighetene 
vil etter planen være ferdig ultimo mars 
2016. Planen er å åpne deler av kjøpesen-
teret til julehandelen 2014. 

utleieboliger for bbb, lone 
Like ved campingplassen på Lone i Arna 
bygger LAB Entreprenør i disse dager 24 
utleieleiligheter til Bergen Kommune. 
«Prosjektet har en enkel utforming, men 
tjener hensikten på en god måte» – sier 
prosjektleder Stig Hole. 

Betongarbeidet er avsluttet og tett hus 
milepelen med fasader og tak er nådd. 
Vår kjære og dyktige søster Åsane 
Byggmesterforretning utfører tømrerar-
beidet for LAB Entreprenør. For øyeblik-
ket er elektro- og VVS-arbeidene i full 
gang parallelt med innvendige tømrer-
arbeider. Vår unge og dyktige anleggs-
leder Sigmund Sunde frå Breim kan be-
krefte følgende: «Alle innkjøp er gjort 

og vi styrer mot overlevering av de 24 
leilighetene i slutten av mars 2013, med 
utomhus ferdig ut mai 2013». Formann 

på prosjektet frem til i dag har vært Per 
Ivar Kristiansen, så arbeidene har vært i 
de beste hender. 

Grunnarbeidet godt igang

Lone i vinterdrakt
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møllendalsveien 68 
LAB Entreprenør er nå i oppstartsfa-
sen av et nytt stort leilighetsprosjekt i 
Møllendalsveien. Prosjektet består av 80 
leiligheter fordelt på fem blokker  med 
parkeringskjeller under bakkenivå. I 
gateplan er det noe næringsarealer ut 
mot gate og fremtidig Almenning. Totalt 
sett skal det bygges over 10 000 m2. 
Kontraktsummen er ca. 170 mill. eks 
mva. Byggetiden er ca. 22 måneder.

Rivningen av det gamle Falck bygget er 
nå utført, men etter flere møter og run-
der med Bergen kommune er det fortsatt 
noen detaljer vedr. rammeplanen for VA 
som gjenstår før vi kan starte på selve 
utgravingen av tomten. «Vi er optimis-
tiske og tror på en oppstart av arbeidet 
meget snart» – sier vår prosjektleder Geir 
Martinsen.  

På tomten er det snakk å utføre store om-
legginger av kommunale rør, samt parke-
ringskjeller som ligger i nivå med Store 
Lundgårdsvann. Utfordringene er dermed 
mange når det gjelder utgraving av tomt 

og vanntett støp av bunnplate og vegger 
i parkeringskjeller. 

Vi har derfor vært heldige og fått med 
oss vår nyansatte anleggsleder Per Jarle 
Jacobsen som driftsleder på prosjek-

tet. Han har mye erfaring med vann-
tett støp ned mot middelvannstanden. 
Anleggsleder for prosjektet er Tore Myking 
som gjennom de siste 7–8 årene har opp-
arbeidet seg en betydelig bolig erfaring  
i LAB Entreprenør. 

Tore følger opp rivningsarbeidet

Illustrasjonstegning
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Intervju  
med  

en lærling
Tonje Danielsen (19) begynte som kran-

lærling i LAB Entreprenør nå i høst. Hun 

har tatt og bestått nødvendig teori og 

holder nå på med sin praksis på BUSP.

Tonje har tidligere vært innom LAB flere 

ganger som sommerhjelp og etter et be-

søk i kranen hos Lise fant hun ut at dette 

muligens ville være et yrke hun kunne tri-

ves med. Tonje er datter til vår formann 

Dag Danielsen som for tiden arbeider på 

BUSP. På fritiden liker Tonje å ta seg en 

tur, det være seg i fjellet eller en tur på 

byen. 

upgrade offiCe spaCe sa,  
statoil 
I april i år signerte LAB Entreprenør en 
kontrakt med Statoil om ombygging 
av undervisnings- og kontorbygg på 
Sandslihaugen 30 i generalentreprise. 
Kontraktsum er 63 millioner eks. mva. og 
ombygget areal er ca. 4 800 m2. 
Ombyggingen består i innvendig rivning 
av gamle kontorer, auditorium, kantine 
og kjøkken samt undervisningslokaler før 
dette 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.

Vi er nå kommet langt med ombyggingen 
i både del A,C og B av bygget.
I del A/C, som er sett på som en samlet 
enhet av prosjektet, er vi ca. 3 uker etter 
revidert fremdriftsplan, noe som tilsier at 
vi er ferdig i jan/feb 2013. I del B er vi i 
rute, og da kan vi være ferdig med hele 

prosjektet i mai/juni 2013. «Det er den-
ne delen som er styrende, men stadige 
endringsmeldinger fra byggherren kan 
evt. medføre at fremdriften må forskyves 
noe» – sier prosjektleder Geir Martinsen. 

Knut Helge Iversen er LAB Entreprenør sin 
anleggsleder på prosjektet. Han bekrefter 
følgende: «En stor utfordring i dette pro-
sjektet har vært Statoil sitt sterke fokus 
på HMS, men vi har heldigvis fått gode 
tilbakemeldinger på hvordan vi så langt 
har håndtert HMS oppgavene i prosjek-
tet, og hvordan vi har samarbeidet med 
de ulike koordinatorene fra byggherren i 
dette arbeidet». 

Det bør også nevnes at våre tekniske un-
derentreprenørene gjør en god jobb med 
å koordinere sine føringer som skal på 
plass i himlinger, i datagulv og i sjakter. 
Disse fagene utgjør en stor del av dette 

prosjektet. Vi valgte ikke å kontrahere en 
totalteknisk underentreprenør på dette 
prosjektet, men kun enkeltvis firma som 
ble pålagt å samarbeide med hverandre. 
«Vi må nok innrømme at vi har vært litt 
spent på hvor godt samarbeidet mellom 
installatørene ville fungere. Det er derfor 
med lettelse vi i dag kan konstatere at 
dette går over all forventning» – sier en 
fornøyd prosjektleder.  

Smøroljen i prosjektet vårt på Sandsli står 
vår byggeleder Reidar Midtsæter for. På 
sedvanlig godt vis koordinerer han alle 
underentreprenørene slik at prosjektet 
kan loses trygt i havn. Det bør også nev-
nes at prosjektet har endret navn fra det 
litt kjedelige «RIB Trainingcenter» til det 
litt mer spenstige «Upgrade Office Space 
– Learning Centre SA».

Tonje har god oversikt fra kranen

12  Lab Bla Julen 2012



BUSP, Helse Bergen

«For Helse Bergen har vi siden oppstarten i mai i år kommet 
godt i gang med byggingen av det som skal bli nytt senter 
for barn, unge og psykosomatisk medisin (BUSP)».

Høy aktivitet i byggegropen
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Prosjektleder Ottar Sleire kan videre 
fortelle at prosjektet omfatter helt ny 
bebyggelse som planlegges utbygget i 
2 etapper. Etappe 1 som vi nå har startet 
på inneholder psykiatri, barnas energi-
senter, undervisningslokaler samt teknis-
ke etasjer. LAB Entreprenør sin kontrakt 
heter «K201-Råbygg» og omfatter et bygg 
på ca. 28 000 m2 i varierende høyde opp til 
9 etasjer. Vår entreprise omfatter grunn- 
og betongarbeider, betongelementer og 
stålkonstruksjoner, samt tilhørende hjel-
pearbeider for tekniske fag og etablering 
av brønner i fjell for bergvarmeanlegg. 

Det første som møter oss når vi besøker 
byggeplassen er en gigantisk skrå bygge-
grop på ca. 6 000 m2, med dybde 12–30 
meter under bakkenivå. I tomten er det 
full aktivitet, vi ser 3 tårnkraner, 4 gra-
vemaskiner, flere borerigger som borer 
fjellbolter og ca. 35 mann i full produk-
sjon. Når vi kommer ut på våren vil den 
4 tårnkranen være på plass og betong-
gjengen vil nærme seg 40 mann. «Våre 
arbeider nå i starten er blitt mye mer 
omfattende enn vi hadde forventet» sier 

Jan Erik som er vår anleggsleder på ste-
det. Grunnen til dette er det dårlige fjel-
let som vi ofte finner i dette området av 
byen. Under sprengning river det ut mye 
mer enn forventet, og noen plasser kan 
man grave det ut med maskin. Dette har 
medført mye mer arbeid med betongkon-
struksjoner som skal forankres i fjell, i 
tillegg til at vi har fått en del merarbeid 

vedr. boring både for energibrønner og 
oppspente stag.
 
Med seg for å holde orden på alt dette 
har Jan Erik med seg Egil Storheim som 
anleggslederassistent og Dag Danielsen 
som formann, samt de erfarne basene 
Kjartan Dalstø og Kenneth Kristiansen. 
I tillegg følger ingeniør Lars Andreas 
Aaland opp våre UE, KS og nødvendig 
dokumentasjon på betongkonstruksjoner 
som skal avregnes til fjell. «Ingen tvil om 
at dette prosjektteamet er godt sammen-
satt. Her er det god fremdrift på arbeide-
ne og høy trivsel blant karene» – sier en 
fornøyd prosjektleder. 

Nede i tomten ser vi at det er full pro-
duksjon av fundamenter, vegger, søyler 
og ribber til fjell. I nordøstre hjørne er vi 
også i gang med det som skal bli det før-
ste av i alt 3 bassenger. Ellers er det også 
full aktivitet med grunnarbeidet. Det skal 
legges 2 kollektorslanger fra hver av de 
77 energibrønnene som er 250 m dype og 
som skal tilkobles til samlestokker i plas-
støpte kummer. «Når disse er lagt vil vi 

Kristian tar vinterarbeid med et smil

Ruben kledd for kulden
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starte med gulvstøpen slik at vi får stille 
dekkene på ferdig gulv» sier en engasjert 
anleggsleder. 

Med et lurt smil om munnen tilføyer Jan 
Erik: «Her på BUSP ser guttene opp til 
jentene». Da vi ser en smule forundret 
ut kan han fortelle at årsaken er at to av 

våre kranførere her er jenter. Høyt over 
oss i kran nr. 1 og 2 finner vi Lise Solheim 
og Tonje Danielsen. Lise er en erfaren 
kranfører som har kjørt tårnkran i 8 år, 
mens Tonje er under opplæring (se pre-
sentasjon på side 12). Disse to, samt vår 
tredje kranfører John Arvid, sørger for at 

nødvendige hiv blir landet presis og nøy-
aktig der våre folk på bakken vil ha dem. 

«Dette prosjektet vil være i produksjon helt 
frem til sommeren 2015, så vi vil  komme 
tilbake hit og følge utviklingen i mange 
LAB BLA fremover» – avslutter Ottar. 

Eirik og Marcin gjør klar for gulvstøp

Bas Kjartan følger godt med

Christian og Stian støper ribbevegg
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Avsluttede prosjekter

parKeringsHus lagunen 
Dette parkeringshuset er godt kjent fra 
avisspaltene. Fylkesmannens stansing av 
prosjektet like før jul i fjor gikk ikke upå-
aktet hen. Diskusjonen mellom fylkesman-
nen og Kommunen endte heldigvis med at 
vi kunne ta opp igjen arbeidet i mai i år. På 
dette tidspunktet var imidlertid byggher-
ren særdeles opptatt av at P-huset måtte 
stå ferdig før årets julehandel.

«Da er det ekstra kjekt for oss i LAB 
Entreprenør å oppleve at vi den 9. novem-
ber klokken 09.00 kunne åpne P-huset for 
de handleglade på Lagunen nøyaktig på 
det tidspunktet som vi hadde avtalt med 
vår byggherre» – sier en svært fornøyd 
prosjektleder Hans Skorpen. 

Det har vært lagt opp til ett tøft løp på 
Lagunen og produksjonen har gått non-
stop siden prosjektet ble oppstartet igjen 
i mai. I sommerferien var det fullt trøkk 
på elementmontasje, tekking av mem-
bran, maling av himling og vegger samt 
elektroarbeider. I slutten av august var 

elementmontasje sluttført og de tekniske 
fagene var i gang for fullt. «Våre dyktige 
underleverandører har stilt opp for oss 
når vi trengte dem som mest» – sier en 
takknemlig anleggsleder Pål Stian Dale. 

Kulvert over Laguneveien er også kom-
met på plass, men ikke uten utfordringer. 
Dette har vært en komplisert operasjon 
med en omfattende omlegging av veiba-
nen. Det var mange aktører med viktige 
installasjoner i området, blant annet VA-
etaten og BKK. Vi måtte bytte ut hoved-
vannledningen for VA etaten, samt utføre 
mange midlertidige omlegginger av ka-
bler i grunnen. Men i disse dager er alle 
arbeider i og utenfor kulverten ferdigstilt 
slik at den nå er åpnet for gangtrafikk. 
Dermed har Lagunen nå fått 575 lett til-
gjengelige nye parkeringsplasser som vil 
kommer til sin rett nå i julehandelen. 

Utenom Hans og Pål Stian har LAB sin 
prosjektorganisasjon bestått av formann 
Aksel Andreassen og vår nyansatte byg-
geleder Kristoffer Sæle. Hele prosjekt-

teamet har vist en svært god samarbeids-
ånd både innad og utad, og på en god 
måte taklet utfordringene med å bygge 
midt i handlekaoset på et av Norges stør-
ste kjøpesentre. På tross av stor trafikk og 
høy aktivitet i området har våre bygge-
arbeider ikke forårsaket noen skader på 
folk eller materiell. 

P-huset klart for julehandel
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Daniel, Alexander og Kjetil ferdigstiller området ved kulvert

Gangramper i foaje forbinder etasjene sammen
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alværflaten 70 
Dette boligprosjektet består av 18 leilig-
heter fordelt på to bygg over to og tre 
etasjer. Bygg Sør med 6 leiligheter, og 
Bygg Nord med 12 leiligheter. Prosjektet  
ble påbegynt sommeren 2011, og er ut-
ført i totalentreprise. Geir Martinsen har 
vært vår prosjektleder og Mons Johansen 
har vært formann og vår mann på bygge-
plassen. Kontrakten er en samspillsavtale 
med budsjettsum på ca. 30 mill. eks mva. 

Byggherren har opprinnelig solgt en del 
av leilighetene med relativ tidlig inn-
flytning, slik at det raskt ble et tema 
for prosjektet å ferdigstille dette tidligst 
mulig. Vi greide å ferdigstille prosjektet 
nesten 2 måneder før kontraktsmessig 
sluttfrist, men nærmest til ingen nytte. 
Kommunens saksbehandling ifm. ferdig-
attest har tatt svært mye tid. Den ble først 
gitt den 12. desember, akkurat 2 måne-
der etter byggherrens forventning. Dette 
skyldes en kombinasjon av ansvarlig sø-

ker sin litt for lettvinte saksbehandling, 
kombinert med kommunenes manglende 
velvilje i den situasjonen som oppstod.  

Heldigvis har de fleste beboerne vært 
svært tålmodige mens de har ventet på 
å få flytte inn. Formell overleveringen fra 
LAB Entreprenør til byggherren skjedde 
den 14. desember, og da får man håpe at 
de fleste har fått installere seg i sine nye 
leiligheter til jul. 

Klart for innflytning

Fasade mot vest
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sandslimarKa barneHage, 
statoil 
Den flotte barnehagen til ca. 35 mill. 
eks. mva. har LAB Entreprenør bygget i 
totalentreprise hvor søsteren vår Åsane 
Byggmesterforretning har hatt ansvaret 
for alle de bygningsmessige fagene. 

Arbeidene har pågått siden senhøstes 
2011, og den 10 august kunne 120 hel-

dige barn innta Sandslimarka Barnehage. 
I dagene før var det rimelig hektisk med å 
få alt på plass til åpningen. «Det er mye å 
passe på for at barnehagen skal oppfylle 
alle krav til sikkerhet i bruk for de håpe-
fulle» sier anleggsleder Sigmund Sunde. 
Men som vanlig leverte LAB Entreprenør 
i tide iht. til kontrakt.

Statoil inviterte til storslagen åpnings-
fest med innleide musikere og tryllekun-
ster for de små. Vår prosjektleder Lasse 
Smilden takket for oppdraget og leverte 
et flott bilde til byggherren på vegne av 
LAB Entreprenør. 
LAB gratulerer Statoil og Stiftelsen 
Statoil’s Barnehager AS med en virkelig 
flott barnehage!

bryggen 15 
I vår inngikk LAB Entreprenør en målpris-
avtale med B. Friele og Sønner om å bygge 
om to etasjer i det gamle bygget Bryggen 
15. Kontraktssum 6,5 mill. eks. mva. Vi 
har for noen år siden gjort noe tilsva-
rende mot samme byggherre lenger inne 
på Bryggen, men da i vesentlig større må-
lestokk. I begge tilfellene har parhestene 
Hans Skorpen og Reidar Midtsæter styrt 
prosjektet med stødig hånd, henholdsvis 
som prosjektleder og formann.  

I bygget med adresse Bryggen 15 over-
leverte LAB Entreprenør to kontoretasjer i 
3. og 4. etasje i månedsskiftet september/

oktober. Det er advokatfirmaet Torkildsen, 
Tennøe & Co som har tatt i bruk etasjene. 
Lokalene fremstår som topp moderne kon-
torer med beliggenhet midt i indrefileten 
av Bergen med fantastisk flott utsikt over 
Vågen og mot Bergenhus. 

Prosjektet har gått greit unna uten de 
store overraskelsene. Etasjene er opp-
gradert med nye gulv, himlinger, glass-
vegger mellom kontorer og fellesareal, 
nytt kjøleanlegg, ny belysning etc. Også 
denne gang har vi hatt med oss mange av 
våre gode og trofaste underleverandører. 

Barnehagen er tatt  i bruk
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Nye og aktuelle prosjekter

rom eiendom,  
bergen stasjon øst
Det er ett år siden LAB Entreprenør ble 
innstilt av ROM Eiendom som totalen-
treprenør for dette flotte og spenstige 
kontorbygget på østsiden av Bergen 
Jernbanestasjon. Byggherren ba om til-
bud på totalentreprise basert på samspill. 
LAB Entreprenør ble valgt på bekostning 
av Skanska med bakgrunn i både pris og 
samspillmodell. 

Bygget har en spennende arkitektur med 
påkostede fasader av marmor og glass. 
Mot sør ligger bygget som en kile klemt 
mellom jernbanesporene. Mot nord må 
jernbaneverkets gamle «Utrustningsbygg» 
rives for å gjøre plass til nybygget. 
Kontorbygget får en meget attraktiv belig-
genhet med bybane, jernbane og busster-
minal i umiddelbar nærhet.

Rent reguleringsmessig er prosjektet 
foreløpig ikke endelig godkjent. Her har 
det vært en del utfordringer som nå 

ser ut til å løse seg. Blant annet er byg-
gets høyeste del redusert med en etasje 
for å imøtekomme byggesak og naboer. 
Opprinnelig areal på ca. 19 000 m2 blir 
dermed noe redusert

I hele år har byggherren arbeidet mye 
mot potensielle leietakere. Det ser nå ut 
som om de er i ferd med å lykkes i å leie ut 
tilstrekkelig areal slik at LAB Entreprenør 
kan starte byggingen i løpet av somme-
ren 2013.

Sett fra perrongen

Ett spennende bygg
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midtun leir 1. byggetrinn 
«Alle gode ting er tre» er det noe som he-
ter. På tomten på Midtun er det gjennom 
det siste året presentert to prosjektfor-
slag som i tur og orden er blitt skrinlagt 
av eierselskapet Midtun Leir AS, se nær-
mere presentasjon lenger bak i bladet. 

Byggetrinn 1 vil nå sannsynligvis bestå 
av et kombibygg på ca. 6 000 m2 for to 
aktuelle leietakere som driver virksom-
het rettet mot offshorenæringen. Bygget 
planlegges med ca. 2 500 m2 verksteder 
og resten kontor, og vil legge beslag på 
ca. 40% av tomten som eies av Midtun 
Leir AS. Basert på nye arkitekttegninger 
skal LAB Entreprenør prise prosjektet i to-
talentreprise, samtidig som byggherren 
Midtun Leir AS forbereder innsendelse av 
ny rammesøknad på prosjektet. Tidligst 
byggestart er i løpet av våren 2013. 

strandlien felt 2 
Helt siden våren 2010 har vi bygget lei-
ligheter på Strandlien. I Felt 4 overleverte 
vi 93 leiligheter i løpet av høsten 2011 og 
våren 2012, i tillegg bygger vi nå 45 nye 
leiligheter i Felt 3 som etter planen skal 
ferdigstilles i juni 2013. 

Nå har byggherren, representert ved 
Profier, rettet blikket på siste del av 
tomten på Damsgård, nemlig Felt 2. 
Prosjektet består av 62 leiligheter fordelt 
på 2 blokker med tilhørende fellesarealer 
og bod anlegg. I tillegg skal det bygges 

parkeringsanlegg for både felt 2 og 3 un-
der bakken med totalt ca. 75 bilplasser i 
et semiautomatisk parkeringsanlegg fra 
Nussbaum i Tyskland. 

Salget er i gang, rammesøknad er sendt 
og LAB Entreprenør sin prising i total-
entreprisen pågår. På nytt er det Link 
Arkitektur som tegner «spennende arki-
tektur». Denne gangen er ikke fasadene i 
lodd. Det er fullt mulig å bygge, men noe 
ekstra koster det.  

Parkeringsanlegget som er plassert under 
Felt 2 skal også tilby parkeringsplasser for 
leilighets kjøperne i Felt 3. Rivningen av 
det eldre kontorbygget hvor Aleksander 
og Knut i dag har kontorene sine, samt 
det gule brakkebygget hvor vi i dag har 
spis/skift, må sannsynligvis igangsettes 
uavhengig av tillatelse på nybyggeriet 
for Felt 2. Rivetillatelse foreligger p.t. 

Med bakgrunn i overnevnte snakker vi nå 
om en antatt byggestart på parkerings-
kjelleren til våren 2013, og for leilighets-
blokkene til høsten 2013. 

Det nærmer seg oppstart på Midtun

Tøff fasade 
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Siste nytt fra LAB Eiendom

midtun leir 
På grunn av et vanskelig kontorutleie 
marked har vi dreid Midtun Leir pro-
sjektet fra formål rent kontorbygg med 
parkering under bakken til kombibygg 
med parkering i dagen. Vi ser i dag for 
oss en utbygging av tomten i to bygge-
trinn.

Byggetrinn 1: Alt tyder på at det oppnås 
enighet med den første oljeservice leieta-
keren på Midtun, og signatur på leiekon-
trakten forventes innen kort tid. Det er 

også opprettet god dialog med oljeser-
vice leietaker nr. 2 som vi tenker å få plas-
sert i samme byggetrinnet. 

Byggetrinn 2: Det er opprettet dialog med 
en offentlig leietaker nr. 3 som er interes-
sert i et eget bygg syd på tomten. Disse 
vil primært eie bygget som de flytter inn 
i. Styret i Midtun Leir AS har foreløpig 
ikke besluttet hvordan man skal forholde 
seg til et slikt ønske, men dette bør være 
løsbart hvis prisen er rett.  

Ellers bør det nevnes at Kommunen ga 
avslag på Midtun Leir sin rammesøknad 
om ett stort kontorbygg med 5 fløyer 
og parkering under. Avviket fra illustra-
sjonsplanen i den godkjente regulerings-
planen ble for stort. Ved innsendelse av 
ny rammesøknad vil man nå legge seg 
tettere opp til denne illustrasjonsplanen 
med 2 separate bygg med avtrapping og 
«h-form» på de øverste etasjene. Dette er 
i tråd med de signaler som ble gitt i ny 
forhåndskonferanse i høst.

sKiparviKen panorama
Prosjektet vårt i Skiparviken er inne i siste 
fase før politisk behandling i komiteer og 
bystyre. Vi hadde tidligere i høst et håp 
om at det skulle være ferdig behandlet og 
godkjent før årsskiftet, men dessverre så 
opplever også vi at den offentlige proses-
sen går sent. 

Prosjektet har i konstruktiv dialog med 
byråden blitt justert noe for å imøtekom-
me de innsigelser som fylkeskommunen 
og fylkesmannen kom med i forbindelse 
med offentlig ettersyn. Vi har likevel 
klart å beholde tilnærmet samme salg-
bare boligareal (ca. 10 500 m2), og utom-
husanlegget har fått en bedre kvalitet 

med et større friområde ned mot sjøen. 
Planløsningen til leilighetene (105 stk.) er 
bearbeidet ytterligere og vi er stolte av 
det prosjektet som nå foreligger. 

Bergen Kommune v/ planetaten mener 
imidlertid at det nye planforslaget av-
viker så mye fra det som tidligere har 
vært presentert at de krever ny høring og 
oppdatering av planmaterialet (plankart, 
bestemmelser, illustrasjonsplan, illustra-
sjoner m.m.) før det kan legges frem til 
politisk behandling. Ut fra dette er plan-
saken oversendt til fagetaten for oppføl-
ging. 

Når fagetaten nå er på banen igjen, så vil 
man erfaringsmessig fort kunne oppleve 
en prosess uten fremdrift. På nåværende 
tidspunkt vil det derfor være vanskelig å 
spå når man kan forvente å få et «god-
kjent stempel» på reguleringsplanen.

Trøsten vår er imidlertid at behovet for 
nye boliger i Bergen er fortsatt stort både 
på kort og lang sikt. Statistikken for pris-
utviklingen i inneværende år forteller 
dette tydelig, prognosene for perioden 
2012 til 2015 er også positive. Vi har der-
for fortsatt stor tro på at vi har et bære-
dyktig prosjekt som markedet ønsker og 
som kan gi gode leiligheter til en by som 
har stor boligmangel.

Prosjektet ligger hos kommunen for behandling
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HMS
nordstraumen utbygging 
Det er besluttet å avvikle selskapet 
Nordstraumen B10 AS. Selskapet var 
tenkt som eget utbyggingsselskap for 
B10 tomten. Eventuell utbyggingen i 
vår regi vil i stedet skje i Nordstraumen 
Utbyggingsselskap AS som eier tomten.

De 10 tomannsboligene på felt B10 er 
vurdert tegnet om til «funkis» med 20–
25% mer salgbart areal pr. boenhet for å 
få bedre respons i markedet.
En trinnvis utbygging med salg av fer-
dige enheter er også diskutert som del av 
strategien for å få realisert feltet. Mulige 
alternativer kan også være å søke små-
endring til enebolig tomter, eller salg av 
tomannsbolig tomter. 

Kjøp av nytt nabofelt med ca. 35 enebolig 
tomter som er under regulering er ikke 
avklart.

lone utbygging 
Medio desember leverte vi tilbud til 
Bergen Kommune (BBB) på Lonemarka 
byggetrinn 2 med 16 utleieleiligheter. 
Det er stort behov for kommunale boli-
ger i Bergen, så vi har en viss tro på at 
vi også kan nå frem med byggetrinn 2. 
Byggetrinn 1 bestående 24 leiligheter er 
som kjent under bygging og skal ferdig-
stilles i mars 2013. 

LAB Entreprenør har siden mai 2008 ikke hatt en eneste  
 fraværsskade blant sine 130 ansatte. 

En fraværsskade er en skade der den ansatte ikke klarer å gå på jobb neste dag. 
LAB Entreprenør har opplevd noen småskader blant sine medarbeidere, men 
disse har ikke har vært av en slik art at vedkommende ikke har kunnet stille på 
arbeid neste dag. I slike tilfeller tilbyr LAB Entreprenør alternativt arbeid til den 
ansatte. I løpet av de fire siste årene har samtlige ansatte som har mottatt dette 
tilbudet takket ja. Det er ingen tvil om at dette er et tiltak som har vist seg å være 
nyttig, både for bedriften og den ansatte selv.   

«Dette er unikt for vår bransje og viser at sikkerhet gis høyeste fokus fra topp-
ledelsen og ut på byggeplassene, men vi kan ikke hvile på laurbærene, dette 
krever konstant fokus fra alle våre ansatte» sier HMS-sjef i LAB Ottar Sleire. 

LAB har gjennom en årrekke jobbet med de mest grunnleggende holdningene 
blant sine ansatte, så begreper som «skulle bare» skal ikke forekomme i våre 
rekker. I alt vi foretar oss skal vi tenke risiko og konsekvens av våre handlinger. 
En synlig og engasjert ledelse på byggeplassene, enkle og gode rutiner, fort-
løpende risikovurderinger og bred opplæring har vært viktige momenter i dette 
arbeidet. 

I denne sammenheng har vi de siste årene hatt høyt fokus på kursing og opp-
læring av alle våre ansatte for å øke kunnskapen om førstehjelp og livreddende 
tiltak, samt omfattende kursing i bruk av fallsele, lift osv. 

I tillegg er alle våre store byggeplasser for lengst utstyrt hjertestartere som vi 
jevnlig har oppfriskningskurs i bruken av. 

Det aller viktigste for oss er nedfelt i vårt motto: 
«Alle skal komme trygt hjem til sine nærmeste hver eneste dag».

Vi ønsker alle 
våre ansatte en riktig

God Jul
og et

Godt Nyttår!
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Ut i pensjonistenes  
rekker –  
Mons Johansen

Torsdag 22. novem-
ber var vi samlet på 
kontoret for å mar-
kere Mons Johansen 
sin siste arbeidsdag 
i LAB Entreprenør 
før han trer ut i 
pensjonistenes rek-
ker. Et lite dypdykk i 
våre arkiver viser at 

det virkelig er en av de «gode gamle» som 
nå takker av. 

Han første inntreden var i 1980 i daværen-
de Terje Larsen Entreprenørforretning som 
innleid forskalingssnekker på Skjelanger 
Fort. Innleieforholdet varte til 1982 da han 
ble fast ansatt hos Terje som formann. 
Han har i løpet av disse 30 årene vært på 
en stor mengde prosjekter så vi må nok 
begrense oss til et lite utvalg gjennom 
alle disse årene. Etter Skjelanger Fort har 
Mons blant annet vært på følgende pro-
sjekter: Frekhaug Senter, Reklamehuset 
Knarvik, Knarvik sjukeheim, Frekhaug 
Sjukeheim, Glasstak Knarvik, Knarvik 
Ungdomsskole, Matre Havbruk, Dr. Holms 
Geilo, Beddingen, Odontologen og nå av-
slutningsvis på Alverflaten hvor han mer 
eller mindre har vært alene som stedlig 
byggeledelse i et boligprosjekt til ca. 30 
millioner. På de fleste av overnevnte pro-
sjekter har Mons fungert som formann. 
Han har vist stor faglig innsikt og har all-
tid vært til å stole på. 

Ellers er det å si om Mons at han er gift 
med Grete, bor på Landsvik, har 4 barn 
og 5 barnebarn. Nå når Mons blir pen-
sjonist så blir han ikke arbeidsledig, han 
skal hjelpe både barn og naboer med di-
verse arbeider. Skulle det bli mer tid til 
overs vil han bruke den på hytten på Tyin 
sammen med familien. Vi ønsker Mons 
lykke til som pensjonist og håper han tar 
seg tid til å komme innom kontoret og 
årsfester i årene som kommer.    

Personalnytt

ole-reidar fausKe (50)
Ole-Reidar ble ansatt 
som ny KS-leder i LAB 
Entreprenør den 20.8. 
2012. Han er utdan-
net ingeniør fra HIB i 
1984. Etter endt sko-
legang begynte han 
som konstruktør i 

Spenncon i 6 år før ferden gikk videre til 
NCC som anleggsleder i 14 år. De senere 
år har han også vært regionsjef i betong-
leverandøren Unicon og daglig leder i 
Unneland & Juvik AS, samt prosjektleder 
i Skanska Bolig. I LAB Entreprenør skal 
Ole-Reidar i hovedsak arbeide som KS le-
der, men vi vil også kunne benytte han 
som anleggsleder i perioder pga. hans 
lange erfaring fra NCC. Ole-Reidar bor på 
Midtun med samboer og to barn. På friti-
den er det ski og fotball som opptar det 
meste av fritiden når han ikke holder på 
med oppussing av hus og hytte.

einar joHannesen (63)
Einar ble ansatt som 
anleggs leder i LAB 
Entreprenør den 15.10. 
2012.
Han har helt siden han 
begynte i Arne Sande 
i 1975 som ingeniør 
vært i byggebransjen. 

Etter 13 år hos Arne Sande gikk han over 
til byggelederfirmaet Milde og Lothe AS 
hvor han arbeidet 6 år som byggeleder. I 
1996 registrerte han seg som selvstendig 
næringsdrivende og leide seg ut til blant 
annet Skanska, Helse Bergen og BBB. Einar 
bor på Nordstrøno, er gift og har 4 barn 
og 5 barnebarn. Med bolig så nær sjøen og 
hytte på Kvamskogen er det ikke vanske-
lig å fylle fritiden med forskjellige sysler 
rundt sjø og natur både sommer og vinter.

per jarle jaCobsen (44) 
Per Jarle ble ansatt 
som anleggsleder i 
LAB Entreprenør den 
14.11. 2012. Han har 
helt siden han tok 
E lementærteknisk 
Skole i 1993–1994 
vært i arbeid innenfor 

byggebransjen. I Stoltz Entreprenør hvor 
han har vært i 22 år har han gått gradene 
fra bas, via formann til anleggsleder. I til-
legg til dette har han 2 år hos forskalings-
leverandøren Hansmark og 4 år i Veidekke, 
så det er en kar med lang driftstid ifm. be-
tongproduksjon vi nå har fått blant oss i 
LAB Entreprenør.
Per Jarle bor på Askøy, er gift med Aina og 
har to barn. På fritiden går det i ski og fot-
ball. 

edgar borsHolm (60)
Edgar ble ansatt som 
anleggsleder i LAB 
Entreprenør den 3.12. 
2012. Han er utdan-
net ingeniør fra HIB i 
1978. Edgar har opp-
arbeidet seg lang er-
faring gjennom sitt 

arbeid i Liland Tre og Jern, NCC Bygg og 
Strand AS. Han har vært både inne og 
ute og arbeidet både som anleggsleder, 
prosjekteringsleder, prosjektleder og kal-
kulatør. Edgar er gift med Iris og bor på 
Skjold, har 2 voksne barn og 3 barnebarn. 
På fritiden er det golf og bridge som er de 
store hobbyene.

Nyansatte
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Siste nytt fra Åsane Byggmesterforretning

For å bruke et godt gammelt strilaut-
trykk så «kvapp» jeg litt da e-posten fra 
Ottar kom om at det var på tide å skrive 
et lite bidrag til det flotte bladet du nå 
holder i hånden. Det føles så kort siden 
sommerutgaven av LAB BLA ble sendt i 
trykken, og forhåpningene om en varm 
og lys vestlandssommer fortsatt levde i 
beste velgående.  Høsten ble som forven-
tet, våt og særdeles travel for hele ÅBF 
organisasjonen. Vi har i løpet av året hatt 
aktivitet på totalt 57 prosjekt/byggeplas-
ser av større og mindre karakter, har på 
det meste vært 250 håndverkere i sving 
og omsetningsmessig vil vi 2012 knuse 
alle tidligere rekorder for selskapet, så 
det er mye å passe på både for adminis-
trasjon og den enkelte håndverker.

Rekrutteringsmessig har det også vært 
travelt, vi har ansatt totalt 18 nye med-
arbeidere, hvorav 3 i administrasjonen, 5 
lærlinger og 10 tømrere/baser. Flere av de 
vi har ansatt har kommet til oss på bak-
grunn av bekjentskaper eller anbefalin-
ger fra folk i LAB systemet, dette setter vi 
stor pris på, og håper dere vil bidra til at 

enda flere tømrere med norsk fagbrev tar 
kontakt med oss i fremtiden.

Alle som jobber hardt, trenger å hvile i blant. 
Slik sett gir julen en kjærkommen pause og 
anledning til å samle krefter til nye utfor-
dringer. God jul fra alle oss i ÅBF AS!

Nedunder følger en oppstilling av våre 
pågående og foreløpig kjente nye pro-
sjekter (kalkulasjonsavdelingen jobber 
dag og natt, så vi regner med det blir 
påfyll av nye jobber utover vinteren).

pågår:
Kleppestø sKole
Tømmerentreprise på nybygg og rehabili-
tering av 2 andre bygg på Kleppestø skole, 
Askøy. Nybygget er på ca 4700 m2 og reha-
biliteringen på ca 4100 m2. Vi startet opp 
september 2011 med nybygget, som er 
ferdig i desember 2012. Rehabiliteringen 
starter til januar 2013 og byggeslutt er 
satt til august 2013. Byggherre: Askøy 
kommune.

HøysKolen, K203
Hovedentreprise på rehabilitering av 4 
gamle teglsteinsbygninger 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 januar 2013. Byggherre: 
Statsbygg.

armauer Hansens Hus
Tømmerentreprise på rehabilitering av 
kontorbygg/forskning på Haukeland, 
Bergen. Byggestart var januar 2012, og vi 
holder nå på med utvendig fasade, skifte 
vinduer og bygge nytt ventilasjonsbygg 
på taket. Byggeslutt er desember 2012. 
Byggherre: Uib.

HauKeland syKeHus, dag og 
tHoraxKirurgi
Tømmerentreprise på rehabilitering og 
ombygging av ca 3500 m2 på Haukeland, 
Bergen. Byggestart var januar 2012, og vi 
jobber nå med innvendige vegger og ven-
tilasjonshus på taket. Byggeslutt er mai 
2013. Byggherre: Helse Bergen.

dnb nor
Tømmerentreprise på nytt kontorbygg 
42 000 m2  i Solheimsviken, Bergen. Bygge-
start var februar 2012, og vi jobber nå med 
yttervegger, innervegger og  gesimser/tak-
oppbygg. Senere kommer dørmontasje 

Lynghagen Knarkvik
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og listing. Byggeslutt er september 2013. 
Byggherre: DNB NOR.

rådalslien leiligHeter
Totalentreprise på 18 utleieleiligheter, ca 
1200 m2 i Fana. Byggestart var februar 
2012, og vi holder nå på med betongar-
beidet. Tømmerarbeid starter i juli 2012. 
Byggeslutt er vinter 2013. Byggherre: 
Bergen Bolig og Byfornyelse.

leiKnes sKole
Hovedentreprise, arkitektfag på Leiknes 
skole, Lindås, nybygg og rehabilitering. 
Byggestart var januar 2012, og vi jobber 
nå med utvendig kledning, innvendig 
plating/innredning, dører, himling, utv, 
komplettering og takstein. Maler, gulv-
legger og murer. Byggeslutt er mars 2014. 
Byggherre Lindås kommune.

lyngHagen KnarviK
Hovedentreprise på nybygg, 30 leilighe-
ter ca 2000 m2 i Knarvik, Lindås kommune. 
Byggestart var mai 2012. Dette prosjektet 
er tre blokker hvorav en har tre etasjer og 
to med to etasjer. Byggene oppføres med 
bærekonstruksjon i tre. Husene bygges 
som passivhus. Byggeslutt er juni 2013. 
Byggherre: Vestbo.

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 leilighe-
ter i hver. Byggeslutt er desember 2012. 
Byggherre: Stolz Bolig.

Kronstad dps
Tømmerentreprise på innvendige tøm-
merarbeid i nytt distriktspsykiatrisk sen-
ter på Danmarkplass. Byggestart var sep-

tember 2011. Prosjektet er på 11 700 m2 
fordelt på 6 plan + parkeringsplan under 
bakkenivå. Vi har innvendige vegger, 
dører, himling, parkett, 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 ferdig til midten av 
september. Utover høsten er det innred-
ningsarbeider som dører og kjøkken som 

står for tur. Byggeslutt er januar 2013. 
Byggherre: Helse Bergen.

samnanger sKole
Totalentreprise på eksisterende skole 
som utvides med et tilbygg på 1080 m2 
på Gjerde i Samnanger. Byggestart var 
april 2012. Det er et spesielt bygg som 
står på søyler. Pilotprosjekt – den 2. sko-
len i landet som bygges som passivhus. 
Det stilles store krav til detaljer, både 
mht. prosjektering og utførelse. Bygget 
er i hovedsak trekonstruksjoner, bjelke-
lag med gitterdragere av tre. Inngangen 
til skolen blir via frittstående gangbroer 
som binder sammen nytt og eksiste-
rende bygg. Byggeslutt er april 2013. 
Byggherre: Samnanger kommune.

fausKanger barne og  
ungdomsKole
Hovedentreprise – ARK og RIB fag på 
nybygg med flerbrukshall ca 4200 m2, 
på Fauskanger, Askøy. Byggestart var 
oktober 2010. Prosjektet er delt inn i 2 

Fauskanger skole

Fauskanger skole

Kronstadparken
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byggetrinn. Byggetrinn 1 ble overlevert 
til påsken 2012 og er tatt i bruk av sko-
len. Byggeslutt er mai 2013.  Byggherre: 
Askøy kommune.

HøysKolen K207
Hovedentreprise på innvendige arbeider 
på ny høyskole på Kronstad på Minde. 
Byggestart november 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 ar-
beider som dører, himling, maling, gulv, 
fliser med mer. I tillegg til at vi har ho-
vedentreprise, er vi også hovedbedrift, 
med overordnet ansvar for all sikkerhet, 
rigg fasiliteter på byggeplassen og om-
fattende RTB entreprise. Byggeslutt er 
april 2014. Byggherre: Statsbygg.

lonemarKa
Tømmerentreprise på nybygg, 24 leilighe-
ter, 1235 m2 i Arna. Firkantet bygg med 
24 stk leiligheter. Støpte dekker og skil-
levegger mellom leiligheter. Konseptet er 
utleieleiligheter for BBB. Byggestart ca 
september 2012 og byggeslutt er ca mars 
2013. Byggherre: BBB Bergen Bolig og by-
fornyelse.

Hellen panorama
Hovedentreprise på nybygg, 40 leilig-
heter, ca 2900 m2 på Lønborg. De fleste 
leilighetene er solgt. Byggestart er au-
gust 2012. Støpte dekker og skillevegger 
mellom leiligheter. Utvendig blir det Sto 
pussystem. Byggslutt er august 2013. 
Byggherre: Vestbo.

KronstadparKen
Tømmerentreprise på 95 leiligheter på 
Danmarksplass. Byggestart oktober 2012. 
Det bygges leiligheter i 6 etasjer tett 
inn mot andre bygg og bybanesporet. 
Byggeslutt er 4. kvartal 2013. Byggherre 
Brødr Ulveseth AS
 
støperiet  strandlien
Tømmerentreprise ved bygging av 45 
nye leieligheter på Laksevåg. Våre ar-
beider hadde oppstart i november 2012 
og forventet ferdigstillelse er somme-
ren 2013. Byggherre: Profier, vår opp-
dragsgiver: LAB entreprenør AS

ravnanger sKule
Hovedentreprise i forbindelse med inne-
klimatiltak på barne og ungdomsskole på 
Askøy.  Skolen er 4500 kvm stor og opp-
draget omfatter bygging av paviljong 
for midlertidig klasserom, bygging av 
nye ventilasjonshus, brannskillende kon-
struksjoner med mer. Startet august 2012, 
ferdigstilles høsten 2013. Byggherre: 
Askøy kommune.

sandviKen sjøfront
Hovedentrepriser ved bygging av 45 
eksklusive leiligheter og flotte næringsa-
realer i prestisjeprosjektet på den gamle 
slakthustomten. Våre arbeider har nett-
opp startet og innflytting i leielighetene 
er planlagt våren 2014. Her er mye flott 
og komplisert tømmerarbeid som krever 
stor fagkompetanse. Oppdragsiver er 
Sandviksboder 1 AS

tveit sKole
Hovedentreprise i forbindelse med 
skifte av tak og vinduer på Tveit skole. 
Byggestart desember 12 og ferdigstil-
lelse i februar/mars 2013. Oppdragsgiver: 
Askøy kommune

Kommende 
prosjekter
gartnerHagen 2
Byggetrinn 2 av boligprosjekt i på Minde, 
16 nye selveierleiligheter, hvor vi utfører 
tømmerentreprise for Stoltz Bolig AS

minde sKole
Fasaderehabilitering og inneklimatil-
tak på Minde skole. Arbeidene omfatter 
ombygging av stort loft, takoppløft, nye 
vinduer, div maler og blikkenslagerar-
beid. Start på oppdrage er januar 2013 og 
forventet byggetid er 8 mnd. Byggherre: 
Bergen kommunale bygg KF.

Sandviken sjøfront

Helleren panorama
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Årets julegave går også  
i år til Barneklinikken

I år, som i de senere år, har LAB Entre prenør 
valgt å gi årets julegave til Barneklinikken. 
Det årlige beløpet på kr.  100 000,- vil også 
i år bli øremerket musikkterapeutene og 
klovnetjenesten. 

«Dette er et tiltak som viser seg å skape 
utrolig mye glede blant de innlagte bar-
na. Dette gir gode og positive opplevelser 
som varer i dagevis i et barnesinn» – sier 
Trygve. 

Ingunn Finne ved Barneklinikken bekref-
ter at de mottar veldig mange positive til-

bakemeldinger fra foreldre og pårørende 
som underbygger dette. Hun kan fortelle 
at musikkterapeutene er universitets-
utdannede pedagoger som bruker sang 
og musikk som terapi til å få barnas tan-
ker bort fra sykdommen og over på noe 
positivt. I kombinasjon med de kjente og 
kjære klovnene er dette noe barna setter 
veldig stor pris på.

Hun kan også bekrefte at dette arbeidet 
koordineres gjennom kommunikasjons-
avdelingen på sykehuset og kommer alle 
barna på sykehuset til gode. 

Med oss tilbake fra vårt møte på Barneklinikken  

fikk vi hilsener tilbake til alle LAB Entreprenør sine ansatte med ønske  

om en God Jul og et Godt Nytt År, samt et «tusen takk alle sammen»  

fra både store og små på Barneklinikken.

Trygve overrekker blomst og gavesjekk til Ingunn Finne.

20 ÅR
20. mars Pål Husebø

40 ÅR 
 5. januar Christer Gudmundsen
20. februar Tord Eirik Larsen
24. april Stian Gjerde
16. juni Piotr Jan Groch

50 ÅR
3. februar Børge Skurtveit

60 ÅR
30. januar Knut Berge Knudsen
25. mai Trygve Mo

STORE dager


