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Blåtur

Årets blåtur startet utenfor kontoret 
fredag 7.  juni hvor det ble servert bagu
etter og kald drikke. Deretter ble vi frak
tet med to busser sørover. Etter litt lure
kjøring havnet vi til slutt på Stend ved 
Fanafjorden. 

Der ligger Bymuseet sitt gårdsanlegg og 
vi fikk plass i Tøsdalsløa. Her ble vi delt 
inn i lag for å konkurrere i blant annet 

line dans, lassokasting, melkespannhiving 
og ikke minst riding på «okse». 

Deretter var det velsmakende servering 
fra Fana Catering med både fisk og kjøtt, 
og premiering til beste lag. Mette og trøt
te ble vi hentet og kjørt hjem. Vi som var 
med takker Ann Elisabeth for en super 
gjennomført Blåtur! 

Alexander er klar for en 50 poenger.

Kjartan rir i land seieren.
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Byggebransjen i Bergen er i endring. 
Flere nye aktører med vekstambisjoner 
har etablert seg i byen, og flere av dem 
er allerede i gang med store prosjekter. 
Samtidig ser vi at noen av de etablerte 
har slitt med både omsetning og inn
tjening de senere årene. Det blir spen
nende å følge med på hva som vil skje 
de nærmeste årene. Men en ting kan jeg 
i alle fall love dere. Vår posisjon som den 
ledende og klart største entreprenøren 
skal sikres. Dette skal skje gjennom mål
rettet og hardt arbeid!

Fortsatt god styringsFart
År 2012 var et godt år for LAB med 
omsetning på over 1,3 milliarder kroner 
og et resultat på ca. 115 millioner kroner 
før skatt. Aldri noen gang tidligere i histo
rien har en entreprenørbedrift fra Bergen 
kunnet vise til slike gode tall. Vi opplever 
fortsatt at «LAB skuten» seiler for fulle 
seil inn i 2013. Hittil i år viser ikke regns
kapene noe svakhetstegn i forhold til hva 
vi opplevde gjennom år 2012. Dette er 
positivt, men samtidig farlig. Vi må i det 
hele tatt ikke tenke tanken på å «hvile på 
våre laurbær». Blikket må hele tiden være 
rettet fremover i den hensikt å opp dage, 
utvikle og komme i posisjon på nye gode 
prosjekter. Vi må være ytterst selvkri
tiske og ha vilje til fortløpende å forbedre 
all vår innsats i de aktiviteter vi velger 
å konsentrere oss om. Vi har svært høy 
kompetanse og god kontinuitet i organ
isasjonen vår. Dette har tatt mange år å 
skape og gir oss et konkurransefortrinn 
i forhold til de nye aktørene i Bergen. Men 
uten jevn og god tilgang på nye prosjek
ter vil alt dette kunne forvitre. Det skal 
ikke skje!

År 2014 blir et spennende År
Tar vi et blikk på LAB Entreprenør så tør 
jeg påstå at selskapet er optimalt organi
sert. Rapporteringslinjene kan ikke bli 
kortere. I tillegg eies selskapet av mange 
aktive eiere. Når vi bestemmer oss for 
våre veivalg så iverksettes handlingene 
raskt. Vi ønsker ikke å starte tunge og 
lange prosesser før beslutninger tas. Vi 

vet hvor målet står, er rask på ballen, og 
vinner kampen! Parallelt med fotball VM 
i Brasil kjører vi entreprenør VM i Bergen! 
Dette får vi ikke til uten ekstra ordinær 
innsats fra enkeltpersoner. I denne sam
menheng tenker jeg spesielt på alle våre 
aktive eiere som først må ofre seg og 
dermed lede an som gode eksempler fo
ran resten av organisasjonen. Mange av 
de andre aktørene i Bergen er ikke organ
isert på denne måten, og vil dermed ikke 
kunne oppnå slike gode effek ter. Hittil 
i år har vi fått nye prosjekter for ca. 300 
millioner kroner, men vi har i løpet av 
første halvår omsatt for ca. 500 millioner 
kroner. For øyeblikket «spiser» vi av ord
reserven vår, men dette ønsker vi å en
dre på i løpet av det neste halve året. Nye 
prosjekter som gir god produksjon i 2014 
skal vinnes i løpet av høsten!

Fokuset pÅ  
egenregiprosjekter vil øke
LAB har siden 2006 investert over 60 
millioner kroner i utbyggingsselskaper 
som eier uregulerte og ferdig regulerte 
tomteområder hvor vi ønsker å utvikle 
og bygge gode bolig og næringsprosjek
ter for salg i markedet. Disse selskapene 
er nærmere omtalt lenger bak i dette 
nummer av LAB BLA. I vår strategiplan 
for 2013–15 har vi satt oss som mål at 
flere av disse egenregiprosjektene skal 
være i full produksjon og dermed bidra 
til en enda bedre og mer forutsigbar 
ressurs utnyttelse av alle våre ansatte. 

boligbyggingen mÅ  
proFesjonaliseres 
I hovedsak er LAB Entreprenør mest 
kjent som en entreprenør som bygger 
store næringsprosjekter, blant annet 
kontorbygg, kjøpesentre og ulike kombi
nasjonsbygg (kontor, verksted, lager) for 
den lokale industrien i Bergen. De nær
mere 700 boligene som vi har bygget de 
siste 10 årene drukner tydeligvis i alle 
de mange og store næringsprosjektene 
våre. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi 
vet at Bergen har akutt mangel på boli
ger og at det dermed vil bli bygget man

ge slike prosjek
ter de nærmeste 
årene i byen vår 
og nærmeste omegn. Vi vil i større grad 
enn tidligere allokere ressurser til bolig
bygging for å bli best på kvalitet og gjen
nomføringsevne i slike prosjekter. Mye 
av aktiviteten vil rettes mot eksterne 
byggherrer, men gradvis vil nok egen
regisatsingen også vise i terrenget. 

lab-Familien vokser
Vi kommer ikke utenom en særdeles 
viktig begivenhet som nylig har skjedd 
i LABkonsernet. LAB Entreprenør, Åsane 
Byggmesterforretning og LAB Eiendom 
har fått seg en ny fremtidig søster. Navnet 
på selskapet er Fundamentering AS (FAS) 
og er godt kjent av mange av dere som 
arbeider i LAB Entreprenør. Selskapet 
har hovedkontor i Trondheim og er ett av 
tre selskaper som driver landsdekkende 
virksomhet innenfor fundamenterings
bransjen i Norge. Vi har benyttet dem ved 
flere anledninger som underentreprenør 
for krevende fundamenteringsoppdrag 
på våre prosjekter. Med bakgrunn i dette 
kjenner vi godt til deres svært høye kom
petanse og gode holdninger. I så måte vil 
de passe perfekt inn i LABfamilien som 
er levende opptatt av nettopp slike ver
dier. Selve overtakelsesprosessen har tatt 
ca. 10 måneder og har foregått på svært 
grundig vis. Vi i LAB skal være helt trygge 
på hvem vi slipper inn i familien, og det 
kan jeg bekrefte at vi er nå. Vi ønsker dem 
hjertelig velkommen til oss! For øvrig vi
ser jeg til en egen reportasje lenger bak 
i LAB BLA hvor mer detaljert informasjon 
kan finnes. Med FAS på laget så endrer 
våre nøkkeltall seg til ca. 300 ansatte og 
1,5 milliarder kroner i omsetning!

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

Vi forbereder oss på tøffere 
konkurranse!
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dnb solheimsviken 
Prosjektet «Samlokalisering av DNB i 
Solheimsviken» nærmer seg med storm
skritt sin avslutning, og overleverings
datoen er bare et par måneder unna. 

Det er fortsatt nesten 300 mennesker 
som har sitt daglige virke på byggeplas
sen, og som jobber målrettet med å full
føre Norges mest moderne finanshus til 
avtalt tid og med høy kvalitet.

Det er i hovedsak kompletteringsarbei
der på utvendige fasader som gjenstår, 
sammen med sluttføring av byens flot
teste utomhusanlegg. Innvendig er det 

de ferdige overflatene som skal på plass, 
det legges granitt, parkett og monteres 
eikespiler i et høyt tempo. Våre gode 
samarbeidspartnere på tekniske fag job
ber lange dager med uttesting og innre
gulering av sine anlegg.
 
For LAB er prosjektet et bevis på at vi er 
blant landets mest kompetente totalen
treprenører og at vi har evne til å ta på 
oss de største prosjekt som gjennomfø
res i vår landsdel. 

«Vi har ukentlig besøk av både eksiste
rende og potensielle kunder som alle har 

kommet med gode tilbakemeldinger etter 
befaringer på bygget. Gjennomføringen 
av ferdigbefaringer med vår byggherre og 
DNB er startet, og vi har fått gode tilbake
meldinger på både kvalitet og løsninger» 
– sier vår engasjerte prosjektleder Gard. 

Det er imidlertid fortsatt mange fallgru
ver i prosjektet, og det krever stor innsats 
og overvåkenhet fra alle LAB sine funk
sjonærer om bygget skal kunne overleve
res byggherren innen 1.september 2013. 
«Vi utsetter derfor ferie til høsten og stil
ler godt motivert til innsats i den hektis
ke sluttspurten» – avslutter Gard. 

Høy aktivitet ute også.

Spennende fasade.

Prosjektleder Gard sjekker 
detaljer sammen med Henrik.
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oasen iv 
Siden forrige nummer av LAB BLA har vi 
støpt opp 3 etasjer med etterspente dek
ker. Det har vært god fremdrift på egne 
betongarbeider, og på det meste har det 
jobbet 35 mann i betongproduksjonen. 
«Det er lite å utsette på kvaliteten på be
tongarbeidene takket være god styring 
av Børge sammen med basene Pieter og 
Bjørnar» – sier en fornøyd prosjektleder 
Steinar Norheim. 

I disse dager lukker vi igjen hullene i 
parkeringsdekkene etter begge tårnkra
nene som nylig ble demontert, samtidig 
som vi er i ferd med å tette alle fasader 
på bygget. Målet er å ha tett hus før feri
en. Runar følger opp tett hus fagene med 
jernhånd for å klare dette.

Vår anleggsleder Pål Thomassen kan også 
bekrefte at arbeidene med avretting og 
støp av gulv, stålarbeider etc. også er 
kommet godt i gang. Dette takket være 
god styring av Per. I tillegg til dette er 
vi er også godt i gang med ombygginger 
inne i eksisterende senter. Dette arbeidet 
styres på en trygg og god måte av Rolf
Helge, som i tillegg må passe på alle de 
tekniske entreprenørene i nybygget.

«Vi regner med å få avklart de siste lei
etakerne før ferien, og da skal planen 
om å åpne til julehandelen i november 
kunne holde. Til sammen regner vi med 
å sysselsette rundt 150 mann på prosjek

tet ut over høsten» – sier en optimistisk 
prosjektleder.

Etter åpning av de to butikketasjene skal 
vi fortsette arbeidene med innredning 
av en ny 3.etg. hvor blant annet Bergen 
Kommune helsetjenester, legekontorer 
etc. skal flytte inn. Det vil parallelt med 
dette også foregå betydelig med ombyg
gingsarbeider på flere tusen kvadratme
ter i eksisterende senter. Disse arbeide
ne vil pågå frem til mai, samtidig som 
utomhus arbeidene ferdigstilles. 

 «Vi ser ikke bort fra at det også vil kun
ne foregå arbeider på Oasen en stund 
etter dette også» – avslutter en fornøyd 
og smilende prosjektleder. Hva han har i 
tankene får fremtiden vise. 

Råbygget klart for fasadearbeider.

Klart for innvendige arbeider.

Zbigniew og Dariusz i ful sving med 
armering av åpning der tårnkran stod.
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BUSP

Kranene ruver over Haukeland.



busp, helse bergen
For Helse Bergen har vi siden oppstar
ten i mai 2012 nå nesten ferdigstilt de 
to underliggende etasjene U2 og U1. Vi 
skal som kjent her bygge «Nytt senter 
for barn, unge og psykosomatisk medi
sin (BUSP)».

Prosjektet omfatter helt ny bebyggelse 
som planlegges utbygget i 2 etapper. 
Etappe 1 som vi nå har startet på inne

holder psykiatri, barnas energisenter, un
dervisningslokaler samt tekniske etasjer. 
LAB sin kontrakt er K201 råbygg og om
fatter et bygg på ca. 28 000 m2 i varier
ende høyde opp til 9 etasjer. 

Vår entreprise omfatter grunnarbeider, 
betong, betongelement og stålkonstruk
sjoner samt tilhørende hjelpearbeider for 
tekniske fag og etablering av brønner 
i fjell for bergvarmeanlegg. 

De to underliggende etasjene som i all ho
vedsak er utført som plasstøpte betong
konstruksjoner skal inneholde Barnas 
Energisenter. Der skal det blant annet 
være auditorium, gymsal og svømmebas
senger med tilhørende garderober og an
dre fasiliteter. 

Prosjektleder Ottar Sleire kan fortelle 
at i løpet av det første året med produk
sjon har det gått med ca. 6000 m3 betong 
og 600 tonn armering. For å produsere 
dette og tilhørende aktiviteter har vi så 
langt brukt rundt 40 000 timeverk. Når 
vi i dag besøker byggeplassen ser vi at 
det er full aktivitet og totalt sett så er 

Høy aktivitet.

Kenneth og Jonny vurderer fagprøven til Pål. Erik gjør klar veggen til dobling.
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det over 40 egne ansatte i produksjon. 
Over dette ruver det 3 tårnkraner og 
vi er i gang med fundamentet for den 4 
som skal reises i løpet av fellesferien. 

«Det er en utfordrende jobb dette med 
så mange samtidige aktiviteter i store 
høyder, og vanskelig tilkomst ned i byg
gegropen» – sier en engasjert Jan Erik 
Skjelanger som er anleggsleder på pro
sjektet.

Han kan videre fortelle at etter ferien vil 
vi begynne å reise den første overliggen
de blokken som skal være ferdig til våren 
2014, og deretter fortløpende de tre neste 
inne utgangen av 2014. Utomhus arbeide
ne skal være ferdig i løpet av høsten 2015, 
så vi har mye godt arbeid foran oss. 

Med seg for å holde orden på alt dette 
har han Egil Storheim som anleggsleder
assistent og Dag Danielsen som formann, 
samt de erfarne basene Kjartan Dalstø og 

Kenneth Kristiansen. I tillegg følger inge
niør Lars Andreas Aaland opp våre UE, KS 
og sørger for nødvendig dokumentasjon.

møllendalsveien 68 
LAB Entreprenør er nå i full gang med lei
lighetsprosjektet Møllendalsveien 68.

Prosjektet består som kjent av 80 leilig
heter fordelt på fem blokker med parke
ringskjeller under bakkenivå. I gateplan 
er det noe næringsarealer mot gate og 
fremtidig Almenning. Totalt sett skal det 
bygges over 10 000 m2. Kontraktsummen 
er ca. 170 mill. eks. mva. Byggetid ca. 22 
måneder.

Grunnarbeidet er nærmeste avsluttet. 
Hele bygget skal hvile på ca. 180 stykker 
stålkjernepeler, dette arbeidet er også i 
avslutningsfasen. Vi er nå i full gang med 
betongproduksjon i kjelleretasjen, her er 
det hele tiden en utfordring med arbeider 
i nivå med Store Lundgårdsvann. Etter 
en del startvansker går dette arbeidet nå 
bra, halve bunnplate er støpt, samt en 
god del vegger og søyler. Betongarbeidet 
i kjeller er satt bort til Buck og Jønsson AS, 
men blir tett fulgt opp av vår driftsleder 
Per Jarle Jacobsen. 

En stor utfordring på dette prosjektet er 
omlegging av kommunal spillvanns og 
overvannsledning, det er store dimen
sjoner i dype grøfter som i tillegg skal 
ligge tett inntil både høyspentkabler og 
fjernvarmerør. 

I midten av september starter vi med 
egen betongproduksjon på prosjektet. 

Blokkene skal oppføres med plasstøpte 
vegger og dekker, samt stålsøyler.

Prosjekteringsarbeider, kontrahering og 
videre planlegging pågår også for fullt, 

så det er nok å ta seg til i en hektisk hver
dag. De øvrige på prosjektet er anleggs
leder Tore Myking og prosjektleder Geir 
Martinsen. 

25 meters bassenget.

Betongarbeidene er kommet godt i gang.

Mariusz, Arne og Helge har laget midlertidig bro for gangveien rundt Store Lungegårdsvann.
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upgrade oFFice space  
learning center (statoil)
I april 12 signerte LAB Entreprenør AS 
en kontrakt med Statoil om ombygging 
av undervisnings og kontorbygg på 
Sandslihaugen 30 i generalentreprise. 
Kontrakt  summen var på 63 millioner 
eks. mva. men er nå økt til nærmere 70 
millioner eks mva. etter byggherrens 
siste ekstrabestillinger. Arealet som er 
ombygget er ca. 4800 m2. 

Ombyggingen har bestått i innvendig 
rivning av gamle kontorer, auditorium, 
kantine og kjøkken, samt undervisnings
lokaler, før dette er bygget opp på nytt 
igjen. 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. 

En stor utfordring i dette prosjektet 
har vært Statoil sitt sterke fokus på 
HMSarbeidet. Men heldigvis – LAB har 
fått gode tilbakemeldinger på sin HMS
oppfølging og samarbeidet med de ulike 
HMSkoordinatorene fra byggherren. 

Vi nærmer oss nå fellesferie og alle over
flater er overlevert og overtatt av Statoil, 
møbler samt AV/IT utstyr som leveres av 
Statoil begynner å komme på plass. I uke 
26 overleveres alle tekniske fag og den 
01.07.2013 overleveres siste resten til 
Statoil, ferdigattest skal være klar til uke 
28. Bygget skal brukes til opplæring og 
kursing og det antas at første kurs vil bli 
holdt i begynnelsen av September 2013. 

På dette prosjektet har Geir Martinsen 
vært prosjektleder, KnutHelge Iversen har 

vært anleggsleder og Reidar Midtsæter har 
vært byggeleder.

«Vi i prosjektet ønsker spesielt å takke 
våre tekniske underentreprenørene for 
den jobben de har gjort med å koordinere 
sine føringer som skal på plass i himlin
ger, i datagulv og i sjakter. Mye av dette 
arbeidet har vært løst på stedet da det 
har vært nærmest umulig å prosjektere. 
Disse fagene har utgjort en stor del av 
prosjektet» – avslutter en godt fornøyd 
anleggsleder.

thon Åsane senter 
Thon kjøpte i 2012 det gamle Ikea
bygget med tanker på å bygge det om 
til kjøpesenter. LAB ble forespurt om å 
regne på jobben i starten av mars. Etter 
innlevert pris ønsket Thon å gå videre 
med LAB og man ble enig om en total
entreprise. 

Lettere rivningsarbeid ble satt i gang 
av starten av april i påvente av kommu
nens igangsettelsestillatelse. Når denne 
ble mottatt i slutten av april startet en 

omfattende rivning av alle tekniske in
stallasjoner, teglvegger, betongvegger, 
heiser fasader mm. 

Betongproduksjonen er kommet godt 
i gang, trygt styrt av Per Ivar som for
mann, samt Stein Ove Seljelid og Karl 
Anton Hopsdal som baser på henholds
vis forskaling og armering. Deretter skal 
vi montere ca. 1.700 m2 med hulldekker 
samt søyler og bjelker inne i bygget. 
«Dette er en jobb som vi håper er ferdig
stilt før ferien» – sier anleggsleder Pål 

Stian Dale. Bygget skal også få nytt inn
gangsparti med rullebånd og heis. 

«Det er en meget tøff fremdrift på det
te prosjektet. Man ønsker å ta deler av 
bygget i bruk allerede til julehandelen 
i 2013» sier prosjektleder Hans Skorpen. 

Lys og tiltalende kantine.

Nye søyler, dragere og dekke monteres inne i bygget. Tormod forskaler pilaster.
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Åsane s1/s2 (coop) 
LAB har kontrakt på grunnarbeidene 
for Åsane Handel AS sitt nye kjøpesen
ter i Åsane. Senteret er lokalisert på en 

25 mål stor tomt mellom gamle IKEA og 
Vestlandshallen. 

LAB sine representanter på prosjektet er 
prosjektleder Lasse Smilden og anleggs
leder OleReidar Fauske. LAB har enga
sjert Steinsland & Tyssøy AS som un
derentreprenør for grunnarbeidene og 
Fundamentering AS for boring av over 
100 energibrønner. Samarbeidet med dem 
har fungert meget bra og etter at arbeidet 
startet i fjor høst er vi nå i ferd med å fer
digstille byggegropen og energibrønnene. 
Pr i dag er det etablert to store masse
deponier på tomten med sprengstein som 
skal fylles tilbake i og rundt bygget etter
hvert som betongarbeidene ferdigstilles. 

Til høsten vil LAB starte med infrastruk
turen med VA og Elledninger i grunnen 
utomhus med påkoblinger til offentlig 
nett. LAB vil ferdigstille sine arbeider 
i løpet av våren 2014.

strandlien Felt 3 – «støperiet»
«Vi er i innspurten og styrer mot myk 
landing med overlevering i uken som 
starter med mandag 19. august. Vi over
leverer da 2 uker før kontraktens frist. 
Hus C er i «blåsokk modus» mens hus 
D følger like bak» – sier en optimistisk 
prosjektleder Stig Hole. 

Med seg på prosjektet har han Aleksander, 
Frode og Knut som henholdsvis anleggs
leder, byggeleder og formann. «Alle sam
men har gjort en kjempeinnsats så langt» 

– presiserer Stig. 

Søknad om ferdigattest sendes før som
merferien, og de siste ukene før overle
vering etter ferien brukes til kontroll
runder og finpuss. Parallelt med dette 
pågår arbeid med utomhus og takter
rassen på hus C. De siste balkongene er 
også under montering.

10. juni ble det avholdt fellesvisning for 
alle som har kjøpt leilighet. Det var sol 
fra skyfri himmel og mange gode tilba
kemeldinger. Som en av kundene uttalte: 
«….ellers var leiligheten bedre enn jeg 
hadde tenkt meg.» I LAB tar vi gladelig i 
mot all skryt som serveres!

Grunnarbeidene våre går for fullt.

I leiligheten får man følelsen av å sveve.

Ikke ofte man ser slike bygg. Huset under er verneverdig og skal pusses opp.
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thon hotel sandven,  
norheimsund 
På dette prosjektet leverte vi over 25 leilig
heter høsten 2012 (trinn 1). Disse ble tatt 
i bruk som hotellrom av hotellet 15.09.12. 

Parallelt med dette har vi jobbet med enda 
et påbygg (trinn2) som inneholder 46 rom 
(totalt 92 senger) og en konferanseetasje. 
Vi har her som på første påbygget brukt 

ferdige baderomskabiner som ble heist 
inn i bygget etter hvert som vi bygget oss 
opp. På dette byggetrinnet har vi også pre
fabrikkert veggelementer mens betongar
beidene stod på. Så fort vi hadde noen eta
sjer klar, heiste vi på plass elementene. På 
den måten fikk vi raskt tett hus.

Vi vil overlevere denne delen av hotel
let i månedsskiftet juni/juli. Det vil da 

bli til sammen 169 nye sengeplasser på 
hotellet i tillegg til de eksisterende i det 
gamle trebygget. 

Kontraktssummen på bygget er i overkant 
av 90 mill. eks. mva. Bjarte Harms er fast 
byggeleder på stedet, Sigmund Sunde 
er anleggsleder og Hans Skorpen er pro
sjektleder. 

lagunen storsenter 
Lagunen skal gjennomføre en del ved
likehold av uteareal på senteret og om
rådene rundt. I den forbindelse ble LAB 
kontaktet for gjennomføring av disse 
arbeidene. Arbeidet blir ivaretatt av 

anleggsleder Pål Stian Dale og Reidar 
Midtsæter som kjenner godt til driften 
på Lagunen. Det blir en del koordinering 
av arbeidene med asfalt, anleggsgartner 
og graving. Arbeidene skal være utført 
til fellesferie. 

Herlige omgivelser.

Spennende arkitektur.
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Bak buene skal heisene være.

Kanalveien 11



«Sommerferien nærmer seg og vi er som alltid på denne årstiden inne 
i en svært hektisk periode» - sier en lett andpusten Steinar Floen som 
er prosjektleder på Bergens nye glassbygg. Meg seg på denne bygge-
plassen har han selvsagt sin gode følgesvenn Sigmund A., samt unge 
lovende Brede. «Begge gjør en kjempejobb» – skyter Steinar inn. 

Utvendig begynner terrenget å få sin 
endelige form. Før vi tar sommerferie vil 
også det meste av grøfter, både for avløp, 
vannbåren varme og trafo være på plass. 
Det utvendige parkeringsdekket er fer
dig støpt og kun en liten justering av 
oppkjørselen gjenstår. Når dette og re
sten av overvannskummene er plassert 
kan vi begynne å tenke på asfaltering. 
Fundament for varmepumpe er støpt og 
det samme gjelder for en utvendig, over
bygget «røykebu» som byggherren gene
røst har tilbudt leietakerne. 

Glassfasadene er på det nærmeste ferdig 
montert. Kun komplettering, dører og et 
felt i forbindelse med inntransport står 
åpent til over ferien. I august regner en 
med at også dette er utført. Takarbeidene 
er ferdigstilt og det står nå bare igjen å 
sette på plass de store ventilasjonshet
tene samt kobling av værstasjon. I fel
lesferien starter også arbeid med glass
gesims og en ser i spenning fram til at 
bygget får sitt endelige utforming. 

Innvendig er det også stor aktivitet. Alle 
de faste veggene er ferdige, og før tømrer 
tar ferie vil systemvegger for de to øverste 
etasjene også være montert. Gulvene er 
ferdig avrettet. Maler, flislegger og gulv
legger jobber på spreng for å holde tritt 

med veggmontasjen. «Og når de tekniske 
fag nå også har fått løst sine problemer 
i etterkant av konkursen i Profitek, så ser 
det atskillig bedre ut med hensyn til fer
digstillelse» – sier en lettet prosjektleder. 

Det høye atriet er ferdig malt og vinduer 
er innsatt. Lyssettingen skal tilpasses 
byggherrens rikholdige utvalg av kunst
verk som skal plasseres i dette arealet.
I garasjen er porter innsatt og himling 
godt i gang. En ser fram til å kunne fer
digstille denne slik at en får løst de tran

En liten pust i bakken for Sigmund, Brede og Jan Sigurd.

 Janusz forskaler murkrone.

Lab Bla Sommer 2013  13



ge parkeringsforholdene. Før en kommer 
så langt må imidlertid ventilasjonsarbei
dene fullføres. 

Den ene heisen er allerede montert. I 
august starter arbeidene med tvilling
heisene som gjennom sine glassfronter 

får god utsikt til den yrende trafikken i 
Fjøsangerveien.

«Det hele ser lyst ut med hensyn til fram
drift, men vi forventer alle at den hek
tiske og kaotiske sluttfasen også denne 

gang vil komme over oss med full tyng
de» – avslutter Steinar. 

Trøsten får være at det fortsatt er en god 
tone mellom de utførende, og i tillegg har 
vi en byggherre som viser stor forståelse 
for viktighet av å ta beslutninger i tide. 

Intervju 
med  

en lærling
Steinar Sørensen (24) begynte som lær
ling i LAB Entreprenør på BUSP i februar 
nå i år. Steinar som er utdannet tømrer 
med fagbrev hadde sin tømrer læretid i 
Eide Mesterbygg AS. Etter noen år som 
tømrer ønsket han også å få nødvendig 
teori og praksis for å ta fagbrev som 
forskalingssnekker. Læretiden startet i 
Sotra Entreprenør, men da de gikk kon
kurs overtok LAB han som lærling i et 
samarbeid med Byggopp. Steinar har nå 
bestått teorien og vi vil melde han opp 
til fagprøve i løpet av sommeren.

Steinar har tross sin unge alder allerede 
pusset opp et hus og er nå i gang med 
oppussing av egen leilighet. På fritiden 
går det ellers i trening, båt og bil.

Bygget sett fra sør.

Steinar lodder veggen før støping.
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leskur bybanen trinn 2.  
(nesttun – lagunen) 
Alle leskurene med stål, glass og rekk
verk på de 5 holdeplassene ble overlevert 
i desember 2012. Diverse endringsarbeid 
og avtalt forskjøvet arbeid med benker 
og avfallskurver har pågått fra jul og 
frem mot åpningen av bybanen trinn 2 
som fant sted den 21. juni. 

Representanter fra alle entreprenørene 
som har deltatt i utbyggingen var invi
tert til den offisielle åpningen for å være 
med det første vognsettet som kjørte 
det nye strekket i ordinær «jubelrute». 
Byggeleder Frode Njøten deltok fra LAB, 
mens prosjektleder Stig Hole dessverre 
ble forhindret fra å delta. 

Bybanen Utbygging er så fornøyd med 
LAB sin innsats på prosjektet at de har 
innstendig oppfordret oss til å regne an
bud på byggetrinn 3 også. 

kollektivterminal lagunen 
Til kollektivterminalen på Lagunen har 
vi levert leskur i stål og glass, glassfasa
der og taktekking. Vi overleverte dette 
arbeidet samtidig med Bybanen trinn 
2 i desember 2012. Dette viktige knute
punktet for buss er integrert med det 

nye bybanestoppet på Lagunen og ble 
tatt i bruk kort tid etter overlevering.

Våre erfaringer fra bybaneholdeplassene 
kom godt med da de samme prinsippene 
og løsningene ble brukt på kollektivter

minalen. Man kan trygt si at dette pro
sjektet «gikk på skinner»!

Vi hadde med oss Johs Sælen & Sønn og 
Hole Glass også her, med Frode Njøten 
som alltid positiv og tilstedeværende smø
reolje. Stig Hole var selvsagt prosjektleder. 

Overleverte prosjekter
Bybanestopp i Fanavegen.

Kollektivterminal Lagunen.
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lone-utleieboliger For bbb
Lone trinn 1 med 24 utleieleiligheter for 
Bergen kommune ved BBB KF ble ferdig
stilt i mai. 

På grunn av at BKK Nett ikke kunne le
vere ny trafo og påsetting av permanent 
nettstrøm i tide ble overleveringen til 
BBB KF utsatt til 3. juli for selve bygget. 
Siste rest av utomhusarbeidene gjøres 
ferdig i juni. Overlevering til kommunen 
for disse arbeidene blir etter ferien.

Vi har benyttet utsatt overlevering til 
å kontrollere arbeidene ekstra godt og 
følge opp utbedring av feil og mangler. 
Bergen kommune overtar derfor i disse 
dager et bygg med god «TEK 10» stan
dard og høy kvalitet.

Prosjektleder Stig Hole gir anleggsleder 
Sigmund Sunde og formann Per Ivar 
Kristiansen all ære for et godt fullført 
prosjekt. Førstnevnte har mye av tiden 
fungert som anleggsleder «på vei til 
Norheimsund». 

neptun hotell
Ombyggingen og utvidelsen av Neptun 
Hotell er nå ferdigstilt og overlevert. 
Alle arealene er tatt i bruk. Vi holder 
på med å finjustere diverse saker vedr 
ventilering av restaurant og resepsjon, 
oppgradering av skyveglassfelt på bad 
og gjennomgang av diverse elektroin
stallasjoner i fm varmekabler i badegulv. 

Prosjektet har vært meget tung, det har 
vært komplisert å gjennomføre og på 

grunn av manglende tillatelser fra myn
digheter har det dradd ut i tid. Faktisk 
har prosjektet pågått fra november 2010 
til februar 2013. Kostnadsøkningen på 
prosjektet har vært utfordrende både for 
byggherren og LAB. Sluttoppgjør med 
byggherren er ikke i havn. Regner med 
at vi har dette på plass før ferien.

Når vi nå ser resultatet så har Neptun 
blitt et godt oppgradert hotell med 
en ny toppleilighet på 120 m2, 72 nye 

rom, ny resepsjon, ny frokost, lunsj og 
kveldsrestaurant, 4 nye møterom og 2 
nye heiser. Spesielt resepsjonen er blitt 
flott, luftig og lys. Denne er en ombyg
get gårdsplass med nytt glasstak over. 
Den har også fått en sentral beliggenhet 
i bygget i forhold til inngang, heiser, ser
veringssteder mm. 

Rolf Helge Hellevang og Frode Njøten har 
vært byggeledere, mens Hans Skorpen 
har vært prosjektleder.

Snart klart til innflytting.
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slÅtthaug vgs – ny byggehall
LAB vant kontrakten med å oppføre en ny 
byggehall i totalentreprise på Slåtthaug 
for Hordaland fylkeskommune. Bygget, 
som totalt er på ca. 1000m2 BTA, er delt 
inn i tre store haller ment for praktisk 
undervisning i murerfag, anleggstek
nikk samt tre og småfag. I 1. etasje er det 
i tillegg en stor garderobeavdeling og i 
etasjen over er det rom for teoretisk un
dervisning samt teknisk rom. «Vi er i full 

gang med detaljprosjektering» – bekref
ter prosjektleder Lasse Smilden. 

Utomhus skal et område opparbeides for 
å gi plass til skolens aktiviteter knyttet til 
den nye byggehallen. LAB skal her blant 
annet tilrettelegge med fundamenter 
for et lite bygg som skolen skal føre opp 
i egenregi som ett ledd i undervisningen.

Bygget føres opp med yttervegger i bæ
rende isolerte prefabrikkerte veggelemen

ter fra Voss Cementvarefabrikk AS. Dekker 
uføres som plasstøpte og prefabrikkerte 
hulldekker. Bygget avstives med bærende 
innervegger i betong.

Vi har nettopp mottatt igangsettings
tillatelse fra kommunen. Det er satt av 
knappe 8 måneder til oppføring av byg
get så byggetiden er relativ stram. «Vi har 
ingen tid å miste», sier en smilende, men 
utålmodig anleggsleder Edgar Borsholm. 

Nye og aktuelle prosjekter

dyreklinikken  
ved kilden senter
I september 2014 skal Dyreklinikken på 
Stend flytte til Nordås for å åpne det som 
trolig blir Norges største og mest moderne 
dyreklinikk. For dette formålet skal LAB 
Entreprenør oppføre et nybygg på 1230 m2 
på ett plan ved Kilden Senter. Byggherre 
for prosjektet blir Aberdeen Properties.

Det gamle parkeringshuset skal rives, 
men fundamentene og to bakvegger 
skal gjenbrukes. Parkering skal reetable
res på taket av den nye dyreklinikken.

Totalentreprisen lyder på kr. 22,2 mill. 
eks. mva. med byggetid på 12 kalender
måneder.

Illustrasjon av verksted.

Ikke bare vanlige pasienter.
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rom eiendom, 
bergen stasjon øst 
LAB Entreprenør vant høsten 2011 anbu
det med å bygge et nytt kontorbygg i to
talentreprise for ROM Eiendom AS. Den 
største leietakeren som Rom Eiendom 
var i forhandlinger med den gang valg
te til slutt å etablere seg et annet sted 
i sentrum. Siden har Rom Eiendom 
arbeidet hardt, i samarbeid med DnB 
Næringsmegling, for å skaffe bygget 
leietakere. Det har de lykkes med og har 
pr i dag leid ut godt og vel halve bygget. 
Flere interessenter har også meldt seg 
den siste tiden. Styret i Rom Eiendom AS 
og NSB AS har på grunnlag av signerte 
leiekontrakter gitt klarsignal for byg
ging. 

Det arbeides nå på flere hold med å få 
reguleringsplanen opp til 2. gangs be
handling i bystyret. Det er mye som skal 
dokumenteres og flere fagetater skal ut
tale seg før det er klart for behandling. 
Forhåpentligvis gir bystyret sitt ja i lø
pet av september og vi håper å være i 
gang med bygging i løpet av høsten. 

På tomten ligger det i dag mye infra
struktur i bakken som må legges om, 
samt at en del eldre bygningsmasse må 
vike for nybygget. En trafostasjon må 
flyttes inklusive noen store strømka
bler på 132kV som forsyner store deler 
av sentrum med strøm. I tillegg ligger 
det en kombinert spill og overvannsled
ning som må legges om via to kulverter 
gjennom nybyggets kjelleretasje. Det er 

søkt om egne igangsettinger til Bergen 
Kommune for enkelte av disse arbeidene 
slik at vi kan starte arbeider på tomten 
etter sommerferien med målsetting 
om å overlevere kontorbygget til ROM 
Eiendom senhøsten 2015.

Bygget skal miljøsertifiseriseres «Very 
Good» i henhold til BREEAMNOR stan
dard. I tillegg er det besluttet at bygget 
skal ha passivhusstandard med energi
merke A. «Et spennede bygg med gode 
kvaliteter og strenge krav til energi og 
miljø. Dette stiller høye krav til LAB 
Entreprenør og våre samarbeidspart
nere med hensyn på prosjektering og ut
førelse» sier prosjektleder Lasse Smilden.

Bygget sett fra perrongen.
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jacob kjødes vei 10
LAB har inngått en intensjonsavtale 
med Jacob Kjødesvei Eiendom AS om 
bygging av et 3etasjes leilighetsbygg 
med 4 leiligheter fordelt på 2 plan og 
med garasje, boder og tekniske rom i un
deretasje. Totalt 560 m2 bruksareal og en 
kontrakts sum på 17,5 mill. kr. Forventet 
byggestart er 4. kvartal 2013.

strandlien Felt ii –  
«verket trinn 4»
Felt II er siste del av Strandlien utbyggin
gen for Profier. Prosjektet består av 62 
leiligheter fordelt på 2 blokker med til
hørende fellesarealer, bodanlegg og mo
bilt bossug. Plasstøpt pkjeller og sjakter, 
stål og hulldekk på resten. Fasader av 
bindingsverk med platekledning.

I tillegg skal det bygges parkeringsan
legg for både felt 2 og 3 under bakken 

med totalt ca. 75 bilplasser i et semiauto
matisk parkeringsanlegg fra Nussbaum.

LAB har sammen med byggherren for
handlet frem en samarbeidsavtale med 
ramme på ca. 100 mill. kr. eks. mva. 
Totalentreprisetilbud skal leveres i slut
ten av august 2013. 

Vi har utført rivning av det gamle kon
torbygget på tomten på forsommeren. 
Det gule brakkebygget skal rives etter 

ferien, og mannskapsriggen flyttes da til 
næringslokalene i Strandlien felt 4 like 
ved siden av der vi nå har kontorriggen.

Det er solgt mer en halvparten av leilig
hetene, og byggestart forventes i begyn
nelsen av september 2013.

Salget er i gang, rammesøknad er sendt 
og prising av totalentreprise pågår.

Ikke mange bygg som er maken til dette.

Skisse av boligblokken.
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busp entreprise k202 –  
tett hus 
LAB Entreprenør ble i midten av mai 
innstilt til kontrakten «K202 bygnings
messige arbeider tetthus» av Helse 
Bergen HF. LAB er allerede i dag etablert 
på tomten gjennom kontrakten «K201 – 
Råbygg» hvor vi bygger råbygget med 
bæresystemer i betong, stål og prefabrik
kerte hulldekker. K202 er neste steg med 
bygging av glassfasader og isolering og 
tekking av tak for å gjøre byggene tette 

og klare for påfølgende entrepriser med 
innredningsarbeider. Oppstart på glass
entreprisen er i mars 2014 med ca. ett 
års byggetid. 

LAB gav pris på to beskrevne alternati
ver til fasader og byggherren valgte til 
slutt den rimeligste som består i hoved
sak av en tradisjonell «curtain wall» – fa
sade av glass og aluminium til en pris på 
vel kr. 150 mill. eks. mva. 

En kontraktsinngåelse har imidlertid 
latt vente på seg. Helse Bergen HF har 
vært opptatt med å behandle en klage 
fra en av de tre andre tilbyderne. Denne 
saken ser nå ut til å løse seg til alles bes
te, og endelig kontrakt er i ferd med og 
inngås i disse dager.

Som et ledd i vårt kontinuerlige HMS arbeid er det opplæring og  
kompetansebygging i form av kursing som har vært vårt fokusområde.

Vi har i løpet av våren arrangert kurs i Personløfter, 
fallsikring og anhuking og stropping. Gjennomført 
kurs med eksamen gir kompetansebevis for den en
kelte ansatte, og vi har nå hatt tilnærmet alle våre 
ansatte gjennom disse kursene. Dokumentasjonen 
blir scannet og lagt inn i ProLab slik at de er til
gjengelig for byggeplassene når det behøves.

Som kjent så kjøpte vi inn hjertestartere på prosjek
ter og på kontoret for en del år siden. Vi kjører nå 
årlige kurs for nyansatte samt de som ønsker repeti
sjon. I løpet av våren har vi arrangert 3 kurs med 
tilsammen over 50 deltakere. 

HMS – opplæring/kompetanse

Store glassfasader.
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Midtun leir.

Siste nytt fra LAB Eiendom
midtun leir – 1. byggetrinn
Byggetrinn 1 er et kombibygg for Archer/ 
Tecwell på ca. 2.700 m2 med 1500 m2 verk
sted og 1200 m2 kontor hvor vi forventer 
inngåelse av endelig leieavtale somme
ren 2013.

Det leges opp til at LAB Entreprenør skal 
gjennomfør bygget i totalentreprise for 
Midtun Leir AS. Byggesøknad og prising 
høsten 2013. Forventet byggestart er ja
nuar 2014.

skiparviken panorama 
Det er nå snart 4 år siden LAB kjøpte 
70% av selskapet som har til formål å ut
vikle 140 gode leiligheter på Hop. Etter 
flere ulike utkast av planmateriellet og 
utarbeidelse av et uttal nye rapporter og 
utredninger, ser vi endelig lys i tunellen. 
I tillegg har LAB Eiendom nylig økt sin 
eierandel i utbyggingsselskapet til 75 %. 

Offentlig saksbehandling av private regu
leringsplaner kan enklest karakteriseres 
som en ørkenvandring, hvor man forsøker 
å manøvrere seg mellom et uttal av of
fentlige innsigelsesparter. Å være privat 
eiendomsutvikler krever en stor grad av 
tålmodighet og sterke finansielle muskler 

for å stå løpet ut. I LAB har vi «stayerevne» 
og solid økonomi, og derfor kan vi sann
synligvis se frem til en godkjent ferdig 
reguleringsplan denne høsten. Vi har nå 
et forslag til plan med tilhørende regule
ringsbestemmelser som er omforent med 
byråd for byutvikling, klima og miljø. 

Fortsatt er det en positiv utvikling i et
terspørsel og pris for nye boliger, og prog
nosene for de kommende år er også gode. 
Vi krysser derfor fingre for at vi snart kan 
bytte rolle fra å jobbe kun med byråkrati, 
til å kunne prosjektere å bygge boliger for 
små og store familier på en solfylt tomt 
med utsikt over Nordåsvannet!

Skiparviken: Godt tilpasset i terrenget.

nordstraumen utbygging 
LAB har nylig økt sin eierandel i ut
byggings selskapet fra 40 % til 60 %.

Det eneste som ikke er utbygget av 
grunn som dette selskapet eier er felt 
B10 som er regulert til 10 tomannsbo
liger. På grunn av at markedet for to
mannsboliger i Os har vært presset på 
pris har vi valgt å avvente utbygging av 
felt B10. Vi vil vurdere om feltet bør om
reguleres til eneboliger, leiligheter og 
eventuelt barnehage.

Nordstraumen B10 AS er avviklet. Ut vikling 
og utbygging av felt B10 vil skje i regi av 
Nordstraumen Utbyggingsselskap AS.

Reguleringsplanen for et nytt nabofelt 
er nylig stadfestet. Vi har startet dialog 
med grunneier Harald Nordstrøm om et 
samarbeid også for dette feltet.

lone utbygging 
Vi har valgt å avvente byggetrinn 2 inntil 
Bergen kommune har kommet i gjenge 
med utleie av byggetrinn 1. Trinn 2 vil bli 
vurdert på nytt til høsten. Mulighetene 
er ordinære leiligheter for salg eller utlei
eprosjekt for kort eller langtidsutleie.

Byggetrinn 3 er regulert til næring. Det 
er ingen umiddelbare planer for denne 
delen av tomten. Det vil bli vurdert an
nonsering av trinn 3 gjennom nærings
megler etter ferien.
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LAB AS har den 25. juni overtatt 
70% av aksjene i Fundamentering 
AS (FAS). 

FAS er et av de ledende firma i Norge 
innen fundamenteringsbransjen og dri
ver innen fagområdene peling, spunting, 
boring og forankring. Selskapet har 65 an
satte, hovedkontor i Trondheim og driver 
prosjekter over hele landet. Omsetningen 
i 2012 var på vel 215 millioner kroner. 

FAS har som visjon å være ledende i Norge 
innen fundamenteringsbransjen når det 
gjelder økonomisk soliditet, arbeidets 
kvalitet og medarbeidernes kompetanse.

FAS har i de siste tre årene søkt etter en 
strategisk samarbeidspartner. I denne pe
rioden har det blant annet vært innledet 
samtaler med flere utenlandske selskap 
som ønsket å etablere et fotfeste i Norge. 
Med inntreden av LAB på eier siden un
derstreker styreleder og gründer Kjetil 
Stendahl at han er svært godt fornøyd 
med at FAS nå heller har fått med seg en 

solid norsk eier med norske tradisjoner 
og kultur innen bygg og anleggsbransjen. 

«Vi i LAB har i årevis benyttet FAS som 
underentreprenør til kompliserte fun
damenteringsoppdrag i mange av våre 
prosjekter. FAS er et selskap i vekst og 
som kontinuerlig har levert gode resul
tater. Det er derfor en viktig målsetning 
for oss i LAB å støtte, motivere og bidra 
til videreutvikling av selskapet i tiden 
som kommer slik at dette kan fortsette» 

– sier Trygve Mo. 

«Ved at vi nå trer inn på eiersiden i FAS 
åpner det seg muligheter for et enda tet
tere samarbeid, spesielt omkring valg av 
smarte løsninger i anbud og i prosjekter 
som er i utviklingsfasen» – fortsetter en 
engasjert Trygve.

«Vi har stor tro på en eierstruktur med 
aktive eiere i våre datterselskaper. Det 
er derfor svært tilfredsstillende for oss 
i LAB at alle de tidligere aksjonærene 
fortsetter som ansatte og eiere i FAS et
ter vår inntreden.» – sier Trygve.
«Den siste tids dialog og kommunikasjon 
viser at begge selskapene har ganske lik 
tanke og forståelse omkring fremtidig 
drift og potensiale i bransjen. FAS vil bli 
drevet som en egen og selvstendig enhet 
i LABkonsernet, der den daglige drift og 
administrasjon vil fortsette som før» – 
understreker Trygve.

For LAB vil denne investeringen styrke 
selskapets posisjon som den ledende bygg 
og anleggsaktøren i Bergensregionen. 

LAB blir hovedeier i Fundamentering AS (FAS)

Fra venstre: Egil Stormo (FAS), Kjetil Stendahl (FAS), 
Trygve Mo (LAB) og Jarle Hus (LAB)
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LAB bidrar med støtte til Bergen Turlag 
sin nye hytte i Bergsdalen

Redaksjonen i LAB BLA har nylig mottatt følgende brev fra ledelsen i Bergen Turlag:

«Bergen Turlag har mottatt den gledelige nyheten om at LAB 
Entrepenør støtter vår nye hytteprosjekt i Bergsdalen med kr 
200 000,- Vi er svært takknemlig for støtten og den anerkjen-
nelse LAB Entrepenør gir arbeidet vårt, og konkret medvirker 
til å realisere «Gulltjørn».

Den nye hytten er planlagt i Bergsdalsfjellene, ved utosen av 
Nedre Gulltjørn (ca. 850 moh.) i Samnanger kommune. Området 
mellom Bergsdalen og Kvamskogen har store og varierte tur- og 
naturkvaliteter. Bergen Turlag har fra før fire hytter i området, 
som er knyttet sammen i et T-merket rutenett. Den nye hytten 
vil ligge mellom Vending og Høgabu, og den vil gjøre området 
mer tilgjengelig for alle og styrke tilbudet. Bergsdalen er gjerne 
å regne som bergensernes nærmeste høyfjellsområde.

Ved bygging av en ny selvbetjent hytte ved Nedre Gulltjørn 
forventes et nytt og svært godt tur- og overnattingstilbud 
til barnefamilier, skoleklasser og andre som ønsker en lett 
og fin tur. Turen fra Småbrekke eller Kvittingen er lett (ca. 
to timer), går i særdeles vakre og varierte omgivelser for det 

meste på den kulturhistoriske militærveien fra Småbrekke til 
Kvittingen.

Det nye hytteanlegget vil bære med seg sagnet om Gulltjørn. 
Tidligere kongers slag foregikk her og sagnet sier at det i 
kampens hete ble kastet et gullalter i tjernet. Ingen har til 
nå funnet denne gullskatten. Vi ønsker at hyttens utforming 
og stemning bærer dette sagnet med seg, eventyrlig og mys-
tisk. Hytteanlegget, som består av hovedhytte, sikringsbu og 
utedo, vil derfor ha en litt utradisjonell utforming. Den blir et 
spennende turmål i seg selv. Planen er å begynne bygnings-
arbeidet i 2013 (sikringsbu og utedo), og at hele hytteanlegget 
står ferdig sommeren 2014.

Bergen Turlag arbeider etter visjonen 
«Naturopplevelser for livet», og LAB 
Entreprenør sin positive tilslutning og 
gave er med å gjøre dette mulig.

Tusen takk!

Med hilsen
Tore Johan Smidt/styreleder og Jane Britt Daae/fung. daglig leder

Slik blir den nye hytten.

«I LAB er vi opptatt av våre ansattes velvære og trivsel. Generelt sett ønsker vi at folk har
sunne interesser som gir dem et godt liv sammen med dem de omgir seg med.

Vår fantastiske vestlandsnatur gir oss rikelige muligheter for gode opplevelser, og det er spesielt viktig
å ha fokus på dette i dagens samfunn hvor barn bruker stadig mer tid innendørs på Playstation, Ipad og Iphone.»
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Personalnytt

Trygve 60 år 
Vår kjære sjef Trygve Mo fylte 60 år den 25 mai. 

Vi hadde i den anledning dekket til selskap her på 

kontoret. Her ble det servert tapas og jubilanten 

ble gjort stor stas på. 

I talene ble det fremhevet den jobben han har gjort 

som kaptein på «LAB skuten» siden han overtok i 

2004. Siden den gang har den årlige omsetningen 

økt fra 180 millioner til vel 1.300 millioner i 2012, 

og resultatene viser at vi er blant de aller beste 

 entreprenørene i landet. 

Hans gode lederegenskaper, strategiske tanker og 

utpregete konkurranseinstinkt ble også trukket 

frem som noen av årsakene til de gode resultatene. 

I tillegg ble han karakterisert som en sjef med åpen 

dør som det er lett å ta både vanskelige og uformelle 

samtaler med. 

Blomster og gaver i form av utstyr til kajakkpad

ling ble godt mottatt av jubilanten. Noen av kon

torets mest kreative og hadde også «stylet» opp 

en gåstol med både skilt, fløyte, speil og led lys og 

avduket denne til stor begeistring for alle. Til tross 

for at Trygve denne dagen rundet 60, så er det vel 

gjerne andre på kontoret som får bruk for gåstolen 

før han. 

Trygve takket til slutt alle sammen for deres strå

lende innsats for LAB gjennom en årrekke, i tillegg 

til å takke alle for de de fine gavene han mottok og 

de de fine ordene han fikk. 

STORE dager
20 ÅR
 8. august Henrik Monsen
23. september Tonje Helen 
Danielsen

40 ÅR
15. september Knut Helge 
Iversen

50 ÅR
17. september Stefan Aiyub
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Siste nytt fra Åsane Byggmesterforretning

Nok et travelt halvår går mot slutten, og det har vært et halvår preget av 
alle aspektene som byggebransjen har å by på.

Det har vært travelt med mange samtidi
ge oppdrag, hvor vi på det meste hadde 
neste 300 tømrere i sving. Samtidig har 
vi merket den knallharde konkurransen 
som det er på anbudsmarkedet for tiden, 
og slik det ser ut nå, så trenger vi ca. 120 
mann i produksjon til høsten. Dette er 
forhold som preger hverdagen til alle 
i vår bransje, og for oss i ÅBF AS er det 
en spore til innsatsvilje og motivasjon 
til å stå på videre, for å sikre at våre opp
dragsgivere blir fornøyd, og ikke minst, 
sikre oss nye utfordrende oppdrag.

God sommer fra alle oss i ÅBF AS!

Nedunder følger en oppstilling av våre på
gående og foreløpig kjente nye prosjekter.

pÅgÅende prosjekter:
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 
ventilasjonshus på taket. Byggeslutt er 
juni 2013. Byggherre: Helse Bergen.

kronstadparken
Tømmerentreprise på 95 leiligheter på 
Danmarksplass. Byggestart august 2012. 
Det skal bygges 95 leiligheter i 6 etasjer. 
Byggeslutt er 4. kvartal 2013. Byggherre 
Brødr Ulveseth AS 

kleppestø skole
Tømmerentreprise på nybygg og re
habilitering av 2 eksisterende bygg på 
Kleppestø skole, Askøy. Nybygget er på 
ca 4700 m2 og rehabiliteringen på ca 

Kronstadparken.

DPS Danmarks plass.
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4100 m2. Vi startet opp september 2011 
med nybygget, som var ferdig desem
ber 2012. Del 2 som er rehabiliteringen 
av eksiterende bygg startet i juni 2013 
med forventet overlevering i mai 2014. 
Byggherre: Askøy kommune.

støperiet
Tømmerarbeider ved bygging av 45 
leiligheter på Damsgård. Arbeidene 
startet i oktober 2012 og ferdigstil
les i juni . Vår oppdragsgiver er LAB 
entreprenør.

minde skole
Hovedentreprise for Bergen kommu
ne. Fasaderehabilitering og inneklima
til tak på flott gammelt skolebygg. Arbei
dene skal frem mot våren 2014.

ravnanger skule
Hovedentreprise i forbindelse med 
inne  klima tiltak på barne og ungdoms
skole på Askøy. Skolen er 4500 kvm 
stor og oppdraget omfatter bygging 
av pavil jong for midlertidig klasse
rom, bygging av nye ventilasjonshus, 

brannskillende konstruksjoner med 
mer. Start juni 2012, ferdigstilles høs
ten 2013. Byggherre: Askøy kommu
ne.

lynghagen
Hovedentreprise på nybygg, 30 leilig
heter 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 bærekonstruk
sjon i tre. Husene bygges som passiv
hus. Byggeslutt er juni 2013. Byggherre: 
Vestbo.

sandviken sjøFront
Hovedentrepriser ved bygging av 45 
eksklusive leiligheter i prestisjepro
sjektet på den gamle slakthustomten, 
samt utvendige arbeider på næringsdel 
i tilknytning til bygningsmassen. Våre 
arbeider startet senhøstes 2012, ferdig
stillelse i april 2014. Oppdragsiver er 
Sandviksboder 1 AS

hellen panorama
Hovedentreprise på nybygg, 40 leilighe
ter, ca 2900 m2 på Lønborg. Alle leilig
hetene er solgt. Byggestart var august 
2012. Støpte dekker og skillevegger 
mellom leiligheter. Utvendig blir det Sto 
pussystem. Byggslutt er november 2013. 
Byggherre: Vestbo.

Støperiet.

Lynghagen.
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dnb nor
Tømmerentreprise på nytt kontorbygg 
42 000 m2 i Solheimsviken, Bergen. 
Bygge  start var februar 2012, våre 
arbeider omfatter yttervegger, inner
vegger og gesimser /takoppbygg, samt 
dørmontasje og listing. Byggeslutt er 
september 2013. Byggherre: Solheims
viken Nærings park.

leiknes skole
Hovedentreprise, arkitektfag på Leiknes 
skole, Lindås, nybygg og rehabilitering. 
Byggestart var januar 2012, og vi job
ber nå med utvendig kledning, innven
dig plating/innredning, dører, himling, 
utv, komplettering og takstein. Maler, 
gulvlegger og murer. Byggeslutt er mars 
2014. Byggherre Lindås kommune.

høyskolen, k203
Hovedentreprise på rehabilitering av 4 
gamle teglsteinsbygninger på Kronstad. 
Byggestart var juni 2011, og for tiden hol
der vi nå på med rehabilitering av por
ter og vinduer, samt rehabilitering av en 
gammel dreieskive for å snu tog. Dette 
kommer til å pågå til byggeslutt i august 
2013. Byggherre: Statsbygg.

samnanger skole
Totalentreprise på eksisterende skole 
som utvides med et tilbygg på 1080 m2 
på Gjerde i Samnanger. Byggestart var 
april 2012, tømmerarbeider startet i au
gust. 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 hoved sak trekonstruksjoner, bjelkelag 
med gitterdragere av tre. Inngangen til 
skolen blir via frittstående gangbroer 
som binder sammen nytt og eksiste
rende bygg. Byggeslutt er august 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 
påsken 2012 og er tatt i bruk av skolen. 
Etter påske startet byggetrinn 2 med ri
ving. Oppstart tømmer byggetrinn 2 var 
i september 2012. Byggeslutt er august 
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 7000 
elever og 550 ansatte. Dette er ÅBF sin 
største enkeltkontrakt gjennom tidene. 
For tiden holder vi på med innvendige 
arbeider som dører, himling, maling, 
gulv, fliser med mer. I tillegg til at vi har 
hovedentreprise, er vi også hovedbedrift, 
med overordnet ansvar for all sikker
het og rigg fasiliteter på byggeplassen. 
Byggeslutt er april 2014. Byggherre: 
Statsbygg.

Kommende 
prosjekter
gartnerhagen 2
Byggetrinn 2 av boligprosjekt i på 
Minde, 16 nye selveierleiligheter, hvor 
vi utfører tømmerentreprise for Stoltz 
Bolig AS. Oppstart september 2013 og 
for ventet ferdigstillelse i mars/april 
2014.

golFtunet borettslag
Tømmerarbeider ved bygging av 22 leilig
heter nær golfbanen i Fana. Våre arbeider 
starter i oktober/november 2013 og pågå 
i ca. 10 mnd. Oppdragsgiver er Vestbo

lynghagen 2
Hovedentreprise på byggetrinn 2 av 
Vestbo sitt boligprosjekt på Knarvik. Pro
sjektet omfatter 22 leiligheter og opp
start ikke avklart pt. 

lyshovden oppveksttun
Stor rehabilitering og ombyggingsjobb 
som vi skal utføre i Hovedentreprise for 
Bergen Kommune. Oppstart juni 2013 og 
forventet ferdigstillelse sommeren 2014.

slÅtthaug skole
Innvendig ombygging og rehabilitering 
av Slåtthaug ungdomsskole. Arbeidene 
starter i juni 2013 og skal ferdigstilles 
i november 2013. Oppdragsgiver Bergen 
kommune.

pWc sandviken sjøFront
Innvendig tømmerentreprise ved etable
ring av 3500 kvadrat med næringslokaler 
for PWC i det flotte bygget på Sandviken 
sjøfront. Arbeidene starter i juni 2013 og 
lokalene skal være innflyttingsklar i no
vember samme år.

møllendalsveien 6–8
Tømmerentreprise ved ombygging/om
inn red ning av HiB sine lokaler i Møllen
dalsveien. Arbeidene starter i august 2013 
og vil pågå periodevis over en 12 mnd. 
Oppdragsgiver er Statsbygg.

Samnanger skule.
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Vi ønsker alle 
våre ansatte 
en riktig god 
sommer!


