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Opplæring/kompetanse/kurs
PERSONLIGE FALLSELER TIL ALLE 
UTE I PRODUKSJONEN
Vi hadde tidligere i år en gjennomgang 
av siste års Rapport Uønskede Hendelser 
(RUH), samt en undersøkelse på BUSP, 
om hva våre timelønte mente var den 
største risikoen ved sitt arbeid ute på 
våre byggeplasser. Svaret som ble nevnt 
flest ganger var risikoen med arbeid i 
høyden og fare for fall.

Etter nærmere evaluering ble det frem-
met et forslag om at alle burde ha sin 
egen personlige fallsele. Dette på grunn 
av tilgjengelighet og muligheten til å ha 
en personlig tilpasset sele. 

Styret i LAB Entreprenør besluttet da å 
gå for en slik løsning. De første selene er 
nå på plass, alle levert i egen sekk mer-
ket med LAB logo og personnavn. Resten 
av selene blir utlevert i løpet av desem-
ber i år. 

Ruben Bakke har fått sin fallsele, Er sammen med HVO Jarle Sleire (tv) og VO Kim Skogli.

Vi ønsker alle 
våre ansatte en riktig

God Jul
og et

Godt Nyttår!
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Vårt største prosjekt gjennom alle tider, 
DNB bygget i Solheimsviken (44.000 m2), 
ble overlevert til en svært fornøyd bygg-
herre og leietaker den 2. september i 
høst. Vi retter en stor takk til alle våre 
medarbeidere som har vært involvert i 
dette flotte prosjektet! For å unngå et va-
kuum etter et slikt stort prosjekt så har 
vi vært særdeles aktiv på anbudsfron-
ten det siste halve året. Vi har vunnet 
nye prosjekter for totalt 650 millioner 
kroner og LAB Entreprenør har i dag en 
ordrereserve på 1.200 millioner kroner. 
Organisasjonen og bemanningen vår er i 
hovedsak uendret, og vår sult på fortsatt 
suksess er den samme. Det er ingenting 
som tyder på at LAB-skuten er i ferd med 
å miste styringsfarten.

GRUNDIG ARBEID
Overnevnte resultater kommer ikke av 
seg selv. Det er mange kvelder og helger 
som er gått med for mange av våre med-
arbeidere i løpet av høsten. Jeg er impo-
nert over det målrettede arbeidet som er 
nedlagt og den innsatsen som er vist fra 
hver enkelt. LAB har en «dugnadsånd» 
som er gull verdt. Denne kommer til 
syne når vi trenger den mest. Dette gir 
oss et konkurransefortrinn i markedet. 
Jeg vil rette en stor takk til alle dere som 
har bidratt med verdifull innsats!

STORE OFFENTLIGE PROSJEKTER
Mange store offentlige prosjekter vil 
prege markedet i årene som kommer, 
bl.a. ifm. bybane, flyplass og sykehus. I 
tillegg skal det bygges flere skoler og 
sykehjem. LAB Entreprenør har en stør-
relse, kompetanse og kapasitet som 
gjør oss kvalifisert for ethvert oppdrag 
i denne sammenheng. Vi er også den 
entreprenøren som har meldt oss på og 
deltatt på flest offentlige konkurranser 
den senere tid. Foreløpig har dette resul-
tert i at vi har vunnet en stor «tett hus» 
entreprise på BUSP (Haukeland Sykehus), 
1.500 m2 tilbygg ifm. nytt inngangs-
parti på eksisterende terminalbygg på 
Flesland flyplass, samt et prosjekt for 
Bergen Kommune i Fyllingsdalen bestå-
ende av 58 omsorgsleiligheter. I løpet 
av høsten har vi også deltatt i en kre-
vende tilbudskonkurranse på et større 

verksteds- og administrasjonsbygg for 
Bybanen på Kokstad. Anbuds- og avkla-
ringsprosessen har pågått i ca. et halvt 
år. Etter andre forhandlingsrunde var 
det kun Skanska og LAB Entreprenør val-
get stod mellom. Skanska ble innstilt til 
jobben da de til slutt hadde billigste pris, 
mens LAB fikk høyeste score på oppga-
veforståelse, organisering og fremdrift.  

GODE RESULTATER  
OVER HELE LINJEN
På tross av tøff konkurranse i hele 2013 
ligger alle selskapene i LAB konsernet an 
til å oppnå omsetning og resultat over 
budsjett. Mye tyder på at den samlede 
årsomsetningen vil passere 1,5 milliar-
der kroner med et resultat før skatt på 
over 110 millioner kroner. Jeg vil rette en 
stor takk til alle i ÅBF og FAS for verdifullt 
bidrag til de gode konserntallene. LAB 
Entreprenør vil alene bidra med 65–70% 
av totalen. Vår gode trend de siste 10 år-
ene ser ut til å fortsette. Vår soliditet er 
for lengst blitt lagt merke til i byggebran-
sjen i Norge. I disse dager mottar vi et inn-
rammet diplom fra Dun & Bradstreet som 
bekrefter at vi 2 år på rad har oppnådd 
høyeste kredittrating AAA. Det er ingen 
grunn til å tro at dette bildet skal endre 
seg på kort sikt. Vi ønsker å være blant 
de aller beste i Norge hva gjelder kunde-
fokus, kompetanse, trivsel, effektivitet og 
sikkerhet blant våre ansatte. Vår ydmyke 
holdning til vår egen suksess skal beva-
res. Det er kun hardt arbeid hver dag som 
gir resultater over tid. 

PROSJEKTSTYRINGEN  
SKAL FORBEDRES
Overnevnte situasjonsbeskrivelse er vi 
blitt vant til å leve med. Men for å holde 
oss på topp leter vi stadig etter forhold 
med forbedringspotensial. Vår strategi-
plan for 2013–15 sier noe om hva vi 
bør fokusere på for å bli en enda bedre 
entreprenør. I løpet av høsten har vi 
derfor igangsatt en intern prosess for 
å utarbeide «de 10 bud for prosjektsty-
ring». Behovet for dette har vi sett i flere 
år. Omtrent 80 % av alt vi utfører skjer 
gjennom totalentrepriser hvor kravet til 
god prosjektstyring er stort. Målet er at 
våre driftsfunksjonærer skal jobbe rikti-

gere og mer likt. 
I dag ser vi for 
mange varian-
ter som kan føre 
til dårlig kvali-
tet, tapt frem-
drift og redusert økonomisk resultat. 
Prosessen som nå er igangsatt baseres 
på en nøye etterevaluering av DNB-
prosjektet avholdt sammen med alle 
våre medarbeidere som deltok på dette 
omfattende prosjektet. I tillegg foretas 
det generelle intervjuer med utvalgte 
prosjekt-, anleggs- og byggeledere i LAB 
Entreprenør. Resultatene settes deretter 
sammen og evalueres av ledelsen i LAB 
Entreprenør. Det forventes at «de 10 bud 
for prosjektstyring» vil kunne foreligge 
og bli presentert i løpet av 1–2 måneder 
inn i nyåret. 

LAGERVIRKSOMHETEN  
SKAL FORBEDRES
Gjennom flere år har vi vært blant de al-
ler største kundene til Cramo i Bergen. 
Leiekostnadene knyttet til brakker, mas-
kiner og utstyr har vært høye i mange 
år. For å øke vår konkurransekraft ytter-
ligere har vi besluttet å profesjonalisere 
vår lagervirksomhet. I fremtiden ønsker 
vi i større grad å eie brakker, samt mas-
kiner og utstyr som benyttes ofte og 
mye, fremfor å leie dette dyrt i markedet. 
I denne sammenheng har vi den 1. sep-
tember i år ansatt Inge Andersen (Cramo) 
som ny lagersjef i LAB Entreprenør. I til-
legg har vi den 1. desember i år kjøpt og 
overtatt et 17 mål stort lagerområde på 
Toppemyr i Åsane. I løpet av mars 2014 
vil vi være helt ute av dagens lager på 
Laksevåg. Mer informasjon om det nye 
lagerområdet finnes lenger bak i dette 
LAB BLA.  

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! 

Med stødig kurs inn i 2014!
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Oasen IV 
For vel to år siden, den 2. desember 2011, signerte vi kontrakten med 
Oasen Kjøpesenter AS. Siden den gang har vi i henhold til avtalen over
levert 2 parkeringsetasjer til julehandelen i november 2012 og 2 butikk
etasjer til julehandelen i november 2013. 
Her finner vi en stor flott Meny butikk og 
en enda større Jula butikk. I tillegg har vi 
også ferdigstilt en del mindre lokaler som 
også er åpnet i den nye delen av bygget, 
til sammen om lag 8.000 m2 butikker.

Høsten i år har som vanlig vært svært 
hektisk for å kunne klare å holde de av-
talte tidsfrister. På topp har vi hatt over 
100 håndverkere i sving på bygget. «Det 
var godt å kunne overlevere også denne 
delen av kontrakten» – sier prosjektleder 
Steinar Norheim smilende og fortsetter 
i samme åndedrag om hva som skal skje 
videre på prosjektet: «Vi er nå i gang 
med å bygge om noen tusen kvadrat-

metere inne i gamle delen av Oasen. Her 
skal vi fortløpende ruste opp fellesarea-
ler og små og store butikker. I 3. etasje 
i nybygget vil vi holde på frem til april. 
Denne etasjen er det legekontorer, kom-
munal helsetjeneste samt andre felles 
funksjoner for senteret».

Utvendig skal det etableres flotte areal-
er med takhager, hellelegging, benker, 
planter og annet som skal gjøre det 
 ekstra flott utenfor senteret. 

I høst vant LAB oppdraget med å skifte 
ut energisentralen på Oasen. Det er svært 
viktig for oss at vi viser vår konkurranse-

evne til byggherren på denne måten. Det 
gjør at vi befester vår posisjon på dette 
senteret. Dette tilleggsoppdraget består 
i all hovedsak av arbeider som skal utfø-
res av tekniske underentreprenører, i til-
legg til noe bygningsmessig opprusting.

«Vi er også i dialog om en større ombyg-
ging av den eldste delen av Oasen. Her 
skal det etableres gangbroer og dekker 
inne i et senter i full drift» – sier en tyde-
lig fornøyd prosjektleder. 

For å kunne ivareta dette store oppdra-
get (ca. 28.000 m2) på en god måte så har 
LAB stilt med en stor funksjonærstab 
under prosjektlederen: Pål Thomassen 
som anleggsleder og Børge Skurtveit 
som formann, samt ingeniørene/bygge-
lederne Runar Handegard, Per Einarsen, 
Rolf Helge Hellevang og Tord Larsen.

Ny og innbydende Meny butikk.

Stor og innholdsrik Jula butikk.

En aktiv byggeleder Rolf Helge sjekker 
avsperrede områder.
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Helge og Tomasz gjør klar armeringen.

HELSE BERGEN  
(ENTREPRISE K201 – RÅBYGG)

Det har nå gått 17 måneder si
den oppstarten i mai 2012 og 
nå begynner blokkene virkelig 
å ruve i terrenget. Når dette 
prosjektet står ferdig i 2015 
så har Helse Bergen fått «Nytt 
senter for barn, unge og psy
kosomatisk medisin (BUSP)». 

Se neste side
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Prosjektet omfatter helt ny bebyggelse 
som planlegges utbygget i 2 etapper på 
til sammen ca. 65.000 m2. Etappe 1 som 
vi nå har startet på inneholder psykia-
tri, barnas energisenter, undervisnings-
lokaler samt tekniske etasjer. LAB sin 
kontrakt på entreprise K201 omfatter 
bygging av et råbygg på ca. 28.000 m2 
i varierende høyde opp til 9 etasjer. 
Arbeidene består av grunn- og betongar-
beider, betongelement og stålkonstruk-
sjoner, samt tilhørende hjelpearbeider 
for tekniske fag og etablering av brønner 

i fjell for bergvarmeanlegg. LAB sin pro-
sjektleder Ottar Sleire er så langt godt 
fornøyd med både kvalitet og fremdrift 
på arbeidene som er utført.

Anleggsleder Jan Erik Skjelanger kan for-
telle at i løpet av de første 17 månedene 
med produksjon har det gått med ca. 
10.000 m3 betong og 1.000 tonn arme-
ring. For å produsere dette og tilhørende 
aktiviteter har LAB så langt brukt rundt 
80.000 timeverk. 

Prosjektleder Ottar Sleire kan også be-
krefte at det er den samme administra-
sjonen  på stedet som da vi startet job-
ben for 17 måneder siden. Det betyr at 
Jan Erik Skjelanger er anleggsleder, Egil 
Storheim er anleggslederassistent og 
Dag Danielsen formann. I tillegg følger 
ingeniør Lars Andreas Aaland opp våre 
målebrev, HMS og KS for å nevne noe. 
Ute finner vi de erfarne basene Kjartan 
Dalstø og Kenneth Kristiansen som sty-
rer de bortimot 40 egne ansatte. 

 Store høyder og utfordrende konstruksjoner.

Steffen bruker håndsagen når det er opptatt i sagcontaineren.Heine produserer veggarmering.
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BUSP, HELSE BERGEN  
(ENTREPRISE K 202 – TETT HUS)

LAB Entreprenør signerte i august 
i år kontrakten på «K 202 – Tett 
hus», med kontraktssum på ca. 157 
mill. eks. mva. 
Denne entreprisen er den etterfølgende 
entreprisen til «K201 – Råbygg» som i 
dag utføres av oss. Den består i hovedsak 
av glassfasader, tømmer og taktekker-
arbeid. Oppstart på byggeplass for den-
ne entreprisen er i april/mai 2014 og 
med en byggetid på ca. 1 år. 

I skrivende stund er det prosjektering 
av elementsystemet til glassfasaden 
som pågår. Disse vil bli montert med 
våre tårnkraner etter hvert som betong-
arbeidene ferdigstilles. I denne sammen-

heng yter Stig Hole verdifull bistand til 
prosjektet. Han sørger for at byggets tre 
glassentreprenører (Bolseth, Holvik og 
Hole) samarbeider best mulig mht. valg 
av felles løsninger og fremdift.

Prosjektleder Ottar Sleire opplyser at an-
leggsleder Vegard Eik allerede er på plass 
i  kontorriggen. Vi tar også med oss in-
geniør Lars Andreas Aaland fra forrige 
entreprise. Ytterligere oppbemanning i 
administrasjonen vil bli vurdert til våren.

Utfordrende glassfasader.

MØLLENDALSVEIEN 68 
«Etter et omfattende arbeid med omleg-
ging av det offentlige ledningsanlegget, 
som er tilleggsarbeid, er vi nå kommet 
godt i gang med egne betongarbeider. 
Bunnplaten er ferdig støpt og nå gjen-
står bare arbeidet med siste del av dekke 
over parkering med tilhørende vegger» 

– sier prosjektleder Geir Martinsen. 

Prosjektet består av 5 blokker, Hus A, B, 
C, D og E. Vi er nå ferdig med Hus A og 
B, og er godt i gang med Hus C. Totalt 
sett skal det bygges 80 leiligheter med 
underliggende parkeringskjeller. Samlet 
bruttoareal er 10.000 m2. 

Formann Børge Skurtveit styrer folke-
ne våre med fast hånd, mens Per Jarle 
Jacobsen følger opp de andre fagene. 

Ingvar Halstensen er kommet på plass 
for å ta over etter Tore Myking som an-
leggsleder. Tore tar familien med seg og 
flytter til Ålesund. Du kan lese mer om 
Tore og hans planer lenger bak i bladet 
under personalnytt.

Bergen Kommune starter med å opp-
arbeide en allmenning foran blokkene til 
våren. Her kommer en paviljong, grønt-
areal og kai promenade som alle kan 
benytte seg av. «Vi tror at når dette står 
ferdig i februar 2015 så blir det et vak-
kert og flott boområde med fantastisk 
beliggenhet ved Store Lungegårdsvann 
og kort avstand til både sentrum og by-
fjellene» – avslutter en smilende Geir.

Første blokken viser godt i terrenget.

Angelo like blid til tross for dårlig vær.
Formann Børge og basene Bjørnar og 
Pieter styrer betongproduksjonen.
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ÅSANE UTBYGGING S1/S2 
I oppdrag for Åsane Utbygging AS utfø-
rer LAB i totalentreprise grunnarbeidene 
for kjøpesenter og boliger i Åsane Nord 
mellom gamle IKEA og Vestlandshallen. 
Arbeidene med å sprenge ut tomten og 
klargjøre for fundamenter startet tidlig 
dette året. Disse arbeidene er nå ferdigs-
tilt fra vår side. Nå gjenstår tilbakefylling 
til kjellervegger samt all infrastruktur i 
bakken utomhus. Grunnarbeidene skal et-
ter planen være ferdigstilt til sommeren 
neste år og forhåpentligvis åpner enda en 
nytt kjøpesenter den 1. november 2014.

Lasse Smilden og Ole-Reidar Fauske er 
hhv. prosjekt- og anleggsleder for LAB 
i dette prosjektet. «Det var noen utfor-
dringer i starten med å finne en god sam-
arbeidsform med byggherren og den nye 
totalentreprenøren for bygget. Jeg synes 
vi har løst oppgaven bra og forholdet til 
byggherren og sideentreprenører funge-
rer i dag godt» – sier Ole-Reidar fornøyd.  

THON ÅSANE SENTER
I starten av april i år startet vi rivearbei-
dene av tekniske installasjoner, teglveg-
ger, heissjakter samt deler av fasadene i 
det gamle Ikea bygget i Åsane. 

Innvendig har vi nå montert rundt 
1.700 m2 i med hulldekker og plasstøpt  
nye heise og trappesjakter. Utvendig 
mot sør har vi bygget nytt inngangspar-
ti på ca. 1.000 m2 med store glassfasader. 
I inngangspartiet er det direkte inngang 
til Rema 1000 og G Sport. Vi har også 

montert rullebånd til andre etasje som 
nå bare venter på nye leietakere.

«Som vanlig med kjøpesenter så er det 
tøff fremdrift. Målet vårt denne gangen 
har også vært å bli ferdig i god tid før jule-
handelen» – forteller LAB sin prosjekt-
leder Hans Skorpen. For å få dette til har 
vi satset på god bemanning med Pål Stian 
Dale som anleggsleder, Bjarte Harms som 
byggeleder og Per Ivar Kristiansen som 
forman på betongarbeidene. En uslåelig 
kombinasjon når det gjelder kjøpesenter 
som skal være ferdig til julehandelen.

Formann Per Ivar og Anleggsleder Pål 
Stian på en av sine mange befaringer.

Det nye inngangspartiet er både lyst og innbydende.

Vår grunnarbeidskontrakt nærmer seg avslutning.
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HORDALAND FYLKESKOMMUNE – 
SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE
I disse dager oppfører LAB en ny byggehall 
til Slåtthaug Ungdomsskole for Hordaland 
Fylkeskommune. Her får yrkesskoleelever 
lære seg praktiske øvelser i murer, tøm-
rer og anleggsfag. Byggehallen har en 
grunnflate på ca. 800 m2 og består av tre 
verkstedshaller og garderober i 1.  etasje. 

I 2. etasje er det rom for undervisning. 
Bygget er oppført med stående pre-
fabrikkerte veggelementer og hulldekker 
i tillegg til noe plasstøpte innervegger og 
dekker. I skrivende stund er det høy pro-
duksjon for de tekniske fagene som har en 
tøff framdrift. Byggingen startet rett før 
fellesferien i år og skal overleveres medio 
februar neste år.

«Vi merker at skolen er engasjert og gle-
der seg til bygget står ferdig. Det er tyde-
lig at skolen har ønsket seg dette bygget 
i mange år» – sier en engasjert anleggs-
leder Edgar Borsholm. Knut Knudsen har 
vært formann på betong- og råbyggs-
arbeidene, mens Lasse Smilden har over-
våket byggeprosessen som prosjektleder. 

DYREKLINIKKEN PÅ STEND – VED 
KILDEN SENTER PÅ SØRÅSHØGDA
Etter mye venting ga omsider bygge-
saksavdelingen Bergen Kommune oss 
klarsignal i midten av oktober til å rive 
det gamle parkeringshuset og føre opp 
et nybygg på 1.230 m2. Dyreklinikken på 
Stend skal bruke hele bygget og flytter 
inn 1. september neste år, med åpning av 
det som trolig blir Norges største og mest 
moderne dyreklinikk 1. oktober 2014.

Parkeringshuset vi nå river ble bygget 
av Brødrene Hauge på slutten av 80-tal-
let. Grunnen til at vi nevner dette er at 
mange av de som var ansatt i Brødrene 

Hauge den gang nå er i LAB Entreprenør. 
Det ble derfor et gledelig gjensyn mel-
lom formann og armering (se bildet). Vi 
synes de har holdt seg godt begge to 
gjennom alle disse årene.  

LAB Entreprenør startet rivningen av 
parkeringshuset i oktober. De gamle be-
tongkonstruksjonene med søyler, bjel-
ker og kaiserdekker klippes ned med 
kraftige maskiner. Betongen  knuses for 
gjenbruk til fyllmasser og armering skil-
les ut maskinelt. 

En 7 meter høy terrengvegg forskjøv seg 
5–10 cm i toppen og rivningen ble stop-

pet. Da var det godt å kunne ringe til vår 
søster FAS som stilte på kort varsel og 
sikret denne betongveggen med stagfor-
ankring i fjell før rivningen ble fullført. 
Vi holder planlagt fremdrift, men inn-
redningsfasen blir hektisk med over 50 
dyreklinikk rom med mye spesialutfø-
relse å holde rede på.

Kontrakten er på ca. 22 mill. eks. mva. 
og skal utføres i totalentreprise med 
en byggetid på 12 måneder. Byggherre 
er Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS. 
Prosjektet styres av prosjektleder Stig 
Hole, anleggsleder Sigmund Sun  de og 
formann Sigmund Algerøy.

Snart tett hus på byggehallen. En ivrig anleggsleder Edgar forteller om 
oppvarmingen av bygget.

Snart klart for betongarbeid.
Ett hyggelig gjensyn mellom Sigmund og 
armeringen han støpte inn for vel 30 år siden. 

Lab Bla Julen 2013  9



STRANDLIEN FELT II –  
«VERKET TRINN 4»
I september fullførte vi rivekontrakten 
på felt 2 ved å rive det gule brakkebygget 
i tillegg til kontorbygget som ble revet på 
forsommeren. Vi etablerte oss parallelt 
med nytt spis og skift lokale i nærings-
delen av Strandlien felt 4 ved siden av 
byggeplasskontoret som vi innredet når 
det gamle kontorbygget ble revet.

I september leverte vi totalentreprise-
tilbud, skrev kontrakt, fikk igangset-
tingstillatelse og startet byggingen 26. 
september. Kontraktssum er 102 mill. kr. 
eks. mva. og byggetiden er 18 mnd.

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 p-kjeller og sjakter, 
stål og hulldekk på resten. Fasader av 
bindingsverk med platekledning. I til-
legg skal det bygges parkeringsanlegg 
for både felt 2 og 3 under bakken med 
totalt ca. 75 bilplasser i et semiautoma-
tisk parkeringsanlegg. Vår søster Åsane 

Byggmesterforretning skal utføre tøm-
rerarbeidet.

Tomten er nå utgravd og betongarbeidet 
godt i gang. Sikring av gammel mur mot 
Michael Krohnsgate og «intimspreng-
ning» nær gammel mur, trafo, nabo og 
overvannstunnel gikk over all forvent-
ning. Vi unngikk rørspunt ved å bruke 
betong sikringsbjelke og hadde også fjel-
let på vår side på resten av tomten. Mot 
Damsgårdsveien måtte vi riktignok inn 
med noe mer peler og grunnbjelker enn 
forutsatt for å slippe graving ut i veien 
med nylagt fjernvarme og VA.

Plasstøping avsluttes i plan 3 med unn-
tak av 1 mindre trappesjakt. De to hoved-
trappesjaktene føres opp i conform ele-
menter med forventet tidsbesparelse. 
Fra plan 3 og oppover blir det stål bjelke/
søyle system med hulldekker.

«Anleggsleder Aleksander Grepstad og 
formann Knut Knutsen gjør en kjempe-
innsats, og det har gitt synlige resulta-
ter med ruvende garasjevegger og en 
fremdrift som er i rute» – sier en fornøyd 
prosjektleder Stig Hole.

 Mellomlagring av forskaling.

Høye betongvegger i garasjeanlegget.

BRADBENKEN 1
Her pusser vi opp deler av kontorene 
til Argentum som er et statlig inves-
teringsfond. Arbeidene våre omfatter 
bygging av nye møterom, stillerom og 
toaletter. En relativt liten jobb på ca. 
2,5 mill. Antatt ferdig i løpet av januar 
2014. Reidar er byggeleder og Hans er 
prosjektleder.

SANDSLIMARKA 260
Her bygger vi overflateparkering for da-
taselskapet Evry som er leietaker i byg-
get. I forbindelse med etableringen av 
bybanen mister eiendommen en god del 
parkeringsplasser som nå må erstattes 
på østsiden av bygget. Det blir tilrette-
lagt for ca. 130 p-plasser. Kontraktssum 

ca. 7 mill. eks. mva. Ferdigstilles i løpet 
av januar 2014. Hans er prosjektleder.
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GARTNERHAGEN 
I konkurranse med 5 andre tilbydere vant 
LAB i november et anbud om å bygge et 
prosjekt med omsorgsboliger for BBB 
i Fyllingsdalen. Prosjektet består av 58 

leiligheter, en avdeling for demente, cafe, 
behandlingsrom og et garasjeanlegg for 
ansatte og besøkende. Kontraktsummen 
lyder på ca. 127 mill. eks mva.

Bygget skal føres opp med plasstøpte 
søyler og dekker. Fasadene på bygget vil 
i hovedsak bestå av teglstein. Alle gulva-
real skal ha vannbåren varme som blir 
forsynt fra en energipark på nærmere 30 
brønner under bygget som skal utføres 
av vår søster FAS. 

Søknad om IG sendes inn før jul og opp-
start grunnarbeid skal i gang i løpet av 
Januar. Forventet oppstart betongarbei-
der blir i slutten av Februar. Prosjektet 
skal overleveres til BBB sommeren 2015.
LAB sin administrasjon på bygget vil 
i starten bestå av prosjektleder Geir 
Martinsen, anleggsleder Sigmund Sunde 
og formann Knut Knutsen.

BERGEN LUFTHAVN  
KAPASITETSPROSJEKTET
Dagens terminalbygning ved Bergen 
lufthavn Flesland har nådd sin kapasi-
tetsgrense og Avinor ønsker å øke kapa-
siteten ved å bygge en ny Terminal med 
tilhørende funksjoner. Dette er et svært 
omfattende prosjekt som går frem til 
2017, hvor også eksisterende terminal 
skal bygges om og Bybanen får sitt en-
destopp integrert i den nye terminalen 
under bakkenivå.

I påvente av at hele prosjektet ferdigstil-
les, så har Avinor behov for å øke kapa-
siteten og funksjonaliteten på eksiste-
rende terminal for å klare den veksten i 
antall passasjerer som Flesland opplever 
hvert år.
 
LAB signerte den 2. desember kontrak-
ten på «Kapasitetsprosjektet» som om-
fatter bygging av ny hovedadkomst 
til eksiterende terminal. Dette er et 
stort trappehus med et totalareal på ca. 
1.500 m2, fordelt på to og en halv etasje. 

Trappehuset inneholder blant annet 3 
heiser, 2 rulletrapper, ny sikkerhetskon-
troll og et større lager for taxfree bu-
tikken. Nybygget ligger svært sentralt 
plassert i forkant av eksisterende ter-
minalbygg, og vår byggeplass vil dag-
lig passeres av mange tusen passasjerer. 
«Med skikkelig fokus på ryddighet, ef-
fektiv produksjon og HMS, så har vi her 
virkelig muligheten til å markere oss på 
en flott måte» – sier en forventningsfull 
prosjektleder Gard Kvalheim. 

Selv om bygget ikke er så stort innehol-
der det likevel utfordringer. Alle arbeider 
til og med tett hus skal utføres som natt-

arbeid mellom kl. 23.00 og 05.00. Da det 
ikke er riggareal på byggeplassen, så alt av 
produksjonsutstyr og alle varer må trans-
porteres inn til hvert skift. Prosjektet har 
ca. 5 måneders byggetid, og med et volum 
på ca. 48 mill. eks. mva. så stilles det høye 
krav til alle som skal delta fra LAB.

Arbeidene på byggeplass starter siste 
uke før jul. Brede har som anleggsleder 
med seg Vegard, Henrik og Per Ivar til å 
styre prosjektet. «Gjengen er topp moti-
vert og god forberedt, vi har det beste 
utgangspunkt for å gi byggherren en 
opplevelse som overgår forventningen» 

– avslutter Gard.  

Illustrasjon av bygget sett fra Sørvest.

Bergen Lufthavn Kapasitetsprosjekt.

STORHAUGEN 28
Her rehabiliterer og bygger vi om et bo-
lighus for en av våre kunder. Dette er ett 
murhus fra 1919, tegnet av en av byens 
store arkitekter Arthur Darre Kaarbø, 
han har tegna Svaneapoteket, Apoteket 
Bien, Kroepelingaarden, Handelens og 
Sjøfartens Hus, Bergen Lysverker, Hotell 

Terminus mm. Huset ble brukt som ar-
kitektens privatbolig. Huset strippes ned 
til at kun yttervegger og takkonstruk-
sjoner står igjen og det hele bygges opp 
igjen med nye vinduer, vegger isoleres, 
nytt tak isoleres og det monteres ny pan-
nestein mm. Huset skal etter ferdigstil-

ling fremstå med kvaliteter som ett nytt 
hus. Antatt ferdigstillelse er sommeren 
2014. Reidar er byggeleder og Hans er 
prosjektleder. 
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DNB SOLHEIMSVIKEN
Den 2. september var det en sliten men 
svært stolt prosjektadministrasjon som 
møtte byggherren GC Rieber Eiendom 
og leietager DNB, til overlevering av alle 
DNB sine arealer i Solheimsviken. 

«Dagen ble et høydepunkt for alle som 
har vært involvert i utbyggingen, da det 
var en svært fornøyde byggherre som 
overtok bygget og komplimentene satt 
løst både hos han og leietakeren» – sier 
en svært fornøyd prosjektleder Gard 
Kvalheim. 

Etter 30 måneders hektisk byggetid med 
til dels svært krevende arbeider, over-
leverte vi bygget til avtalt tid og med den 
høye kvalitet vi hadde satt oss som mål. 

DNB avsatte ca. 3 måneder til å gjen-
nomføre flytteprosessen. I den perioden 

har LAB vært engasjert til å organisere 
nødvendige tilpasninger for montasje 
av DNB sitt eget utstyr og for møblering. 
Videre så har DNB sine behov endret seg 
underveis i prosjektet, og flere lokaler 
har derfor blitt ombygget etter overleve-
ring. Dette har medført at vi i høst har 
til tider har vært inntil 30 mann på byg-
get, i hovedsak på tekniske fag og syste-
minnredning. 

I prosjektet er det videre ca. 1.500 m2 
av de totalt 44.000 m2 som ikke DNB er 
leietager til. Etter avtale med GC Rieber 
har disse arealene nå blitt innredet, og 
vi overleverte disse 2. desember i hen-
hold til avtale.

«Det er sjelden prosjekter av denne stør-
relse gjennomføres i vår region. Man 
kan dermed med trygghet fastslå at det-
te prosjektet fullt ut dokumenterer LAB 

sin gjennomføringsevne og befester vår 
posisjon som den ledende totalentrepre-
nør i vår region.» – sier en stolt LAB-sjef 
Trygve Mo, samtidig som han tilføyer: 
«For hver enkelt person som har jobbet 
på dette prosjektet, så vil dette også 
være en milepæl i karrieren som dan-
ner referanse og som har gitt verdifull 
erfaring». 

Produksjonsapparatet er rigget ned, 
kjeledresser og verneutstyr er nå skif-
tet ut med spisse sko og blå skjorter. 
Prosjektleder Gard Kvalheim avslutter 
fra Solheimsviken med å takke alle fra 
LAB som har bidratt til gjennomførin-
gen av prosjektet med ønske om en rik-
tig god og fredfull jul!

Spennende arkitektur i Solheimsviken.
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KANALVEIEN 11 
Etter en sedvanlig hektisk sluttfase kun-
ne LAB den 31. oktober i høst overlevere 
Kanalveien 11 til en fornøyd byggherre 
helt i tråd med framdriftsplanen. 

En av etasjene var på dette tidspunkt 
ikke utleid og innredning av denne var 
derfor trukket ut av kontrakt. Dette har 
nå løst seg og tidlig på nyåret fullføres 
også disse arealene. I tillegg skal vi i før 
jul montere en lyshimling i kantinen 
som ikke har sin like i Bergen. 

Prosjektet har hatt sine perioder med 
noen store utfordringer. Spesielt utfor-
drende ble det når vår totaltekniske 
underleverandør måtte legge inn årene. 
Sammen med det nye selskapet som 
overtok kontrakten etter konkursen 
klarte vi heldigvis å få sydd det hele 
sammen på en god måte. Men uansett 
så ble det registrert litt unødvendige 
innkjøringsproblemer på noen av de tek-
niske anleggene, men etter god innsats 
fra flere hold ser det nå endelig ut til at 
dette også får en god avslutning.

Byggets form, med to utvendige heiser 
og med sine glassfasader har høstet 

mange lovord. Det virker som alle vet 
hvor bygget ligger, spesielt når en nev-
ner den uvanlige opplysning av heisene 
ut mot Fjøsangerveien.  

Både innvendig og utvendig har bygg-
herren påkostet bygget med kunstverk 
langt utover det som regnes som normal 
utsmykning i et nytt kontorbygg. De to 
mest framtredende kunstnere som er 
brukt i forbindelse med utsmykningen 
er far og sønn, Franz og Nico Widerberg. 
Bygget har også fått sitt navn etter dis-
se. Begge kunstnerne deltok for øvrig på 
den store åpningsfesten som ble arran-
gert fredag den 1. november. 

En vandring gjennom kontorene viser at 
det langt fra kun er snakk om et kunst-
nernavn. Her finner en representert både 
det helt moderne i form av Dolk, den 
lett surrealistiske Salvador Dali, samt 
flere andre betydningsfulle kunstnere. 
Utvendig er det en markant skulptur av 
Kjell Nupen som er mest iøynefallende.

«Det er alltid hyggelig å bygget noe som 
er litt utenfor A4 formatet» – sier en godt 
fornøyd og alltid smilende prosjektleder 
Steinar Floen. På dette prosjektet har han 
hatt med seg Sigmund Algerøy og Brede 
Kyte som hhv. byggeleder og ingeniør.

STRANDLIEN FELT 3 – «STØPERIET»
Støperiet med 45 leiligheter ble overlevert 
2 uker før kontraktens frist til fornøyde 
kunder og en meget tilfreds byggherre.

«Et arkitektonisk landemerke er ferdigs-
tilt med høy kvalitet og gode løsninger på 
utfordrende bygningsformer og detaljer. 
Et uvanlig bygg med store utfordringer 
både teknisk og økonomisk. Prosjektet 
er nominert til en rekke priser» – sier en 
stolt prosjektleder Stig Hole. 

Vår søsterbedrift Åsane Byggmester-
forretning påtok seg det krevende tøm-
rerarbeidet med å bygge tykke klimav-
egger rundt de kraftige stålfagverkene 
og montere store mengder trapes- og 
trekantformede vinduer med spesialløs-
ning for beslag og drenering.

Takket være en urokkelig fokus på kvali-
tet på overflater, detaljer og tekniske fag 
i innredningsfasen ble leilighetene overle-
vert med svært få feil og mangler og mye 

skryt fra kundene. Nøye oppfølging av 
underentreprenørene, god fremdriftssty-
ring og en ryddig byggeplass ga resultater. 
Heldigvis har man med fotoapparat klart 
å forevige en strålende fornøyd anleggs-
leder og byggeleder som nettopp har fått 
vite at de har vært med på noe stort!. 

Prosjektleder Stig Hole vil rette en 
stor takk til anleggsleder Aleksander 
Grepstad, formann Knut Knutsen og 
byggeleder Frode Njøten.

Flyfoto av bygget like før overlevering.

Støperiet sett fra Damsgårdsveien.

To glade gutter Aleksander og Frode.
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UPGRADE OFFICE SPACE SA,  
STATOIL 
For Statoil ASA har vi ombygget undervis-
nings- og kontorbygget på Sandslihaugen 
30 i generalentreprise. Kontraktsummen 
var opprinnelig på 63 millioner eks mva, 
men sluttsummen endte på ca. 71 mil-
lioner eks mva etter at byggherren hadde 
bestilt sine endringsarbeider.

Arealet som er ombygget og over levert 
1.juli 2013 er på ca. 4.800 m2. Om-
byggingen har bestått i innvendig riv-
ning av gamle kontorer, auditorium, 
kantine og kjøkken samt undervisnings-
lokaler før dette er bygget opp på nytt og 
modernisert. Denne omfattende rehabi-
literingen medfører at undervisning og 

kursing av Statoilansatte nå kan gjen-
nomføres i hyggelige og moderne kurs-
lokaler. Allerede fra primo september 
2013 var Statoil i full gang med kursing 
i de nye lokalene. 
 
Prosjektet har hatt nøye fokus på HMS 
gjennom hele byggetiden, og LAB har 
fått mye skryt for den måten dette har 
vært håndtert. I følge Statoil har dette 
prosjektet vært en suksess da ombyg-
gingen er blitt overlevert til rett tid, 
rett kostnad, med gode kvaliteter og 
uten fraværsskader (hentet fra Statoils 
 interne nyhetsbrev). 

I disse dager pågår reklamasjonsarbei-
der på en del branntetting samt at det 
kommer en del tilleggsarbeider på utbe-
dring av eksisterende brannskillevegger 
som ikke var medtatt i kontraktarbeidet. 

Prosjektet  har vært gjennomført med 
Geir Martinsen som prosjektleder, Knut-
Helge Iversen som anleggsleder og 
Reidar Midtsæter som en ivrig og god 
byggeleder, nå med fornyet kunnskap 
innen HMS og en «racer» på RUH og SJA.

THON HOTEL SANDVEN,  
NORHEIMSUND 
Etter nesten 2 års byggetid har LAB le-
vert til sammen 71 nye hotellrom, samt 
en ny konferanseetasje med underlig-
gende parkering. De 25 første rommene 
ble tatt i bruk høsten 2012. De siste 46 
rommene og konferanseavdelingen ble 
ferdigstilt og overlevert sommeren 2013. 
Kontraktssum på bygget er i overkant av 
90 mill. eks mva. 

De nye bygningskroppene fremstår i dag 
som bygg med store kontraster ifht. det 
verneverdige gamlebygget i sveitserstil. 
Men vi må innrømme at arkitekten har 
visst hva han har drevet med. Helheten 
er blitt spennende. 

Prosjektet ble godt tatt i mot i markedet 
med mange besøkende de første ukene, 
inntil det voldsomme steinraset sperret 
veien i Tokagjelet ned fra Kvamskogen. 
Veien er i ferd med å bli etablert igjen, 
så la oss håpe at gjesteantallet nå er på 
vei opp igjen. 

Byggherre for prosjektet er Olav Thon. 
LAB sin prosjektleder har vært Hans 
Skorpen. Han er blitt godt hjulpet av 
anleggsleder Sigmund Sunde og ikke 

minst byggeleder Bjarte Harms som har 
tilbrakt mange netter i Norheimsund de 
siste årene. 

Lyst og trivelig resepsjonsområde.

 Gammelt og nytt i skjønn forening.
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ROM EIENDOM,  
BERGEN STASJON ØST 
Dette prosjektet har vi skrevet mange 
ganger tidligere om i LAB-BLA. Prosjektet 
ble vunnet i 2011 i skarp konkurranse 
med andre riksentreprenører. 
I mangel av nødvendige offentlige god-
kjenninger og leietakere er prosjektet 
utsatt flere ganger. Nå er regulerings-
planen godkjent for 2. gang og søknader 
for rivning av eksisterende bygg  samt 
rammesøknad for nybygget er sendt til 
byggesaksavdelingen Bergen Kommune. 
«Forhåpentligvis kan vi starte med riv-
ning av eksisterende bygg i  januar» – 
sier en optimistisk prosjektleder Lasse 
Smilden.

Totalentreprisekontrakten ble signert hos 
ROM Eiendom i Oslo på fredag den 13. de-
sember i år. Byggherren serverte kake og 
stemningen var god. Kontraktssummen 
lyder på vel 365 millioner kroner eks. mva. 

og frist for overlevering av prosjektet er 
avtalt til 27.05.2016. Dette forutsetter at 
ett-trinns rivetillatelse foreligger senest 
06.01.2014, rammetillatelse foreligger se-
nest 04.02.2014 og at kommunal behand-
ling av søknad om igangsettingstillatelse 
holder seg innenfor gjeldende tidsfrister. 

Grunnarbeidene kompliseres av en 
eksisterende kombinert spillvann og 
overvannsledning Ø400 samt en hoved-
strømforsyning til Bergen by som ligger 
over tomten. «Dette er en utfordring for 
oss. Vi har heldigvis en meget god dia-
log med BKK angående flytting av sterk-
strømkablene. Det er planlagt at all om-
legging skal utføres i løpet av våren slik 
at vi har full produksjon på nybygget 
fra høsten av» – sier anleggsleder Knut-
Helge Iversen.

Nybygget består av tre fløyer på hen-
holdsvis 4  og 7 etasjer i tillegg til kjeller 

under byggene. Totalt skal det bygges ca. 
15.000 kvadratmeter.

Det er inngått bindende leieavtaler med 
KLP og Konkurransetilsynet som utgjør 
ca. 50 % av arealet. ROM Eiendom opp-
lever stor interesse i leiemarkedet for de 
øvrige arealene. Forhåpentligvis er byg-
get fult utleid i løpet av kort tid.

Bygget skal føres opp med bæresystem 
i stål, samt prefabrikerte hulldekker. 
Kjellervegger og trappe-/heissjakter 
plasstøpes. Fasadene skal kles med lys 
granitt og på takflatene skal det legges 
sedumdekke. Det er avtalt med bygg-
herren at bygget skal klassifiseres som 
«Very Good» i BREEAM i tillegg til at det 
skal bygges som passivhus. 

Bygget sett fra perrongen.

Nye og aktuelle prosjekter
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MIDTUN LEIR – 1. BYGGETRINN
Selskapet som eier denne tomten er 
Midtun Leir AS som eies 50% av LAB. 
Resten eies av Profier AS, samt to av deres 
samarbeidspartnere. Leieavtale med BTC/
Archer ble inngått i slutten på august 2013.

Byggetrinn 1 er et kombibygg for 
Archer/Tecwell på ca. 2.700 m2 med 
1.500 m2 verksted og 1.200 m2 kontor. 
Ramme søknad sendes inn i desember 
2013. LAB Entreprenør skal utarbeide 
totalentreprise tilbud til Midtun Leir AS i 
januar 2014. Forventet byggestart er april/
mai 2014 med ferdigstillelse og overleve-
ring i løpet av mars 2015.

SJØMENNENES HUS
Sjømennenes Hus er nabobygget til 
Hotel Neptun, og ligger med fasade mot 
Østre Muralmenning. Eieren av Neptun 
har kjøpt dette bygget og skal bygge det 
om til et hotell med 70 rom. Bygget her 
en grunnflate på ca. 400 m2 og det blir 6 
etasjer med hotellrom og en etasje med 
konferanserom. Etasjene i bygget blir 
knyttet sammen med Neptun sine ho-
tellromsetasjer. Konferanseetasjen skal 
knyttes sammen med den nye konferan-
seavdelingen som ble bygget på Neptun 
av LAB i 2012. 

Vi skal nå før jul rive diverse systemveg-
ger og himlinger i eksisterende bygg og 
etter nyttår skal det prosjekteres, samt 
søkes om rammetillatelse og igangset-
ting. Parallelt med dette skal prosjektet 
prises av LAB.

Hvis en legger til grunn rimelig saksbe-
handlingstid i Bergen Kommune burde 
man være i gang med å bygge opp nye 
rom i løpet av våren 2014. 

JACOB KJØDESVEI 10
LAB er i forhandlinger om å bygge 4 
store leiligheter i Jacob Kjødesvei nær 
Paradis. På utsiktstomten står det i dag 
en enebolig som skal rives. Leilighetene 
vil få et eksklusivt preg utvendig og inn-
vendig med parkering under leilighete-
ne. Leilighetsbygget er på to etasjer og 
bæresystemet skal oppføres i plass-støpt 

betong. Yttervegger blir klimavegger 
med trepanel med store glassvinduer 
fra gulv til tak mot balkongene. Det er 
planlagt sedum-dekke på taket og det 
er prosjektert gode kvaliteter utomhus 
med natursteinmurer, brusteinsdekker 
og beplanting. Pr i dag venter byggher-
ren på rammegodkjenning.

HEIANE 4B
Når Volvoverkstedet på Heiane i Åsane 
flytter til nye lokaler på Haukås vil eksis-
terende lokaler rehabiliteres og leies ut 
til Biltilsynet. Bygningene skal blant an-
net få nye fasader, mer strømlinjeformet 
innredning og deler av teknisk anlegg 
skal skiftes. 

Rasmussen Eiendom AS har gitt LAB i 
oppdrag å stå for nødvendig rivning, 
rehabilitering og fornying av bygnings-
massen. Arbeidet i marken starter ikke 
før til sommeren, men prosjektering og 
planlegging vil begynne allerede i febru-
ar. Total bygningsmasse er ca. 4.000 m2.

OS SJØFRONT III
For byggherren (StorBergen Bolig bygge-
lag og Profier m. fl.) har LAB fått i oppga-
ve som eneanbyder å prise 37 leiligheter 
som utgjør neste etappe på utbyggingen 
av Os Sjøfront. Prosjektet består av 2- og 
3-roms leiligheter fra 56 m2 til 85 m2 som 

skal bygges på bryggekanten med store 
balkonger mot sjø og fjell. Prosjektet 
har ingen underliggende parkerings-
kjeller. LAB tar sikte på å få levert sin 
pris på prosjektet innen jul. Prisen bør 
ligge innenfor den målpris som par-
tene i fellesskap er blitt enige om i au-

gust 2013. Byggherren har bekreftet at 
de vil gi klarsignal til igangsettelse av 
prosjektet ved kun 13 solgte leiligheter. 
Byggherren har bekreftet at de vil orga-
nisere dette prosjektet som et borettslag.

Dette blir flotte leiligheter.

Her bor man tett på sjøen.

Koselige terrasser.
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MIDTUN LEIR
Utbyggingsselskapet Midtun Leir AS har 
planer om å oppføre et kombibygg på 
ca. 2.700 m2 i den sydlige enden av tom-
ten som utnytter ca. 1/3 av den totale 

tomten. Det er inngått leieavtale med 
Archer/Tecwell som bekrefter en ferdig-
stillelse og overlevering av prosjektet 
innen utgangen av mars 2015. 

Bygget er utformet med verksted og la-
ger, samt kontorer på og under mezza-
nin.Deler av bygget og taket forsterkes 
slik at en ved senere anledning kan plan-
legge evt. påbygg. I bakkant blir det et 
noe uvanlig takoppbygg i form av et «bo-
retårn» for testing av utstyr i borehull. 
For øvrig vises til prosjektbeskrivelse 
medtatt under nye og aktuelle prosjek-
ter i LAB BLA. 

Eierne av Midtun Leir AS arbeider kon-
tinuerlig med å søke etter interessenter 
som kan utløse bygging på resten a tom-
ten. Det forventes at man lettere kan lyk-
kes med dette arbeidet når man nå skal i 
gang med 1. byggetrinn.  

SKIPARVIKEN PANORAMA 
Etter aktiv oppfølging av offentlige eta-
ter og byråkrater, ble endelig det revi-
derte prosjektet vårt med 109 leiligheter 
fordelt på 10 blokker lagt ut til offentlig 
ettersyn nå i oktober.

Fagetaten på Private Planer i Bergen 
Kommune har innstilt positivt på vår 
plan, etter at vi har justert utformingen 
av området for å imøtekomme de kom-
mentarer som byråden og hans adminis-
trasjon hadde når vi presenterte planen 
for de tidligere i år. Vi har derfor et godt 
håp om at antall kommentarer og innsi-
gelser fra naboer og offentlige instanser 
blir vesentlig redusert, og at administra-
tiv og politisk behandling av planen som 
starter rett over jul går greit.

I høst har også Bergen Kommune sin 
egen plan for opparbeidelse av frilufts-
område i Skiparviken blitt godkjent. 

Planen legger rammene for en utfylling 
og opparbeidelse av strandsonen som 
vil bli blir svært attraktiv for nabolaget. 
Det skal opparbeides turstier, badeplas-
ser og grøntareal, og tilgjengeligheten 
til sjøen vil forbedres vesentlig.

Byen må fortettes og vi trenger flere 
gode boliger i sentrale områder med 

lett tilgjengelighet og god kommunika-
sjon. Større leiligheter i områder som 
Skiparviken er høyt etterspurt, og vi 
gleder oss til neste år hvor forhåpentlig-
vis planen blir godkjent og vi kan starte 
prosessen med å utarbeide underlag for 
salgsprosessen. 

NORDSTRAUMEN UTBYGGING 
Det er for tiden ingen utviklings- eller byg-
geaktivitet i Nordstraumen Ut byggings-
selskap. En del etterarbeid med bruksret-
ter og avtaler pågår for leilighetsprosjektet 
som ble ferdigstilt i juni 2011.

Felt B10 som er regulert til 10 tomanns-
boliger vil bli realisert når det er mar-
ked for dette. Enten gjennom salg av 
tomter eller salg av ferdige boliger. 
Omregulering til eneboliger, leiligheter 
og eventuelt barnehage vil bli vurdert.

Vi har opsjon på deltagelse i et nytt felt 
i stadfestet reguleringsplan. Dette for-
ventes avklart med grunneier Harald 
Nordstrøm på nyåret.

Foreløpig skisse av prosjektet.

Modell av prosjektet
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LONE UTVIKLING
Bergen kommune har overtatt og tatt i 
bruk byggetrinn 1 til utleieleiligheter for 
vanskeligstilte personer. Brukergruppen 
er av en litt annen karakter enn forven-
tet, og det har dessverre skapt en del uro 
i lokalmiljøet på Lone. Vi tror det vil ta 
en del tid før forholdene stabiliserer seg 
og vi kan se på videre utvikling av byg-
getrinn 2 og næringstomten.

Trinn 2 vil bli vurdert på nytt til høsten. 
Utleieprosjekt for kort- eller langtidsut-
leie er det mest nærliggende. Byggetrinn 
3 er regulert til næring. Markedsføring 
av denne vurderes.

TOPPEMYR 2C (LAB ENTREPRENØR 
SITT NYE LAGEROMRÅDE)
LAB Eiendom har kjøpt en lagertomt på 
17 mål med et kombibygg på 600 m2 på 
Toppemyr Industriområde. Adressen er 
Toppemyr 2C hvor vi blir naboer med 
blant annet Åsane Byggmesterforretning 
og Bygg og Ventilasjon. 

Eiendommen ble kjøpt og overtatt den 
1. desember i år. Ramirent leier i dag ca. 
10 av de 17 målene til sin utleievirksom-
het for stillas og brakker. Denne leie-
avtalen gjelder ut 2014. Ramirent ønsker 
å flytte brakkene til annet område på 
Lønningen i Fana, mens de ser for seg 
at stillasvirksomheten blir værende på 

Toppemyr. LAB Eiendom arbeider nå 
med å redusere Ramirent sitt leieareal 
til ca. 6 mål. Resten forutsettes fordelt på 
LAB Entreprenør (8 mål) og FAS (3 mål). 
Eiendommen vil eies av vårt  heleide dat-
terselskap Toppemyr AS.

I tillegg til eksisterende bygg vil vi på 
tomten sette opp en ny isolert lagerhall 
på 600 m2, samt montere teltet på 200 m2 
som vi kjøpte etter «månelandingspro-
sjektet» på Mongstad. Med god uteplass 
og disse nye hallene vil vi få mulighet til 
og bygge opp et effektivt og godt lager, 
som på sikt skal gi økt lønnsomhet til 
alle leietakerne. 

UTVIKLINGSTOMTER
LAB har gitt tilbud på et spennende tom-
teområde for boligutvikling sentralt i 
Bergen. Vi forventer avklaring i 1. kvar-
tal 2014.

Siste nytt fra LAB-lageret
LAGERSJEFEN HAR ORDET
Det vises til LAB Eiendom sin reporta-
sje om nytt lagerområde på Toppemyr. 
Vårt mål er at byens beste entrepre-
nør skal ha byens beste lager! Dette 
skal bemannes på en optimal måte 
slik at LAB Entreprenør serves best 
mulig. Med eksisterende bygg, god 
uteplass og de nye hallene vil vi få 
mulighet til og bygge opp et effek-
tivt og godt lager, som på sikt skal gi 
økt lønnsomhet til LAB. Dette skal vi 
oppnå med å investere i riktig utstyr 

og maskinpark tilpasset vår størrelse 
og drift, og ikke minst ved å utnytte 
og ta godt vare på dette.

Vi ser for oss at eksisterende bygg på 
tomten vil bli benyttet til lagerkon-
torer og verksted. Den nye isolerte 
stålhallen ønskes benyttet til maskin- 
og utstyrslager, mens den isolerte 
Rubbhallen fra Mongstad vil bli brukt 
til overskudds- og mellomlager. 

Vi på lageret vil hele tiden ha prosjek-
tene i fokus. Dere er våre kunder og 
skal serves på best mulig måte. Vi er 
til for dere. Flytteprosessen fra lageret 
på Laksevåg til Toppemyr vil pågå ut 
mars måned neste år og vil nok ta en 
del av vår tid. Gjennom denne fasen 
er det derfor viktig at dere viser litt 
fleksibilitet og tålmodighet med oss. 
På sikt er vi imidlertid overbevist om 
at denne organiseringen og profesjo-
naliseringen av lagerfunksjonen i LAB 
skal bli veldig bra for alle.

Toppemyr 2C (Nytt Lager)
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FAS på plass i vakre omgivelser på Mylnå, Hareid.

Fundamentering AS – jubileumsåret 2013

Kjetil Stendahl, daglig leder og en av gründerne 
i FAS, uttaler dette til redaksjonen i LAB BLA:

Det er hyggelig å bli invitert til å skrive noen 
ord i «LAB BLA» som vi har hatt gleden av å lese 
tidligere som underleverandør til LAB.

Se neste side
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Og det er ikke mindre hyggelig nå som vi 
er en del av LAB-familien. Som kanskje de 
fleste kjenner til så kjøpte LAB 70 % av 
aksjene i FAS før sommerferien av ansat-
te aksjonærer. Dette gjelder fem ansatte 
i administrasjonen, og alle disse sitter 
fortsatt med eierandeler i FAS. Dette for å 
sikre god kontinuitet fremover.

Undertegnede var med og startet FAS i 
1998 og gikk av som daglig leder 1. no-
vember 2012. Jeg gjorde imidlertid 
comeback for to uker siden da arbeids-
forholdet til daværende daglig leder ble 
avviklet. Jeg skal nå sitte til vi får en ny 
daglig leder på plass i løpet av 2014.

Som dere ser er vi et ungt firma som fei-
ret 15-års jubileum i år. Firmaet har hatt 
en rivende utvikling på disse årene og 
passerte 200 mill.kr. i omsetning i 2012. 
Vi er nå 68 ansatte og søker kontinuerlig 
etter vante folk.

Vi har i hovedproduksjon 3 stk. pelerig-
ger, 7 stk. borerigger og 2 stk. vibroer. I 
tillegg har vi montasjelag for stålkjerner 
og stag.

Peleriggene går i hovedsak på sjø, og 
peler for bruer og kaier. Boreriggene har 
flere arbeidsområder, men hovedarbei-
dene er stålkjernepeler, rørvegger og 
stag. Vibroene blir benyttet til spuntar-

beider. Flere eksempler på dette finner 
dere på våre hjemmesider – www.fas.no.
Året 2013 har gått bra så langt og vi 
ligger på budsjett både med omsetning 
og resultat. Så hvis det ikke dukker opp 
overraskelser i løpet av årets to siste må-
neder så er vi godt fornøyd.

Vi regner med å gå inn i det nye året 2014 
med en ordrereserve på ca. 50,0 mill.kr., 
og dette er et nivå vi bør ligge på. Det er 
flere anbud, både store og små, som vi 
har levert, men som ennå ikke er avklart 
hvem som vinner. Totalt sett snakker vi 
om jobber på til sammen over 300 mill. 
kr. eks. mva. som vi venter avgjørelse på 
i løpet av januar/februar 2014.

Fra kai Norcem i Stavanger.
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I år kommer julaften på en av våre fa-
vorittdager tirsdag. Det betyr at vi tar 
to uker juleferie. For våre ansatte som 
reiser over hele landet er det vel fortjent 
å få god tid med familie og venner slik 
at vi starter 2014 med nyladete batterier.

Vi vil fra Trondheim ønske alle i LAB-
familien en fredfull julefeiring, og med 
ønsker om et godt og framgangsrikt år 
i 2014.

På vei gjennom Oslos gater.

Helikopterfrakt på dam Setervatnet.

Spuntvegg på Nøstet i Bergen.
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AKSEL ANDREASSEN TRER INN  
I PENSJONISTENES REKKER 
Fredag 29 november samlet vi kolle-
gaer av Aksel til «avslutningsfest» på 
kontoret. Her hadde vi snitter og kake 
og det vanket både gaver og blomster. 
Vår kjære direktør holdt en fin tale og 
takket Aksel for innsatsen. Han la vekt 
på Aksel sin gode holdning til arbeidet, 
sin tilstedeværelse på byggeplassene 
og hans krav til fremdrift og kvalitet.

Aksel ble ansatt i LAB november 2004 
hvor hans første prosjekt var som bas 
på Sletten Senter. Før dette hadde Aksel 
lang fartstid i byggebransjen. Han har 
tidligere drevet i 13 år som selvstendig 

næringsdrivende, 7 år i Veidekke og 3 
år i Åmodt Entreprenør. 

I den videre tiden hos LAB har Aksel 
jobbet som bas på blant annet 
Krohnegården Panorama i Fyllings-
dalen, Brann Stadion, LAB bygget på 
Haukeland Sykehus, Nordeabygget i 
Fyllingsdalen, P-hus Oasen, samt di-
verse næringsprosjekter på Kokstad 
og Lønningen. Den siste tiden har 
han vært formann på P-hus Lagunen, 
DNB og nå avslutningsvis på Kilden 
Dyreklinikk. 

Aksel har med sin gode arbeidsmoral, 
nøyaktighet og faglige kompetanse 

vært en god mann for oss her i LAB 
Entreprenør. Når nå Aksel blir pensjo-
nist så tror vi han vil få nok å henge 
fingrene i. Med hus og hage, 3 barn og 
10 barnebarn vil vi tro at det er mye 
som ønskes gjort av en fersk pensjo-
nist med lang erfaring som håndver-
ker.  

Vi takker Aksel for god innsats gjen-
nom alle år og ønsker han lykke til som 
pensjonist!

Personalnytt

Det vanket både blomster, gaver og gode ord til den nye pensjonisten.
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Store dager
30 ÅR
27. juli: Egil Storheim
5. august: Helge Landsvik
20. august: Lise Solheim
27. desember: Aleksander Grepstad

40 ÅR
3. september: Pål Thomassen
6. desember: Per Einarsen
16. desember: Stein Ove Seljelid

50 ÅR
25. januar: Arne Bognøy
9. mars: Zbigniew Botkiewich
8. mai: Thorleif Enger
6. august: Per Ivar Kristiansen
30. september: Ingmunn Åsebø
23. desember: Dag Danielsen

60 ÅR
17. februar: Ottar Sleire
10. desember: Frank Eggen

NYANSATT -  
INGE ANDERSEN (48)
Inge ble ansatt som lagersjef i LAB 
Entreprenør den 1. september 2013. 
Han er utdannet mekaniker og har 
blant 4 års praksis hos Statoil. Inge 
kommer fra Cramo hvor han de siste 17 
årene har fylt stillinger som nasjonal 
salgssjef, regionssjef og distriktssjef. 
Som CV tilsier er det en bakgrunn som 
passer perfekt for LAB Entreprenør 
som nå skal etablere nytt bemannet 
lager i Åsane med flere funksjoner. Du 
kan lese mer om det nye lageret i an-
dre reportasjer i dette LAB BLA.

Inge som er gift med Heidi, har to barn 
og bor på Tertnes i Åsane. På fritiden 
benytter han alle muligheter til å kom-
me på hytten på Austrheim, men som 
trener for Sandviken gutter 14 i fotball 
blir ikke det hver helg.

TORE MYKING SLUTTER  
I LAB ENTREPRENØR
I september måned i år bestemte Tore 
og Lillian at de ville flytte til hennes 
hjemby Ålesund og bosette seg der 
sammen med sine 2 sønner. I følge Tore 
som er født og oppvokst på Osterøy så 
var dette et vanskelig valg å ta. Men 
han har innrømmet at flytteprosessen 
har pågått en del år i hodet på både 
han og Lillian. At tidspunktet ble ak-
kurat nå henger sammen med eldste-
guttens skolegang som nærmer seg. 

Tore ble ansatt i LAB Entreprenør i juni 
2005 direkte fra Ingeniørhøyskolen 
i Bergen (for øvrig sammen med sin 
kjære Lillian). Han ble sendt som ung 
byggeplassingeniør direkte til fjells på 
Geilo for å bygge fritidsleiligheter på 
Kikut. Deretter fortsatte ferden til bo-
ligprosjektet Puddefjorden Panorama 
med hele 124 leiligheter. Etter dette 
debuterte han som anleggsleder på 
byggingen av luksusleilighetene Perle 
på Hansaparken. Som nyetablert an-
leggsleder gikk deretter ferden videre 
til byggingen av de nye NAV-kontorene 
på taket av Åsane Storsenter, samt 
bygging av et nytt kontorbygg i 
Krokatjønnveien 15. De siste tre 
årene har Tore vært anleggsleder for 
store boligprosjekter på Strandlien 
(Damsgård) og i Møllendalsveien 68. 

Tore har utviklet seg til å bli en av 
LAB sine dyktigste anleggsledere. Han 
forteller at han alltid har trivdes med 
sine arbeidskolleger, arbeidsoppgaver 
og utfordringer i LAB. Han bekrefter at 
han ville blitt værende i LAB i lang tid 
hvis ikke flyttingen hadde blitt tema. 

Når Tore ankommer Ålesund over 
nytt år starter han som anleggsleder 
i det lokale entreprenørselskapet K. 
Nordang AS i Ålesund som i dag er eiet 
90,1% av Peab AS. 

Vi takker Tore for hans gode innsats i 
LAB gjennom alle år og ønsker både 
han og familien lykke til videre!
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ANDRÈ SANDTORV (24) 
Andrè begynte som lærling i LAB 
Entreprenør i januar 2013 og har foran 
seg 2 år med teori og praksis før han 
kan kalle seg forskalingssnekker. Han 
har siden mai 2012 vært ansatt som 
hjelpearbeider hos oss. Andrè har fag-
brev som tømrer og tross sin unge alder 
har han allerede oppnådd det som bare 
er en drøm for andre unge, det å ha 
bygget sitt eget hus. Vi finner Andrè i 
dag på byggeplass BUSP ved Haukeland 

sykehus hvor han er i full gang med for-
skaling av ribbevegger som skal foran-
kres til fjell. 

Andrè er en rask og pliktoppfyllende 
ung mann som på fritiden liker å trene 
i gym. Han har tidligere vært en ivrig 
fotballspiller, men et stygt benbrudd 
under kamp medførte at han la fotball-
skoene på hyllen for godt.

 Andre synes betongarbeidet er utfordrende.

Intervju med en lærling
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Siste nytt fra Åsane Byggmesterforretning

2013 ebber ut og det er tid for å oppsummere årets aktivitet i ÅBF AS. 
Som nevnt i sommerutgaven av Labbla var vi i starten av året nesten 
300 mann i produksjon, og vi hadde hovedaktiviteten på en del store 
samtidige byggeoppdrag. 
Nå i høst har vi vært rundt 150 mann 
i sving, og aktiviteten har flyttet seg 
fra få store oppdrag til mange mindre 
og mellomstore prosjekt. Dette krever 
en annen organisering og fleksibilitet 
i hele organisasjonen, og det krever en 
at vi jobber knallhardt med å regne på 
nye oppdrag, for å holde ordrebøkene 
tilstrekkelig fulle.  Også 2013 blir et til-
fredsstilende økonomisk og omsetnings-
messig år, men marginene krymper og 
konkurransen er tøff, så vi er nødt til 
å jobbe hardt og smart fremover, for å 
opprettholde vår posisjon som vestlan-
dets største og beste byggmester. Selv 
om det finnes mørke skyer på 2014-him-
melen, er det godt å tenke på at vi har 
et stabilt og kompetent mannskap som 
konkurrentene våre har grunn til å fryk-
te. Gjennom året har vi ferdigutdannet 6 

tømrer og 2 byggmestre. I tillegg har vi 
3 medarbeidere som har startet videre-
utdanning på teknisk fagskole, pluss at 
vi har ansatt 4 ferske lærlinger som be-
gynte i august. Dette lover godt for vår 
fremtid i en stadig mer kompetansekre-
vende byggebransje.

Som alltid er det slik at den som jobber 
hardt, trenger hvile i blant. Slik sett gir 
julen en kjærkommen pause og anled-
ning til å samle krefter til nye å ta fatt 
på nye utfordringer. 

Nedunder følger en oppstilling av våre 
pågående prosjekter og foreløpig kjente 
nye oppdrag:

SANDVIKEN SJØFRONT
Hovedentreprise ved bygging av 45 
eksklusive leiligheter i presisjeprosjek-
tet på den gamle Slakthustomten. Vi 
kjører på med over 40 tømrere for ti-
den og skal være klar til overlevering i 
slutten av april 2014. Oppdragsgiver er 
Sandviksboder 1 AS.

HØYSKOLEN KRONSTAD K207
Hovedentreprise Innvendig arbeid ved 
bygging av ny høyskole på Kronstad. 
Bedriftens største oppdrag noen sinne, 
går inn i sluttfasen når det gjelder egne 
arbeider, kontrakten skal overleveres  i 
april 2014.

KRONSTADPARKEN
Nybygg av 95 leiligheter for Ulveset AS 
på Kronstadparken. Etter en hektisk 
sluttspurt med over 20 tømrere i sving 
på det meste,  skal bygget overleveres 
nå til jul.

Sandviken sjøfront.
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RADØY RÅDHUS
Hovedentreprise ved fasaderehabilite-
ring av rådhuset på Radøy. Oppdrags-
giver er Radøy kommune, og vi regner 
med å holde på der frem til midten av 
februar 2014.

GARTNERHAGEN 2
Tømmerentreprise for Stoltz bolig AS 
ved nybygg av 16 leiligheter på Minde. 
Leilighetene overlevers til ferien 2014.

MINDE SKOLE
Hovedentreprise i forbindelse med 
rehabilitering og inneklimatiltak på 
Minde skole. Oppdragsgiver er Bergen 
Kommune, og arbeidene pågå frem mot 
sommeren 2014.

KLEPPESTØ SKOLE TRINN 2
Tømmerentreprise ved nybygg og total 
rehabilitering av 4100 m2 på Kleppestø 
skole. Oppdragsgiver er Askøy kommu-
ne og arbeidene skal overleveres somme-
ren 2014.

ALLEGATEN 55
Hovedentreprise ved fasaderehabilite-
ring av bygg tilhørende Universitetet 
i Bergen. Arbeidene vil pågå frem til 
 ferien i 2014.

LEIKNES SKOLE
Hovedentreprise i forbindelse med til-
bygg og rehabilitering av Leiknes skole 
i Lindås. Arbeidene er beregnet ferdig-
stilt i april 2014, vår oppdragsgiver er 
Lindås kommune.

STØYTILTAK E39  
VÅGSBOTN- HYLKJE
Hovedentreprise i forbindelse med 
støyisolerende tiltak på 30 boliger 
langs E39 mellom Vågsbotn og Hylkje. 
Oppdragsgiver er Statens Vegvesen

HIB MØLLENDALSVEIEN 6-8
Tømmerarbeid ved innvendig rehabili-
tering og ombygging av HiB sine lokaler 
i Møllendalsveien. Oppdraget vil pågå 
ut april 2014 og vår oppdragsgiver er 
Statsbygg.

FJELLAVEGEN
Rehabilitering av tak og fasader på bo-
ligkompleks for Fjell bustadstifting. 
Arbeidene skal avsluttes ved nyttår.

LYSHOVDE OPPVEKSTTUN
Hovedentreprise ved ombyggingsar-
beider på Lyshovden oppveksttun. Opp-
drags giver er Bergen Kommune og våre 
arbeider vil pågå frem til sommeren 
2014.

PORTNERBOLIGEN  
HAUKELAND SYKEHUS
Rehabilitering av fasader og tak på 
Portnerboligen/gamle overlegebolig på 
Haukeland sykehus. Oppdragsgiver er 
Helse vest og arbeidene avsluttes nå til 
nyttår.

SLÅTTHAUG SKOLE
Rehabilitering og ombygging på Slått-
haug skole. Omfattende arbeider i hoved-
entreprise, ferdigstilles ca. februar 2014.

Leiknes skole.
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Prosjekt som 
starter  
1. halvår 2014
GOLFKOLLEN
Tømmerarbeider ved bygging av 22 nye 
leiligheter nær golfbanen i Fana. Vår 
oppdragsgiver er Vestbo. Oppstart ja-
nuar 2014.

STRANDEN BOLIGLAG
Tømmerarbeider ved fasaderehabilite-
ring av 3 boligblokker i Stranden bolig-
lag. Arbeidene forventes igangsatt ca. 
februar 2014.

OLAVIKEN DPS
Totalentreprise ved bygging av 1100 m2 
tilbygg ved NKS Olaviken DPS på Askøy. 
Grunnarbeidene starter i januar 2014, 
og vi forventer å starte med tømmerar-
beidet våren 2014.

AVINOR
Tømmerentreprise ved bygging av nytt 
tilbygg til Flesland lufthavn. Arbeidene 
starter tidlig i 2014 og skal være ferdig 
innen 16. mai 2014. Vår oppdragsgiver 
er LAB entreprenør AS.

BIKUBEN HELSE BERGEN
Ombygging av det gamle hovedkjøkke-
net på Haukeland sykehus, som nå skal 
benyttes til kurs og konferansesenter. Vi 
utfører oppdraget i Hovedentreprise og 
vår oppdragsgiver er Helse Vest.

NORDNES SKOLE REHAB
Innvendig rehabilitering av gymsal, 

ventilasjonsanlegg , el anlegg mm på 
Nordnes skole. Hovedentreprise på 
vegne av Bergen kommune.

LYNGHAGEN 2
Tømmerarbeider på byggetrinn 2 av 
leilighetsprosjektet med 20 leiligheter 
iLynghagen på Knarvik. Oppdragsgiver 
er Vestbo. 

STØPERIET 2
Tømmerarbeider ved oppføring av 62 
nye leiligheter i Damsgårdssundet. 
Oppstart tømmer vårene 2014, og vår 

oppdragsgiver er LAB entreprenør AS. 

ENEBOLIG MELAND
Tømmerarbeide ved bygging av flott 
enebolig til en kjekk kar i Meland. 
Arbeidene ferdigstilles mars 2014.

HELLEN PANORAMA
Hovedentreprise ved bygging av 40 lei-
ligheter, ca 2900 m2 på Lønnborg. Alle 
leilighetene er solgt og innflytting er 
startet. Vi ferdigstiller i desember 2013. 
Oppdragsgiver er Vestbo.

TERTNES VGS
Rehabilitering av innvendige areal på 
Tertnes vgs. Oppdragsgiver er Hordaland 
fylkeskommune og vi ferdigstiller area-
lene innen årsskiftet.

RAMMEAVTALER
Vi har tilegnet oss rammeavtale med 
både HiB, Helse Bergen og NHH. Her er 
arbeider av ulik omfang og kompleksitet, 
hvor vi får testet vår responstid og fleksi-
bilitet i stor grad. Avtalene er 2 årig.

ØVRIGE MINDRE OPPDRAG
Bergen Maritime (vindusutskifting), 
Radøygruppen (ombygging kontorloka-
ler), Fortunen (ombygging kontorloka-
ler), Haraldsplass sykehus(bygging av 
viftehus) og Røde Kors Sykehjem (div. 
innvendige arbeider).

Samnanger skule.

Lynghagen.

God jul fra alle oss 
i ÅBF AS!
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LAB fortsetter å støtte 
Barneklinikken

Også i år har LAB Entreprenør valgt å gi årets julegave til Barne
klinikken. Det årlige beløpet på kr. 100 000, vil bli øremerket musikk
terapeutene og klovnetjenesten.

«På bakgrunn av de tilbakemeldinger vi får fra Barnesykehuset hvor 
 populært og positivt dette er for barna, har vi valgt å fortsette denne 
tradisjonen på tredje året» – sier Trygve.

For nye lesere kan vi gjenta hva rådgiver Ingunn Finne sier om musikk-
terapeutene og klovnetjenesten: «Vi mottar veldig mange positive tilbake-
meldinger fra foreldre og pårørende som bekrefter verdiene av dette til-
budet til barna. Musikkterapeutene er universitetsutdannede pedagoger 
som bruker sang og musikk som terapi til å få barnas tanker bort fra syk-
dommen og over på noe positivt. I kombinasjon med de kjente og kjære 
klovnene er dette noe barna setter veldig stor pris på.»

Dette arbeidet koordineres gjennom kommunikasjonsavdelingen på syke-
huset og kommer alle barna på sykehuset til gode.

Trygve overrekker årets gave og blomster til rådgiver Ingun Finne.


