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Videreutvikling av medarbeidere er 
viktig i LAB. I begynnelsen av juni ble 
det avholdt et introduksjonskurs i BIM 
på kontoret. Mange prosjektledere, 
 anleggsledere og ingeniører stilte for å 
få innblikk i hva dette dreier seg om. 

BIM er en forkortelse av ordet «Bygnings-
informasjonsmodellering» og brukes 
som et verktøy gjennom hele byggepro-
sessen fra planlegging til ferdigstillelse. 
BIM modellene er 3D-tegninger av alle 
deler av en bygningen. Når modellen er 

lagt inn så kan man egentlig «spasere» 
en tur rundt i den prosjekterte bygnin-
gen for å se på detaljer osv., lenge før det 
er bygget. 

«Vi ser helt klart en fordel og oppdatere 
våre funksjonærer på BIM da dette er 
framtidens prosjekteringsverktøy pluss 
et godt verktøy med tanke på både pro-
duksjons- og fremdriftsplanlegging»  

– sier en oppglødd Steinar Norheim som 
er primus motor for innføringen av  
BIM i LAB. 

Vi ønsker alle våre ansatte  
en riktig god sommer!

En lydhør og entusiastisk gjeng.

BIM fra Sengebygg Sør, framtidens arbeidsgrunnlag.
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I LAB-konsernet registreres høy målopp-
nåelse. Dette er en egenskap som kjenne-
tegner en målbevisst og resultatorientert 
organisasjon bestående av kompetente og 
motiverte mennesker med gode holdninger. 
Vi i LAB vil alltid være opptatt av å opp-
rettholde og videreutvikle en bærekraftig 
og sunn virksomhet med gode relasjoner til 
samfunn, kunder og samarbeidspartnere. 

I alle selskapene i LAB-konsernet fast-
settes det hvert år ambisiøse mål for 
virksomheten. Vi opplever, år etter år, 
at disse oppfylles på en svært god måte. 
Uansett om det er snakk om HMS-verdier, 
omsetning, resultat, egen organisasjon, 
fornøyde kunder m.m. registrerer vi ved 
årets slutt at LAB markerer seg blant 
de aller beste entreprenørselskapene i 
Norge. Jeg er mektig stolt, og ikke minst 
svært ydmyk, over hva vi sammen har 
fått til de siste 10 årene. LAB-konsernet 
omsatte i 2013 for vel 1,6 milliarder kro-
ner og er i dag på 325. plass på Dagens 
Næringsliv sin liste over de 500 stør-
ste selskapene i Norge uansett bransje. 
Statoil troner selvsagt øverst. Blant alle 
bygg- og anleggsentreprenørene i Norge 
havner LAB på 18. plass rangert etter 
omsetning, men på 7. plass rangert et-
ter resultat. Dette har vi alle grunn til  
å være stolte over!

BLIKKET RETTES FREMOVER
Det er ingen grunn til å «hvile på våre 
laurbær». Nå retter vi blikket fremover 
for neste 10 års periode i vår firmahisto-
rie. Konsernet skal utvikles videre, men 
vi ønsker å ta ett steg av gangen for å 
skape trygghet og ikke miste noe av den 
høye trivselen og lojaliteten som vi i dag 
ser blant vår ansatte. Vi skal forplikte 
oss til å holde en høy etisk og moralsk 
standard i alle aktiviteter vi involverer 
oss i. Vi skal etterleve våre egne etiske 
retningslinjer som er gjengitt lenger 
bak i dette nummer av LAB BLA. 

ØKENDE ORDRERESERVE
I juleutgaven i LAB BLA nevnte jeg at 
LAB Entreprenør sin målrettede anbuds-
innsats i fjor høst hadde resultert i nye 
prosjekter for totalt 650 millioner kroner. 
Gjennom vinteren og våren fortsatte 
 anbudsarbeidet med like stor intensitet. 

Dette har resultert i ytterligere 600 mil-
lioner kroner i nye oppdrag for selska-
pet. I skrivende stund har vi dermed en 
 sikker ordrereserve i LAB Entreprenør 
på vel 1,3 milliarder kroner. 

AVINOR T3 – NYTT TERMINALBYGG 
BERGEN LUFTHAVN
Som de fleste kjenner til så er LAB 
Entreprenør innstilt av Avinor til å ut-
føre råbygg og tett hus entreprisen på 
nytt terminalbygg på Flesland. Bygget 
er på hele 63 000 m2 og mye av entre-
prisen skal gjennomføres i løpet av 
halvannet år. Etter planen skulle vi al-
lerede ha vært i gang med arbeidene, 
men Veidekke har klaget på Avinor sin 
innstilling. Avinor gis ikke mulighet 
til å kontrahere entreprenør før klagen 
(midlertidig forføyning) er behandlet  
hos Oslo Byfogdembete. Hvis LAB Entre-
prenør blir kontrahert, så passerer LAB 
Entreprenør sin ordrereserve 2 milliar-
der kroner med god margin!

LAB SCORER HØYT PÅ  
SIN KOMPETANSE
I forbindelse med innlevering av våre of-
fentlige anbud til Bybanen, Helse Bergen 
og Avinor den senere tid, så viser det seg 
at LAB Entreprenør scorer høyest av alle 
entreprenørene på det som defineres 
som «oppgaveforståelse» i anbudet. Her 
skal vi beskrive hvordan vi har tenkt å 
utføre jobben bl.a. gjennom detaljerte 
rigg- og fremdriftsplaner, samt KS- og 
HMS-systemer. I tillegg presenteres 
orga nisasjon, samt erfaringen og kom-
petansen til de personene som skal styre 
arbeidene. Her dokumenteres mao. ditt 
entreprenørfaglige nivå. At vi vurderes 
best uansett hvem vi konkurrer med, 
 synes jeg er en stor tilfredsstillelse. Nå 
ser vi hvor stor betydning det har å opp-
nå kontinuitet i arbeidsstokken vår, år 
etter år. Gjennom utallige interessante 
bygge prosjekter og ulike prosjektteam 
har våre medarbeidere tilegnet seg sta-
dig større entreprenørfaglig kompetan-
se og gode samarbeidsevner. Dette skal 
vi bygge videre på og ta godt vare på!

GOD STYRINGSFART
Den berømte LAB-skuten har fått opp 
dampen og holder seg godt unna de 

skjærene som 
måtte dukke opp. 
Hittil i år har LAB-
konsernet hatt 
en omsetning på 
ca. 750 millioner 
kroner og med 
resultater som lig-
ger iht. budsjett, 
og i tillegg har vi en solid ordrereserve. 
Det som imponerer meg kanskje aller 
mest er den gleden og «stå på viljen» 
som finnes i organisasjonen vår. Vi 
ser det i alle selskapene våre, uansett 
om vi snakker om LAB Entreprenør, 
Åsane Byggmesterforretning eller FAS. 
Trivselsnivået påvirker gjerne korttids-
fraværet i et firma. Hos oss registrerer 
vi rekordlave tall så langt i 2014. Det er 
tydelig at våre ansatte vil stille på jobb 
hver dag for å gjøre en innsats sammen 
med sine gode kollegaer!

FELLES LAGEROMRÅDE
Oppbyggingen og profesjonaliseringen 
av vårt lagerområde på Toppemyr i 
Åsane følger den gjennomføringsplanen 
som ble lagt for ett år siden. Hele beman-
ningen som skal drifte LAB Entreprenør 
sitt lager er på plass primo august i år. 
Alle oppgraderingsarbeidene knyttet 
bl.a. komplettering ifm. planering/asfal-
tering, etablering av overbygget vaske-
plass, oppføring av Rubb hall og stålhall 
forventes ferdigstilt innen utgangen av 
dette året.  Lagertomten som ble kjøpt i 
desember 2013 er på 17 mål og gir plass 
til LAB Entreprenør (7,7 mål), Ramirent 
(6,8 mål) og FAS (2,5 mål). På nabotom-
ten har Åsane Byggmesterforretning 
holdt til med sitt lager i mange år. Det 
er ingen tvil om at det er tjenlig for oss 
å ha alt samlet på et sted. Det vil på sikt 
kunne gi positive synergier internt i LAB 
konsernet.  

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 setter oss mål og når dem!BIM-kurs
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OASEN IV
LAB Entreprenør har nå arbeidet kon-
tinuerlig i 2,5 år på prosjektet Oasen IV. 
Prosjektet er på ca. 28.000 m2, i hoved-
sak nybygg, men også ganske omfat-
tende ombyggingsarbeider i gamle bu-
tikkarealer. I november 2012 ferdigstilte 
vi to nye parkeringsetasjer, og i novem-
ber 2013 to store butikketasjer over par-
keringsetasjene, hvor bl.a. Meny og Jula 
har fått åpnet store og moderne butik-
ker. 

I løpet av det siste halve året har vi i 
den nye toppetasjen i senteret ferdig stilt 
3.000 m2 kontorer for Senterledelsen, 
Helse Etaten i Bergen Kommune og 
Dalen Legesenter. I tillegg er det gamle 
Menylokalet blitt delt opp i flere butikk-
arealer og nye fellesarealer. Parallelt 
med dette har det pågått omfattende 
utomhus arbeider og bygging av ny 
energisentral. 

Anleggsleder Pål Thomassen forlot  pro-
sjektet i januar til fordel for LAB  sin 
anbudsregning på den nye Flyplass-
terminalen på Flesland. Prosjekt leder 
Steinar Norheim har det siste halve året 
imidlertid hatt god hjelp av Per, Runar, 
Tord og Rolf Helge ifm. alle arbeidene 
som er gjennomført. Steinar roser alle 
sine medarbeidere for flott innsats. 

I forbindelse med byggingen av den nye 
energisentralen bør det nevnes at en  
200 m2 eksisterende lysgård inne i sen-
teret ble lukket igjen med stålbæring 
og hulldekker over to etasjer. Alt måtte 
fundamenteres trygt til fjell med borede 
stålrørspeler utført av FAS. «Ingen tvil 
om at det var mange bekymrede leie-
takere rundt lysgården når arbeidene 
pågikk» –sier Tord med et smil. Som 
hovedansvarlig for denne jobben hadde 
han nemlig også oppgaven med å skape 
trygghet til alle rundt seg.   

Runar har på en god måte tatt seg mest 
av murer og fasadearbeider i denne pe-
rioden, mens Rolf Helge har for det mes-
te holdt seg inne, enten det er kontorer 
 eller butikker som skal bygges. «Han er 

en god innegris» – sier Steinar spøke-
fullt, som samtidig må innrømme at in-
gen andre i LAB rekker han til anklene 
hva gjelder å håndtere frustrerte butikk-
damer, enten de er 20 år eller 60 år. Alt 
gjennomføres med et smil og arbeidene 
ferdigstilles stort sett mangelfritt til 
rett tid. 

Steinar har latt Per fått prøve seg litt 
som «anleggsleder» etter at Pål dro til-
bake på kontoret i Kanalveien. Det har 
fungert bra. I tillegg har Per som gammel 
anleggsgartner selvfølgelig fulgt opp alle 

utomhusarbeidene i prosjektet på en 
proff måte. 

«Selv om vi er kommet langt, så gjenstår 
det fortsatt mye arbeider her på Oasen» 

– sier Steinar. «Frem til november 2014 
skal det støpes noen nye dekker over 
torget, i tillegg til at det skal bygges ca. 
3.000 m2 med nye butikker. Tro det eller 
ei – byggherren har i tillegg også varslet 
oss om at noen av de nye lokalene allere-
de må bygges om» – avslutter en fornøyd 
prosjektleder.

Vi er i full gang inne i senteret.
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Fasaden tar form nå.

Det blir mange telefonsamtaler  
for Sigmund i løpet av dagen.
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ÅSANE UTBYGGING S1/S2 
I Åsane er vi i ferd med å ferdigstille 
grunnarbeidene for Åsane utbygging 
AS i forbindelse med oppføring av nytt 
kjøpesenter med boliger og parkanlegg 
på taket. Prosjektet er lokalisert mel-
lom gamle IKEA og Vestlandshallen. 
Grunnarbeidene er noe forsinket som 
følge av forhold som LAB ikke er herre 
over og arbeider som gjenstår er utven-

dige VA og EL-anlegg i grunnen. Med 
oss som grunnentreprenør har vi hatt 
Stensland & Tyssøy AS. «Samarbeidet 
med grunnentreprenøren har vært ene-
stående» sier en fornøyd anleggsleder 
Ole-Reidar Fauske. 

Kjøpesenteret skal åpne 11. november 
og boligene på taket har innflytting noe 
senere. I forbindelse med regulerings-

planen og rekkefølgebestemmelser skal 
det før senteret åpner være etablert nytt 
kjøremønster foran senteret ved gamle 
IKEA mot Vestlandshallen med to nye 
rundkjøringer. Forhåpentligvis blir tra-
fikkavviklingen mye bedre enn den er i 
dag mellom sentrene og Vestlandshallen. 
«Det er bare å glede seg til åpningen av 
senteret og julehandelen» sier prosjekt-
leder Lasse Smilden.

DYREKLINIKKEN PÅ STEND – VED 
KILDEN SENTER PÅ SØRÅSHØGDA 
Vi er inne i sluttfasen og skal overlevere 
bygget 1. september. Dyreklinikken skal 
åpne offisielt 1. oktober. Byggingen har 
gått som planlagt med få problemer og 
god fremdrift. Siste del av arbeidet med 
innredning og utomhus pågår i disse 
 dager. Den nye dyreklinikken inneholder 
50 rom og har mange spesialfunksjoner. 
Det kan nevnes «waterwalk» som er en 
langt og smalt trimbasseng for hunder, 
tannbehandlingsrom med sentralbe-
døvelse, røntgen, CT-scanning og gass-
anlegg for oksygen og sevrofluran. «Det 
er ikke mye som skiller et fullt sykehus 
for mennesker og denne topp moderne 
dyreklinikken» – sier prosjektleder Stig 
Hole. 

Oppvarming av bygget skjer med luft til 
vann varmepumpe koblet til varmt tap-

pevann, ettervarming av ventilasjons-
luft og vannvarmeradiatorer. Det er 
dessuten kjøling på tilluften.
Ingen bygg er helt like. Dette bygget kan 
ikke utstyres med fotskraperister foran 
hovedinngangen. Våre «firbeinte ven-
ner» kan få skader av slike rister. «Men 
hundetoalett ved siden av hovedinn-
gangen på utsiden skal de ha» – sier Stig 
med et smil.

Samarbeidet med leietaker og byggher-
ren er godt og alle ser frem til at Bergens 
mest moderne og største dyreklinikk 
skal åpne. Kilden Senter ser også frem til 
at byggearbeidene går mot slutten slik 
at de kan «få tilbake» parkeringsplas-
sene sine på taket av nybygget. 

Driften på dette bygget har vært godt 
ivaretatt av anleggsleder Sigmund 
Sunde og byggeleder Sigmund Algerøy. 



BUSP K 201 RÅBYGG 
«Vi har nå vært i full betongproduksjon 
i over 2 år på BUSP og vi synes fremde-
les det er like artig og utfordrende» - sier 
anleggsleder Jan Erik Skjelanger med et 
smil.

Entreprise K 201 som vi startet i mai 
2012 var starten på en helt ny sykehus-
bebyggelse som planlegges utbygget i  
2 etapper. Den første etappen som vi nå 
er inne på skal inneholde psykiatri, bar-
nas energisenter, undervisningslokaler 
samt tekniske etasjer. Etappe 1 består 
av felles underetasjer og fire «blokker» 
oppå i varierende høyde opp til 9 etasjer. 
Disse blokkene kalles hus og nummeres 
fra 41 til 44 og er sammenbundet med 
mellombygg og gangbroer. 

Anleggsleder Jan Erik kan fortelle nå  
at hittil har det gått med vel 12 000 m3 
betong og «100 mil» med armering, altså 
ca. 1 000 tonn. Hus 41 og 42 er så godt 
som ferdigstilte og her pågår betong-
arbeider med mellombygg. Hus 43 og 44 
er reist fra vest mot øst og er pr. i dag 
kommet halvveis. 

Bemanningen er den samme som fra 
starten og består av prosjektleder Ottar 
Sleire, anleggsleder Jan Erik Skjelanger, 
anleggslederassistent Egil Storheim, in-
geniør Lars Andreas Aaland og formann 
Dag Danielsen. Ute i produksjonen sty-
rer basene Kjartan Dalstø og Kenneth 
Kristiansen med samme intensitet som 
alltid. Ottar er full av lovord om sitt 
bygge plassteam. 

Fredag den 20. juni inviterte Helse 
Bergen til kranselag og spanderte pizza 
og kake på alle folkene. Den ene direktø-
ren etter den andre skrøt over LAB sin 
innsats. Trygve var også til stede og var 
svært godt fornøyd med den fine om-
talen av LAB. Han hadde timen før gått 
en befaring med Ottar og Egil rundt 
på hele bygget, fra topp til bunn. «Jeg  
er nærmest målløs over omfanget og 
kvaliteten på det arbeidet som våre folk 
har utført. Dette er noe av det mest im-
ponerende jeg har sett i mine snart 35 år 
i byggebransjen» – sa en stolt adm. dir.     
  

Egil trives godt på BUSP.

Fine betongarbeider.
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BUSP K 202 TETT HUS 
Entreprise K 202 Tett Hus er entreprisen 
som etterfølger K 201 Råbygg. Denne 
entreprisen inngikk LAB Entreprenør 
i august 2013. Etter en lang periode 
med prosjektering styrt av vår glass- og 
fasade guru Stig Hole er vi nå i gang med 
glassarbeidene på hus 41. 

Glassfasaden på totalt ca. 14 000m2  
vil bli utført som ferdige elementer  
med glass i størrelse 2,4 x 3,9 m som 
heises på plass og monteres fortløpende. 
Gesimsmontasje, brannisolering, tak-
tekking har nå pågått noen måneder og 
tett etter glasselement montering vil vi 
starte utstøping av de totalt 28 000 m2 

med gulv. 

Med seg for å styre denne entreprisen 
har prosjektleder Ottar Sleire, anleggsle-
der Egil Storheim, ingeniør Lars Andreas 
Aaland og nå fra sommeren ingeniør 
Runar Handegard. «Denne entreprisen 
har en veldig stram fremdrift så vi vur-
derer fortløpende om vi trenger ytterli-
gere oppbemanning i administrasjonen» 

– sier en engasjert prosjektleder. 

Slik blir glassfasadene.

Fine betongarbeider. Glassarbeidene er startet.
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Møllendalsveien 68

Prosjektet sett fra Bellevue.

Flott utsikt fra terrassene.
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I Møllendalsveien 68 skrider prosjektet fremover med for tiden høy 
 aktivitet på arkitektfagene. Vår erfarne formann Børge Skurtveit ferdig
stilte betongarbeidet i siste blokken til 17. mai, nøyaktig 200 år etter  
at Norges grunnlov ble vedtatt! «Nå ser man omfanget av hele bolig
prosjektet med sine 5 blokker som ligger fint til like ved Store Lunge
gårdsvann» – sier prosjektleder Geir Martinsen. 

I Hus A og B, som er kommet lengst, er 
man godt i gang  med de innvendige 
arbeidene. I Hus A er maler snart ferdig 
med sine arbeider i leilighetene, tømrer 
er ferdig med parkettleggingen og flere 
kjøkken er også montert. Her er også flis-
legger snart ferdig  med baderommene. 
Utvendig på Hus A, B og C er tømrer 
kommet langt med montering av fasade-
platene. Murer har også fått på plass en 
god del av teglsteinen som skal pynte 
opp fasadene i 1.etg på alle Husene. I 
næringsarealene i 1. etasje som ligger 
langs og vender ut mot Møllendalsveien 
og Allmenningen skal det monteres mye 
glassfelt.

«Underveis har vi også hatt en konkurs å 
håndtere. Buck og Jønsson AS gikk over-
ende tidligere i vår, mens de holdt på å 
gjøre seg ferdig med sine betongarbei-
der på dekke over garasjen» – sier Geir. 
«Grensesnittet mellom Buck & Jønsson AS 



Betongarbeidene er ferdige.

Ingvar og Rosa trives godt.
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og LAB sin betongarbeider er blitt hånd-
tert på en god måte av vår erfarne drifts-
leder Per-Jarle Jacobsen. Av denne grunn 
er de negative konsekvensene for LAB 
blitt minimale » – tilføyer Geir. 

Ingvar Halstensen tok over jobben som 
anleggsleder etter at Tore Myking flyttet 
nordover ved  årsskifte. «Det har vært 
mye å sette seg inn i, men erfaring fra 
andre boligprosjekter hjelper på» – sier 
Ingvar med et lurt smil. Det har tydelig-
vis vært godt å ha Per-Jarle med på laget. 
«Han er akkurat som en potet, brukes til 
det meste. Alt fra planlegging av betong 
til koordinering av arkitektfag» – sier en 
fornøyd anleggsleder. I midten av mai 
dukket Dobsen opp, nærmere bestemt 
vår byggeleder Dag Ove Bjørnsen. «Han 
er nå i full gang med koordinering av  
de ulike entreprisene på bygget» – av-
slutter Ingvar.

Opp i alt dette har vår unge dyktige in-
geniør Silje Cathrin Olsen håndtert alle 
boligkundene med sine kundevalg på en 
svært god måte. «De gode erfaringene 
med Silje sitt arbeid håper vi å kunne 
dra nytte av på neste store boligpro-
sjekt, som vi håper blir Krohnviken på 

Damsgård i regi av BOB.» – sier en for-
nøyd Geir. Han har kontakten med bygg-
herren, FG Eiendom fra Kristiansund, 
som så langt er godt fornøyd med LAB 
sin gjennomføring av prosjektet. Det 
som gjenstår av avklaringer mot bygg-
herren knytter seg hovedsakelig til 
 næringsarealene i 1. etasje, da disse 
ennå ikke er solgt eller utleid

I henhold til planen vil prosjektet være 
ferdig i februar 2015. Kommunen skal 
 bidra med en oppgradert Møllendalsvei 
og en fin opparbeidet Allmenning ned 
mot Lungegårdsvannet. Her er planlagt 
paviljong, grøntareal og en kaiprome-
nade som kan benyttes av alle. Av totalt 
80 leiligheter er det nå bare 21 usolgte. 



STRANDLIEN FELT II «VERKET TRINN 4» 
På Damsgård er vi i full gang med å 
ferdig stille det tredje boligprosjektet for 
samme byggherren, et selskap som re-
presenteres av Profier. I løpet av de siste 
4 årene har vi bygget ca. 200 leiligheter 
på denne tomten. Alle med moderne 
og spesiell arkitektur. Som tidligere er 
Aleksander Grepstad anleggsleder og 
Knut Knudsen formann. 

Råbygget er ferdig med prefab sjakter, 
stål og hulldekk montert på 3 måneder 
som planlagt. Tømrer er godt i gang 
med yttervegger. «Aleksander og Knut 
har gjort en kjempejobb med å styre 
dette løpet. God gammel årgang parret 
med ung brunst» – sier prosjektleder 

Stig Hole  om radarparet på Damsgård. 
Redaksjonen er ikke uenig i det utsagnet. 

Prosjektet som består av 62 leiligheter 
er fordelt på 2 blokker, hus E og F. Hus 
E skal overleveres i desember 2014 mens 
hus F overleveres i mars 2015. Vi ligger 
godt an med fremdriften, men er på 
stram line. Ca. 70 % av leilighetene er 
solgt og behandlingen av kundetilval-
gene pågår nå for fullt.

Som fasademateriale er det valgt Cor-Ten 
A rusttrege plater kombinert med kanal-
plast plater som luftet kledning. Cor-Ten 
A er en nyere utgave av det rusttrege 
 stålet som er brukt på Grieghallen. Det 

er et spennende materialvalg for en 
 fasade i et boligprosjekt.

Stig Hole innrømmer at det har vært en 
del utfordringer underveis. Nå jobbes det 
mye med løsninger for mobilt bossug, av-
løps- og overvannstilknytning, samt  det 
 semiautomatiske parkeringsanlegget. 
Utover- og innoverhellende fasader gjør 
også at detaljene må planlegges ekstra 
nøye for å håndtere overgangene til vin-
duer som alltid står i lodd i ytterveggen.

«Rustavrenning fra Cor-Ten de første 
par år må også ivaretas uten å skjemme 
 andre materialer på fasaden og ute» – 
avslutter en engasjert prosjektleder. 

Den spennende fasaden tar form.

Aleksander har nok å henge fingrene i.Utsikt fra tak.
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GARTNERMARKEN 
Da er prosjektet i Fyllingsdalen endelig 
kommet godt i gang med grunn- og be-
tongarbeidene for omsorgsboligene til 
Etat for Bolig Forvaltning (EBF), som er 
det nye navnet på tidligere Bergen Bolig 
og Byfornyelse (BBB).

Det ble en noe seinere oppstart av ar-
beidene enn forventet pga. en del krav 
fra kommunen som måtte tilfredsstilles  
før igangsettingstillatelse kunne gis. 
«Men nå er vi i siget» – sier en smilende 
prosjektleder Geir Martinsen.

«Med helt ny brakkerigg plassert like ved 
nybygget og byggeplasskranen montert 
nesten midt i tomten er det lagt vel 

til rette for et godt arbeidsmiljø og en 
 rasjonell gjennomføring av prosjektet» 

– humrer Knut Knutsen som styrer be-
tongarbeidene.

Utgraving av tomten gikk fort unna 
og FAS er ferdig med boring av ener-
gibrønnene som skal være under ga-
rasjeanlegget. Rørledninger og venti-
lasjonskanaler er også montert under 
gulvet i garasjen og er også tilbakefylt. 
Første del av  dekke over garasjen er nå 
støpt og arbeidene fortsetter på resten 
av tomten med fundamenter for søyler 
og vegger, slik at vi kan støpe ferdig 
hele garasjeanlegget i løpet av høsten. 
 
«Fremdriftsmessig ligger vi noe etter   

planlagt fremdrift. Men vi har en fin 
gjeng på betongarbeidene som føler 
presset og er innstilt på å ta igjen tapt 
tid. I dette prosjektet har vi alle noe  
å strekke oss etter» – sier en engasjert 
anleggsleder Sigmund Sunde. 

BERGEN LUFTHAVN, NY DUTY FREE 
LAB ble i februar i år tildelt oppdraget 
med oppføring av ny taxfree-butikk  
på Bergen lufthavn. Totalentreprisen 
omfatter oppføring av et tilbygg på 
ca. 300 m2 BTA ute på flyside samt inn-
vendig ombygging av ca. 100 m2 BTA. 
Bygget oppføres i en etasje og er plassert 
i direkte tilknytning til eksisterende 
 bagasjeutlevering for utland. 

For å bedre tilkomst til butikken og re-
dusere køene i 2. etasje ved eksisteren-
de taxfree, så skal det også oppføres et 
nytt trappehus mellom 1. og 2. etasje 
ved gate 20/21. Begge byggene oppføres 
i stål med betong etasjeskiller og ytter-
vegger i sandwichpaneler. 

Jobben har en samlet kostnadsramme 
på ca. 12 mill. eks. mva. og skal produ-
seres på 4 måneder. Arne Hellebostad 
er anleggsleder og får god støtte fra Per 
Ivar Kristiansen og Pål Thomassen. Som 
følge av helt spesielle krav til flysikker-
het og svært vanskelig tilkomst jobbes 
det skiftordning på prosjektet. 

«Det er mye nattarbeid og tøff fremdrift 
med ferdigstillelse før fellesferien tar til. 
De av våre folk som deltar i prosjektet hå-
per derfor at alle LAB ansatte som reiser 
utenlands i ferien verdsetter de sene ti-
mer som gode kollegaer har lagt ned for å 
sikre taxfree handling uten kø» – sier en 
smilende prosjektleder Gard Kvalheim. 

SANDSLIMARKA 20 
Her bygger vi overflateparkering for 
dataselskapet Evry som i dag er leieta-
ker i bygget. I forbindelse med etable-
ringen av bybanen mister eiendommen 
en god del p-plasser og disse blir nå er-
stattet på østsiden av bygget. Her blir 
det tilrettelagt for ca. 130 nye p-plasser. 
Kontraktssummen er ca. 7 mill. eks. mva. 
Selve p-plassen er ferdigstilt, men det 
gjenstår fortsatt noe ombygging av eksi-
terende p-plass, samt en del beplantning. 
«Dette arbeidet er avheng av bybanepro-
sjektets videre fremdrift. Vi håper å få 
dette ferdigstilt til ferien 2014» – bekref-
ter prosjektleder Hans Skorpen. 

Anleggsleder Sigmund er fornøyd.

Høy aktivitet på Gartnermarken

Kjetil gjør klart for dobling av vegg.
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ROM EIENDOM, 
BERGEN STASJON ØST 
«Endelig er vi i gang på byggeplass!» – 
sier prosjektleder Lasse Smilden som har 
styrt dette prosjektet helt siden anbuds-
regningen høsten 2011. Med fare for at 
dette prosjektet skulle bli en gjenganger 
i LAB-BLA under «Nye og aktuelle pro-
sjekter» har vi nå hatt drift på bygge-
plass siden nyttår. De eksisterende byg-
gene som sto innerst i Zander Kaaes gate 
er revet og vi har fått etablert byggegro-
pen for en av tre fløyer.

Det har ikke manglet på utfordringer for 
byggeplassadministrasjonen. Nybygget 
skal oppføres på det som tidligere del-
vis var en kirkegård. Vi har i en lengre 
 periode samarbeidet med byantikvaren 
om utgraving av levninger fra kirke-
gården. «Vi teller nå til sammen over et 
30 talls levninger som ivaretas av LAB 
på en verdig måte på byggeplass, og 
som deretter overleveres til Akasia som 
er gravplassforvalter i Bergen» – sier 
bygge plassingeniør Erik Hofstad. 

Tomten er en av knutepunktene i sen-
trum med hensyn på eksisterende kabler 
og VA-ledninger i grunnen. «Vi var forbe-
redt på at dette ville bli utfordrende for 
oss, men ingen så for seg de utfordrin-
ger vi har møtt siden nyttår» – sier en 
travel anleggsleder Knut Helge Iversen. 
En kombinert spill- og overvannsled-
ning er midlertidig lagt omkring tomten. 
Driftsbrudd på pumper og undergra-

ving av kummer hører med til historien. 
Denne ledningen skal senere føres gjen-
nom kjelleren i nybygget som en perma-
nent løsning. Her har vi måttet gå en del 
runder med VA-etaten før de har god-
kjent vår løsning. 

Det ligger også eksisterende kabler fra 
BKK, Telenor, Jernbaneverket samt kabler 
uten eiere(?) gjennom tomten. «Til dels 
manglende tegninger på eksisterende 
kabler gjør omlegging spennende» – sier 
Knut Helge. «Vi nådde en liten milepæl 
den 17. juni da vi fikk lagt om 3 stk. 132kV 
kabler som er en del av hovedstrømfor-
syningen til Bergen ned i ny kulvert som 
ligger under gulvet i kjeller på nybyg-
get» - fortsetter Knut Helge. En slik kabel 
veier ca. 30 kg på meteren, så her var det 
ca. 30 personer i sving i tillegg til løfte-
hjelp med kraner. BKK bruker ca. 3 uker 
på å skjøte sammen kablene igjen.

«Vi takker FAS for rask respons da vi ikke 
så annen mulighet enn rørspunt i kjeller 
parallelt med Lungegårdsbakken. Kabler 
fra BKK m.fl. rundt kjelleren gjorde det 
umulig å etablere graveskråninger. I 
skrivende stund ser vi ut til å ha løst ut-
fordringene med kabler i grunnen og at 
vi framover kan konsentrere oss om å få 
full drift på betongarbeidene» – sier en 
lettet prosjektleder Lasse Smilden.

Bygget peles til fjell av FAS med ca. 140 
stk. stålkjernepeler hvor det støpes 
tett fundamentplate som gulv i kjeller. 

Heldigvis klarer vi å holde grunn vannet 
unna byggegropen som ligger under 
kote 0 med pumper selv med innsig fra 
både Store og Lille Lungegårdsvannet i 
tillegg til vann fra fjellsiden.

Nybygget består av tre fløyer på hen-
holdsvis 4 og 7 etasjer i tillegg til kjeller 
under alle fløyene. Bygget var opprin-
nelig på 11 etasjer men for å få ramme-
godkjenning var det nødvendig å redu-
sere til 9 og siden 7 etasjer over bakken. 
Totalt skal det bygges ca. 15.000m2 med 
overlevering i juni 2016.

Bygget oppføres som plasstøpt kjeller 
og bæresystem i stål og hulldekker fra 
1. etasje i tillegg til avstivende trapper 
og heiser i betong. Fasadene er påkostet 
med lys granitt og platekledning og på 
takflatene legges sedum-dekker. Bygget 
BREEAM-klassifiseres som «Very good» i 
tillegg til at det bygges som passivhus 
for å redusere det årlige energiforbruket.

KLP og Konkurransetilsynet er alle-
rede leietakere i store deler av bygget. 
Pågående leietakerbeslutninger ender 
sannsynligvis med at hele bygget er helt 
utleid i løpet av året.

Som en del av rekkefølgebestemmelsene 
i reguleringsplanen skal Zander Kaaesgt. 
og Lungegårdsbakken rustes opp og for-
nyes. «Når hele anlegget og nybygget 
står ferdig vil området få et kvalitets-
messig løft» – sier prosjektleder Lasse 
Smilden

Knut Helge og Tormod har 
mange utfordringer.

Kompliserte grunnforhold.
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SJØMENNENES HUS 
Like før jul 2013 ble LAB kontaktet av 
eier av Scandic Hotell Neptun i forbindel-
se med at de hadde kjøpt Sjømennenes 
Hus og ønsket å bygge dette om til 
hotell virksomhet og knytte det sammen 
med Neptun. Det aktuelle bygget ligge 
i Østre Muralmenning og har tidligere 
vært brukt som kontorlokaler og skal nå 
bygges om til 70 nye hotellrom, samt 3 
suiter og en leilighet. 

ÅBF startet lettere rivningsarbeider 
rundt jul 2013 og er nå i full gang med 
oppsetting av skillevegger, montasje av 
himlinger mm. Byggeleder Kristoffer 
Sæle ser til at den daglige driften funge-
rer i påvente av at nødvendige tillatelser 
skal foreligge slik at man kan starte opp 
med ytterligere fag som rørlegger, venti-
lasjon og sprinkler. 

«Største utfordringen på dette prosjek-
tet er etablering og sammenkobling mel-

lom de 2 husene» – sier anleggsleder Pål 
Stian Dale. Her skal det sages nye utspa-
ringer, monteres ny bæring og trappe-

løp til alle etasjene. I øverste etasjen er 
det planlagt «penthouse-leilighet» og 3 
suiter.  Prosjektleder er Hans Skorpen.

BYBANEN – LESKUR TRINN 3 
I februar 2014 vant LAB anbudskonkur-
ransen om Leskur og utstyr til bygge-
trinn 3 Rådal – Flesland for Bybanen i 
Bergen. Dette er fjerde kontrakten vi har 
fått for Bybanen. Tidligere har vi utført 
alle leskur og alt utstyr til Bybanens 
holdeplasser i byggetrinn 1 (Sentrum-
Nesttun), byggetrinn 2 (Nesttun-
Lagunen) og kollektivterminalen på 
Lagunen. Ved kontraktsigneringen 
uttalte Bybanedirektøren til adm. dir. 
Trygve Mo i LAB at man nå etter hvert 
burde utstede et klippekort til LAB ifm. 
alle fremtidige leskur langs Bybanen i 
Bergen. Trygve var selvsagt helt enig i 
dette. «Jo enklere, jo bedre» – tenkte han. 

Kontrakten på byggetrinn 3 er på 40 
mill. eks. mva. og omfatter 7 holdeplas-
ser pluss Birkelandskrysset busstermi-
nal. Alt skal utføres med samme design 
som leskurene i byggetrinn 1 og 2. 

Montasjen starter i august 2014 og full-
føres i september 2015. Sluttmontering 
av benker, avfallskurver osv. skjer i mai 
2016. Vi har med oss de samme under-
entreprenørene som de i de tidligere 
bygge trinnene, og fra LAB sin side stiller 
«Bybane dreamteam» Stig og Frode.

Byggeleder Kristoffer er på plass.

Fra kontraktsigneringen.

Slik skal det bli i Birkelandsskiftet.
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EVO, DAMSGÅRD  
For Profier AS har vi fått oppdraget med 
å bygge nytt treningssenter for Fitness 
Group Nordic AS (EVO) på Damsgård. 
Senteret inngår som del av EVO kjedens 
treningssenter i Bergen og er lokalisert i 
1. etasje i boligprosjektet Strandlien på 
Damsgård som LAB bygget for noen år 
siden. Prosjektet gjennomføres som to-
talentreprise og har en kontraktssum på 
6 mill. eks. mva.  

Byggearbeidene med innredning omfat-
ter totalt 450m2 treningsareal, gardero-
ber og teknisk rom. Arbeidene startet 
midt i mars og skal overleveres 14. au-
gust i år. Som vanlig pågår det nå en 
hektisk avslutningsfase, men vi konsta-
terer og ser at med god planlegging og 
detaljoppfølging fra anleggsleder Einar 
Johannesen ferdigstilles arbeidene før 
sommerferien. 

Som for alle prosjektene knyttet til 
Strandlien utbyggingen er det Stig Hole 

som også er prosjektleder for EVO. Han 
opplyser at for de som er klar for nye 
treningsmuligheter etter ferien, så er 
det offisiell åpning av senteret den 28. 
august. 

THON ÅSANE SENTER 
I løpet av 2013 bygget LAB om 1. etasje  
i det gamle Ikea-bygget i Åsane for Thon 

Gruppen. Arbeidene omfattet 2 butikker  
i første etasje, nytt inngangsparti, 
1700m2 med hulldekker inne i bygget  

samt 2 nye heiser. De 2 butikkene, G-Max  
og Rema 1000, åpnet på avtalt dato i 
slutten av november i fjor. Rundt jule-
tider rigget vi oss ned i påvente av leie-
tagere i 2. etasje. 

Første leietager er nå på plass og bygge-
leder Bjarte Harms og anleggsleder Pål 
Stian Dale er i full aktivitet med å bygge 
nye lokale for Rusta på ca. 2000m2. Det 
er ventet at øvrige leietagere er rett 
rundt hjørnet. Det forventes at bygget er 
ferdig oppgradert og utleiet til årsskiftet 
2014/2015.

I tillegg til innredning i 2. etasje skal 
fasadene rustes noe opp samt det skal 
inn ytterligere 1 stk. heis i bygget. 
Prosjektleder Hans Skorpen forteller at 
det alltid er en utfordring å utføre ar-
beider i bygg som samtidig er i full drift, 
både med tanke på støy og vannlekka-
sjer. «Men med god planlegging og er-
farne folk, så er dette gjennomførbart» 

– sier Hans.  

Innredningsarbeider pågår.

Bjarte følger opp arbeidene.
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BERGEN LUFTHAVN, KAPASITETSPROSJEKTET 
For Avinor på Flesland ferdigstiller LAB 
i disse dager byggingen av ny hoved-
atkomst til eksiterende terminal. Bygget 
er gjennomført i generalentreprise og 
ble deloverlevert i henhold til avtale 
den 12.06.14, og de første passasjerene 
strømmet gjennom arealene allerede 
dagen etter. Behovet for ekstra innsjek-
kingsmaskiner og sikkerhetssluser var 
prekært, så det var en stolt og lettet luft-
havnsjef som kunne klippe snoren på 
åpningsdagen.

Trappehuset med et totalareal på ca. 
1.500m2 fordelt på to og en halv etasje, 

inneholder blant annet 3 heiser, 2 rulle-
trapper, ny sikkerhetskontroll og et stør-
re lager for taxfree butikken. «Nybygget 
ligger plassert i forkant av eksisterende 
terminalbygg, og gjennom vår bygge-
plass har det daglig passert over 20.000 
mennesker. Det har vært en formidabel 
utfordring, kombinert med store avvik 
mellom hva som er vist på eksisterende 
tegninger og hva som har blitt avdek-
ket mens vi bygget» - sier prosjektleder 
Gard Kvalheim.  

Vi har produsert for imponerende 50 
millioner kroner på 6 måneder, og da-

gene har blitt lange for Brede, Henrik, 
Per Ivar, Frode og gutta våre ute ledet av 
Jan Sigurd. I lange perioder har det blitt 
jobbet natt, som følge av svært begren-
set tilkomst på dagtid. Vi har i skrivende 
stund igjen en del kompletterende arbei-
der utomhus samt innredning av lageret, 
som ferdigstilles i løpet av juni måned. 

Gjennomføringsevne var et vesentlig 
evalueringskriterie som byggherren la 
til grunn når entreprenør skulle velges. 
Her scoret LAB høyest og vant dermed 
konkurransen. Vi tror ikke at Avinor 
 angre på dette valget i dag. 

STORHAUGEN 28 
Her rehabiliterer og bygger vi om et bo-
lighus for en av våre kunder. Dette er ett 
murhus fra 1919. Det er et omfattende 
boligprosjekt med høye krav til detal-
jering, avanserte tekniske løsninger og 
relativt krevende beslutningsprosesser. 
Mange avklaringer må tas på stedet og 
tilpasninger må gjøres for å få plass til 
installasjoner og detaljer som kreves. 

Nå er vi i en fase der vi ferdigstiller inn-
vendige arbeider klart for maling og 
strie. Det legges opp til at fast bygginn-

redning monteres i slutten av august og 
installasjoner og tekniske anlegg drift-
settes i slutten av september. Utvendig 
er det omfattende arbeider med gara-
sje, boder, utestue og gartnerarbeider. 
Arbeidene med garasje, boder og utestue 
pågår for fullt og gartnerarbeidene star-
ter like etter ferien. Det legges opp til 
ferdigstillelse av hele prosjekter senhøs-
tes 2014. «I ferdig stand vil bolighuset 
med uteområde fremstå som en virkelig 
prakteiendom» – sier prosjektleder Hans 
Skorpen.  

Det er svært krevende å bygge privat-
boliger med slike høy kvaliteter. «Det 
er ekstra viktig at håndverkerne som vi 
engasjerer er kvalitetsbevisste fagfolk» 

– sier byggeleder Reidar Midtsæter. Han 
bekrefter at han i tillegg må følge  ekstra 
godt med fra dag til dag for å  sikre at 
kvaliteten blir god nok. «Vi er nok litt 
usikre på om det er denne delen av 
 markedet vi skal satse mest på i årene 
som kommer» – avslutter en smilende 
prosjektleder.  

Brede har hatt mange lange dager Fasade ferdigstilles
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SENGEBYGG SØR 
LAB vant i januar jobben med å bygge 
nytt sengebygg for Helse Bergen med 
knappest mulig margin i skarp konkur-
ranse med både riksentreprenører og 
lokale entreprenører. Kontrakten med 
å oppføre nybygget som totalentreprise 
ble underskrevet den 7. mars i år og ligger 
på ca. 280 millioner eks mva. Bygget er 
lokalisert foran medisin B rett øst for 
Ibsens gate mot Sentralblokken og del-
vis under ny helikopterplattform  som er 
etablert som akuttmottak via luftveien.

Nybygget består av tre fløyer som skal 
huse en midlertidig barneklinikk når 
den gamle skal rives for å bygge nytt. 
Bygget er på ca.10.000m2 med to kjeller-
plan og 4. etasjer over bakken. Det skal 
etableres gangkulvert inklusive rørpost-
system som forbinder sentralblokken 
med nybygget. Dette nybygget vil i en 
periode fungere som et akuttmottak slik 
vi kjenner det når vi har hatt syke barn 
som trenger legehjelp på kveld og helger. 
I tillegg er det avdelinger for poliklinikk, 
kuvøse, kontaktsmitte, kjøkken, egen 
lekeavdeling med tilgang til parkanlegg, 
lekeplass og sengerom for barn som må 

legges inn. Forhåpentligvis vil nybygget 
oppleves langt bedre en de til dels ned-
slitte, utdaterte og trange arealene på 
den eksisterende barneklinikken. I kjel-
leren er det tenkt etablert ny biobank, 
samt at avdelingen «Park og hage» får 
garasje og lager.

Bæresystemet er i hovedsak plasstøpte 
vegger og flatedekker og som en kon-
sekvens av innflygingskorridoren til 
helikopterlandingsplassen må øverste 
etasje bygges med mobilkraner. «Her 
er det etablert varslingsrutiner mod 
Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral 
ved innkommende helikoptre. Ved alarm 
må  bommen på kran senkes raskt for 
ikke å komme i konflikt med innflyging» 

– sier prosjektleder Lasse Smilden. 

Arbeidene på byggeplass er startet og for 
tiden pågår grunnarbeider som utføres 
at Stensland & Tyssøy AS og betongarbei-
der med støpning av fundamenter. «Det 
er godt å være i gang og jeg gleder meg 
til å bygge dette sengebygget» – sier 
 anleggsleder Vegard Eik. Dette er det 
tredje prosjektet for Helse Bergen Vegard 
er anleggsleder for. Tidligere har han 
vært anleggsleder for Laboratoriebygget 
på Haukeland Sykehus og Distrikts 
Psykiatrisk Senter på Kronstad. 

For å spare plass er det av Helse Bergen i 
samarbeid med BANO AS utviklet et spe-
sielt bad «Bergensbadet» som ivaretar 
universell utforming med en grunnflate 
på under 4 m2. Her skal pasienter klare 
seg selv uten hjelp fra helsepersonell 
noe som øker trivselen for pasientene og 
effektiviteten til helsepersonellet. Helse 
Bergen har fått flere forespørsler fra 
foretak i utlandet med tanke på eksport 
av baderomløsningen.

Fasadene er tradisjonelle klimavegger 
med kledning av Kebony. Kebony skal 
også være værhuden på de skrå tak-
flatene. I midtfløyen blir det etablert 
en takterrasse med planter og benker. 
Utomhus er det til dels omfattende ar-
beider for anleggsgartner med å oppar-
beide områdene rundt nybygget samt 
rundt deler av eksisterende bygg.

Arkitekt er Origo Arkitekter AS som den 
siste tiden har hatt mye å gjøre med å 
 utvikle skisseprosjektet videre med  
gode planløsninger som ivaretar alle 
funksjoner. De tekniske entreprisene 
under LAB utføres av Kone AS på heiser, 
Vestrheim på sanitær, GK Norge AS på 
ventilasjon, Petterson & Gjellesvik på 
elektro samt Schindler Electric på SD-
anlegget.

Bygget skal stå ferdig og overleveres i 
desember 2015 før en prøveperiode på 
ca. 6 måneder starter.

Snart klart for betongarbeider.

Bas Pieter tilrette
legger før oppstart. 

Anleggsleder Vegard på 
plass i ny brakkerigg.
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NY BYGGEHALL SLÅTTHAUG VGS 
På Slåtthaug er vi nå i ferd med å over-
levere en ny byggehall til Hordaland 
Fylkeskommune. Byggehallen har stått 
ferdig en stund men det har drøyd 
litt med å fremskaffe en midlertidig 
brukstillatelse. Her skal yrkesskoleele-
ver få praktisk opplæring i øvelser for 
murerfag, tømrer samt anleggsfag fra 
skoleåret 2014/15. Byggehallen har en 
grunnflate på ca. 800 m2 og består av 

tre overnevnte verkstedhaller og gar-
derober i 1. etasje samt teknisk rom og 
undervisningsrom i 2. etasje. 

Elevene skal selv fullføre byggingen av 
et ca. 200 m2 stort kaldtlager i høst før 
det kan søkes om ferdigattest mot slut-
ten av året. Anleggsleder har vært Edgar 
Borsholm og Lasse Smilden har hatt det 
overordnede ansvaret som prosjektleder.

Byggehallen er overlevert.

BRADBENKEN 1 (6. ETASJE) 
For Friele har vi pusset opp deler av kon-
torene som i dag leies ut til Argentum i 
plan 6. Dette er et statlig investerings-
fond. Det er bygget nye møterom, stille-
rom og toaletter. En relativt liten jobb på 
ca. 2,5 mill. Ferdigstilt påske 2014. For 
LAB har Reidar Midtsæter vært bygge-
leder og Hans Skorpen prosjektleder.

Overleverte prosjekter



BERGEN LUFTHAVN, 
NY FLYPLASSTERMINAL 
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 ende-
stopp integrert i den nye terminalen un-
der bakkenivå.

Den nye terminalen på Flesland – T3 
vil bli et flott, skalerbart og moderne 
bygg som er  tilpasset dagens miljøkrav. 
Bygget er dimensjonert for 7,5 – 10 mil-
lioner reisende i året, og vil huse alle 
kjernefunksjoner som innsjekk, bagasje-
system, sikkerhetskontroll, avgangshall 
og ankomsthall i to adskilte nivåer. Det 
blir 24 innsjekkings- og bagdrop posisjo-
ner i terminalen, og 12 sikkerhetssluser 
på avgangsnivå, en økning på 6 sluser 
fra dagens situasjon. 

Den nye piren med 6 flyoppstillings-
plasser vil håndtere innlands trafikk. 
Eksisterende terminal vil primært  bli 
en utlandsterminal. Arealet i ny ter-

Fra perrongen.
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minal vil bli over 63 000 m², totalt vil 
Bergen Lufthavn Flesland få et areal på 
85 000 m². Energiforbruket i den nye ter-
minalen skal være 20 % lavere enn kra-
vet stilt i TEK10. Totalramme for prosjekt 
er 4,7 milliarder kroner.

Planleggingen av den nye terminalen 
startet for alvor i 2009 da Nordic vant 
arkitektkonkurransen med sitt konsept 
«Vingespenn». Prosjektering ble videre-
ført frem til oppstart grunnarbeider tid-
lig i 2013. 

LAB mottok byggherres tilbudsmateriell 
for entreprise 80301 Tett Bygg i novem-
ber i 2013. Det ble raskt satt sammen 
et stort anbudsteam som effektivt og 
målrettet gikk gjennom og fordelte 
den over 3000 sider store forespørselen. 
Entreprisen omfatter råbyggs og tett-
husarbeider, den 17. februar leverte vi 
inn tilbudet etter uker med jobbing dag 
og natt.

Det ble gjennomført en serie med for-
handlings-/avklaringsmøter med alle 
tre entreprenører som gav tilbud på en-
treprisen. Forhandlingene var krevende, 
men profesjonelt gjennomført.

Den 30. april «sto jubelen i taket» når LAB 
mottok tildelingsbrev fra Avinor. LAB 
var innstilt av Avinor til utførelse av en-
treprisen Tett Bygg etter en samlet vur-
dering av kriteriene «Oppgaveforståelse» 
og «Godtgjørelse».

En av våre konkurrenter varslet omgående 
innsyn i saken, og den 24. mai mottok 
Avinor krav om midlertidig forføyning. 
Avinor får dermed ikke anledning til å 
signere kontrakt før Oslo Byfogdembete 
har behandlet saken og kommet med sin 
dom. Saken som omhandler påståtte feil 
ved evalueringen er i skrivende stund til 
behandling i rettsvesenet, vi håper at en 
beslutning i saken foreligger før vi tar 
ferie.

LAB har stor tro på at vi blir tildelt kon-
trakten og vi har et svært motivert team 
klare til å ta fatt på oppgaven så fort vi 
får den signert. Dette vil være den stør-
ste råbyggs- og tetthusentreprisen i LAB 
sin historie, og et fantastisk utstillings-
vindu for den flotte entreprenøren vi er 
så stolt av å være en del av.

AMBULANSESTASJON , 
FANAVEIEN 17 
LAB har i lengre tid arbeidet med å få i 
havn kontrakt vedrørende ny ambulan-
sestasjon langs Fanaveien mot Nesttun. 
Byggherre er Rema Eiendom Vest og lei-
etaker blir Helse Bergen. I dag er ambu-
lansene stasjonert i Laguneparken, noe 
som vanskeliggjør utrykning store deler 
av dagen. Det arbeides nå med å få til 
en samspillsavtale med en målpris på  

13 mill. I løpet av august vil LAB frem-
legge nytt  tilbud og dersom dette ikke 
byr på store overraskelser vil det bli inn-
gått en kontrakt på totalentreprise. 

Prosjektleder blir Steinar Floen som 
sammen med anleggsleder Edgar 
Borsholm skal sørge for at Helse Bergen 
får et moderne og godt egnet an-
legg. Overlevering er foreløpig satt til 
26.6.2015.

JACOB KJØDES VEI 10 
Den 25.06.14 ble det signert en aksje-
kjøpsavtale hvor LAB Eiendom erverver 
50 % av aksjene i Jacob Kjødesvei 10 AS. 
Selskapet skal selge og føre opp et leilig-
hetsbygg med 4 store leiligheter i Jacob 
Kjødes vei 10 på Paradis. Byggestart for-
ventes i løpet av høsten 2014. 

BERGEN LUFTHAVN, 
TILBYGG NORDFLØY 
Eksisterende Nordfløy ved Bergen 
Lufthavn Flesland skal bygges om og 
utvides. Arbeidene skjer på byggets fly-
side, og skal inneholde ny Communter 
Lounge og nye kontorarealer for SAS, 
Norwegian og Widerøe. Ny Nordfløy 
skal understøtte driften av eksisterende 
terminal og gi økt kapasitet på innen-
lands flytrafikk med blant annet 3 stykk 
nye buss gater/avganger.

I kontrakten for nytt trappehus på 
Flesland ligger denne jobben inne som 
en opsjon, og LAB er i disse dager i av-
sluttende forhandling med Avinor for 
utførelse av disse arbeidene i totalentre-
prise. Arbeidene planlegges med omgå-
ende oppstart, og ca. 7 måneders bygge-
tid.

Perspektiv av bygget.
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MIDTUN LEIR, 1. BYGGETRINN 
Til Midtun Leir AS har Lab Entreprenør 
gitt tilbud om å bygge et industri- og 
kontorbygg for utleie til BTC Archer. 
Bygget inneholder en høy industrihall 
og kontorer i to etasjer langs ene siden 
av hallen. Samlet bruksareal for bygning 

er 3780 m2. I tillegg kommer opparbei-
ding av ca. 500 m2 utvendig parkerings-
areal. 

Byggherren venter fortsatt på endelig 
avklaring mot leietaker, men dersom 
alt går som forventet blir det oppstart 

rivning i august og grunn- og betong-
arbeider så snart som mulig etter dette. 
Kontraktsummen er ca. 31 mill. og for-
ventet sluttdato ca. 01.07.2015. Prosjekt-
leder er Steinar Floen og med seg får han 
Sigmund Algerøy som anleggsleder/for-
mann.

HOTELLBYGG, KONG OSCARSGATE 81 
LAB har gitt pris på rivning av 
Jægergarasjen og bygging av et ny-
bygg på samme tomten. Nybygget er 
et hotell med 250 mindre rom, restau-
rant og konferanse i en høyde på to-
talt 6 etasjer. Eiendommen ligger like 
ved Bergen Stasjon Øst hvor vi nettopp 
har startet byggingen av et 15.000 m2 

stort kontorbygg for Rom Eiendom. 
Hotellprosjektet er fortsatt i forpro-
sjektfasen. Rammesøknad forutsettes 
innsendt i løpet av september. Fysisk 
oppstart på byggeplass med rivning  
av Jægergarasjen forventes å starte i 
 januar 2015. De gamle fasadene i sykkel-
butikken på hjørnet mot Kalfarveien 

og trappetårnet på hjørnet mot Zander 
Kaaesgate skal bevares og rehabiliteres 
og inngå i det nye prosjektet. 
Med bakgrunn i prosjektets plassering 
og planlagt byggeperiode, ser vi for oss 
å oppnå noen positive synergier mot vår 
egen byggeplass for Rom Eiendom på 
 andre siden av gaten. 
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BILTILSYNET, HEIANE 4B 
Når Moderne Transport flytter ut i nye 
lokaler på Haukås skal eksisterende 
bygningsmasse totalrenoveres og om-
bygges til ny Trafikkstasjon for Statens 
Vegvesen. Prosjekteringen er godt i 
gang og en forventer oppstart i marken 
ca. 1.10.2014. Arbeidet består for en stor 

del av innvendig ombygging, inkludert 
oppgradering av teknisk anlegg samt 
nye fasader på verkstedhallen. 

Byggherre er Rasmussen Eiendom AS og 
arbeidet utføres som samspillskontrakt 
med en målpris på ca. 30 mill. Total 

bygningsmasse er ca. 4.600m2 som in-
kluderer en verkstedhall samt to eta-
sjer kontorbygg i tilknytning til denne. 
Prosjektleder er Steinar Floen og med 
seg får han Sigmund Algerøy som an-
leggsleder/byggeleder. Forventet bygge-
tid er ca. ett år.  

BRADBENKEN 1 (5. ETASJE) 
For Friele skal vi rehabilitere 1.200 m2  
i plan 5, hvor en del av arealet er et 
nytt dekke på 260 m2 i et åpent atrium 
i  mellom plan 4 og 6. Ellers omfatter 
prosjektet generell oppussing i lokalene 
med glassvegger, nye himling mm Her 
skal det etableres kontorer for et selskap 
i den marine bransjen. Prosjektet er i 
søkefasen og det antas oppstart august 
2014 med ferdigstillelse rundt årsskiftet 
2014/2015. Reidar er byggeleder og Hans 
er prosjektleder.

Krohnviken – et spennende prosjekt.KROHNVIKEN, DAMSGÅRD (BOB) 
LAB har i totalentreprisekonkurranse 
gitt inn et tilbud til BOB på et nytt 
bolig prosjekt på Damsgård. Prosjektet 
inneholder 103 leiligheter, 1500m2 med 
næringsareal og et multiparkanlegg i 
underetasjen. Vi har mottatt signaler 
som tyder på at vi ligger godt an til å 
få oppdraget med gjennomføringen av 
prosjektet, og håper derfor på en ende-
lig avklaring med BOB i nær fremtid. 
Det er allerede solgt over 40 leiligheter. 
Byggherren forventer å motta rammetil-
latelse før ferien. Det forventes en opp-
start på tomten i løpet av høsten. Geir 
Martinsen vil bli LAB sin prosjektleder. 
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SKIPARVIKEN PANORAMA 
Prosjektet vårt i Skiparviken med 109  
 leiligheter fordelt på 10 blokker er nå 
inne i siste fase i offentlig saksbehand-
ling før det fremlegges for politisk be-
handling.

I forbindelse med siste offentlige et-
tersyn mottok vi en innsigelse fra 
Hordaland Fylkeskommune vedrø-
rende blant annet fjernvirkning fra 
Troldhaugen. Det er ønskelig å få fjernet 
innsigelsen før saken sendes til byrå-
den og deretter politikerne, slik at man 
 unngår anke fra Fylkesmannen. Det 

pågår derfor i disse dager en møteserie 
med kommune og fylkeskommune som 
vi  håper skal gi en rask løsning.

Som vi tidligere har skrevet så er gjen-
nomføring av private reguleringsplaner 
en utholdenhetsprøve hvor kun de ster-
keste fullfører. Det er økonomisk svært 
krevende og ha bundet opp store ressur-
ser i områder over lang tid uten at disse 
genererer inntekter.

I LAB har vi både vilje og ressurser til 
å stå løpet ut, så her får vi virkelig be-

talt for å ha prioritert oppbygging av en 
solid  egenkapital i konsernet.

Prosjekt har mange gode kvaliteter og 
vil gi flotte boliger i et sentralt område.

Boligprisene har hatt en positiv utvik-
ling også siste halvår, noe som under-
bygger det store behovet Bergen har for 
nye boliger. Vi ser frem mot høsten med 
godkjenning av plan og videreføring av 
prosjekteringsprosessen frem mot en 
salgsprosess. Det er nå det begynner å 
bli gøy!

Klart for montering av telt.

TOPPEMYR 
LAB Entreprenør har i vår flyttet la-
geret til Toppemyr 2C som eies av LAB 
Eiendom gjennom det heleide selskapet 
Toppemyr AS. Lagertomten er på 17 mål. 
LAB Entreprenør leier 7,7 mål, Ramirent 
leier 6,7 mål og det er avsatt 2,5 mål til 
FAS.

LAB Entreprenør utfører en rekke opp-
graderinger av uteområdet og eksis-
terende bygg. Det er også planlagt og 
søkt om oppføring av rubbhall, stålhall, 
tilbygg, leskur vaskeplass, utfylling av 
elv, fjerning av stienplatå og sikring 

av fjellskjæring for å tilfredsstille LAB 
Entreprenør sitt behov, og for å utnytte 
tomten totalt sett best mulig.
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NORDSTRAUMEN 
Det er for tiden ingen utviklings- 
 eller byggeaktivitet i Nordstraumen 
Utbyggingsselskap. 

Vi vurderer å selge Felt B10 som er re-
gulert til 10 tomannsboliger, alternativt 
inngå en utbyggingsavtale med en eg-
net småhusutbygger. 

Vi har opsjon på deltagelse i et nytt felt 
med grunneier Harald Nordstrøm i stad-
festet reguleringsplan. Opsjonen og en 
eventuell avtale er ikke nærmere avklart 
enda.

LONE 
Det er for tiden ingen utviklings- eller 
byggeaktivitet i Lone Utvikling. Vi av-
venter og evaluerer videre utviklings-
muligheter når utleieboligene har fått 
«satt seg» og erfaringeneer gjort.

MIDTUN LEIR 
Rammetillatelse for Byggetrinn 1 (kon-
tor, verksted og lager) er gitt. Det er også 
gitt rivetillatelse til å rive de gamle gara-
sjebrakkene fra Sivilforsvaret. Det arbei-
des nå med å dokumentere oppfyllelse 
av vilkår i rammetillatelsen og å søke 
om igangsetting. Samtidig pågår det av-
klaringer med leietaker BTC/Archer vedr. 
leietakertilpasninger.

Det vil bli inngått totalentreprisekon-
trakt med LAB på Byggetrinn 1 innen 
kort tid. Forventet byggestart i august 
2014 med ferdigstillelse sommeren 2015. 
BTC/Archer bygget utnytter ca. 1/3 av 
tomten (5 mål). Det søkes etter interes-
senter som kan utløse bygging på resten 
av tomten (10 mål). 

Her kommer prosjektet.KRÅKEHAUGEN 
LAB Eiendom har den 15.05.2014, 
sammen med Profier og Storm Eiendom, 
inngått en utbyggingsavtale vedr. 
Kråkehaugen på Fantoft med familien 
Horn. Tomten har flott beliggenhet i 
et av Bergens fineste boligområder. 
Utbyggingsavtalen realiseres gjennom 
Kråkehaugen AS hvor LAB Eiendom er 
største eier med 50%.

Avtalen omfatter kjøp av ca. 10 mål tomt 
som er regulert til bolig og som har 250% 
utnyttelse i overordnet plan. Avtalen 
innebærer også at ca. 11 mål  fellesareal 
i form av veier, plasser og diverse fri-
tomter medtas i detaljreguleringen. Vi 
er i ferd med å starte detaljregulering 
med formål å utvikle et større bolig-
prosjekt med gode og salgbare kvaliteter 
balansert mot høy utnyttelse i tråd med 
overordnet plan og kommunens ønske 
om fortetning. 
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Siste nytt fra FAS Fundamentering AS

Boring ved SAS hotellet i Ålesund.
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Det er faktisk 6 måneder siden 
forrige LAB BLA. Tiden går fort 
når dagene er fylt med interes
sant og meningsfylt  arbeid.

I FAS har vi hatt en 
travel vinter der 
forholdene har vært 
bedre enn vanlig 

med en mildere vinter med lite snø.

Hittil i år har vi registrert 50 nye pro-
sjekt i tillegg til de som gikk videre fra 
i fjor. Disse er spredt over hele landet, 
men med de fleste prosjekt på strek-
ningen Haugesund – Trondheim. Det  
er spesielt interessant å se at 13 av årets 
50 nye prosjekt er i Bergen med ti for-
skjellige oppdragsgivere.

Pr. 31. mai har vi omsatt for nesten 100,0 
mill. kr. som er omtrent på budsjett, og 
ordrereserven pr. dato er på ca. 60,0   
mill.kr.

Vi er fortsatt rundt 70 ansatte og denne 
arbeidsstokken blir stadig mere stabil 
som blant annet gir utslag på statistik-
ken for sykefravær og skader. Denne er 
fortsatt under forbedring.

Det enkle budskapet Jarle presenterte 
for oss i Åre er greit å huske og dermed 

greit å gjenfortelle i flere sammenhen-
ger: Redusere antall farlige handlinger 
og planlegg utførelse for å unngå farlige 
forhold  – det gir som resultat at alle 
 ansatte kommer trygt hjem hver dag!

Ellers har både Jarle og Trygve vært 
med på å utvikle våre «Etiske regler» 
og en handlingsplan som skisserer 
prioriterte arbeidsområder ut 2016. 
Handlingsplanen er selvsagt et doku-
ment som er under kontinuerlig revide-
ring.

På investeringssiden har vi hittil i år 
 fornyet oss kraftig på boresiden der vi 
har byttet inn tre borerigger og en kom-
pressor. Investeringsbeløp 10,4 mill.kr. 
eks m.v.a.

Som nevnt i forrige LAB BLA så arbeider 
vi med ansettelse av ny daglig leder. Her 
gjenstår kun formaliteter så kan vi gå 
ut med navn. Vedkommende vil få en 
«myk» start i høst og overta for under-
tegnede 1. januar 2015.

Vi vil fra Trondheim ønske alle ansatte 
i LAB-familien en god sommer og en 
 hyggelig og avslappende sommerferie. 
Vi håper du også leser dette Trygve.

Kjetil Stendahl

Aspøy renseanlegg, Ålesund.

Skansen Bru, kveldsarbeid.

Siste nytt fra FAS Fundamentering AS
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Nå har vi vært i drift i ca. 3 mnd. på 
det nye lageret på Toppemyr. «Etter  
en hektisk flytteperiode er det godt å se 
at ting begynner å komme på plass og  
at området fungerer utmerket til vårt 
behov» – sier lagersjef Inge Andersen. 

Vi har hittil oppgradert gulv og vegger 
på lagerdelen og holder i disse  dager på 
med å bygge garderobe. På uteområdet 
har vi planert og asfaltert ca. 2000m2. 
Innen 01.07 flytter Ramirent brakke-
lageret sitt og da får vi tilgang på resten 
av området som vi skal disponere. 

Vi venter på godkjenning fra kommu-
nen på Rammesøknaden om Oppføring 
av Rubbhallen, Llentab hallen, og taket 
over vaskeplassen. Dette regner vi med 
at vi skal få godkjent innen primo august, 
slik at vi kan begynne å bygge i måneds-
skifte august/september.
Vi har ansatt 2 nye personer til lageret. 
Evy Andersen og Kai Skaar. Disse begyn-
ner hos oss den 04.08 og vil bli ytterli-

gere presentert i neste nr. av LAB BLA. 
Fra august vil derfor lageret ha følgende 
bemanning:

- Inge, lagersjef
- Helge, sjåfør
- Bjørn (30 %), sertifisering – 
 løfteutstyr – pro lab
- Evy, bestillinger, transport inn- og 
 utlevering klargjøring.
- Kai, bestillinger, transport inn- 
 og utlevering klargjøring rep.

Alt utstyr som vi har i dag og som vi 
 kjøper blir id merket og registrert i 
Prolab. Dette hjelper oss til å holde kon-
troll og få god utnyttelse på utstyret. 
Alle prosjektene melder sine behov for 
utstyr og materiell samt transport di-
rekte til/fra lageret.

Vi er godt i gang med å øke vår egen 
utstyrspark. Av innvesteringer vi har 
gjort den senere tid bør nevnes at vi har 
kjøpt til sammen 60 brakker. Vi har nå 
ca. 6000 meter med Combisafe sikrings-

gjerder. Ellers har vi kjøpt en god del av-
fuktere samt en del Byggeskap og kabler.

En annen stor innvestering vi har gjort 
er å kjøpe 7 nye biler alle av  merke VW. 
Dette er utskiftning av 2 av mannskaps-
bussene samt 4 formannsbiler og i til-
legg  en Transporter  til bruk på lage-
ret. På vår egen kranbil bytter vi til en 
ny Palfingekran 42 T/m med jibb. Dette 
vil øke både løftekapasiteten og bruks-
området for kranbilen. Både mannskaps-
bilene og anleggsbilene kjøpes nå inn og 
administreres av lageret.

NB! Personalavdelingen har fremdeles 
ansvar for disponeringen av mannskaps-
bilene.

Med så gode rammer rundt lagerdrift 
som vi er i ferd med å få på plass (om-
rådet, fasiliteter, utstyr og ikke minst 
personal), så er vi på god vei til å nå 
målet om å ha Bergens, eller kanskje 
Vestlandets beste entreprenørlager!

Ny LAB brakkerigg, her på Sengebygg Sør.
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Store dager
30 ÅR
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
6. august Per Ivar Kristiansen
30. september Ingmunn Åsebø
23. desember Dag Danielsen

60 ÅR
10. desember Frank Eggen

OTTAR HELGE SLEIRE 60 ÅR
Vår kjære HMS- og personalsjef Ottar 
Sleire fylte 60 år den 17. februar. Dagen 
ble markert med god mat og kaker på 
kontoret. Trygve holdt en flott tale til 
jubilanten og markerte også at de nå  
har jobbet sammen i 24 år, bare med 
noen få års opphold da Ottar jobbet  
som sikkerhetssjef og reiste land og 
strand i Norge for NCC. Den gangen ble 
han landskjent og gikk under navnet 
Hans Majestet Sleire (HMS).

Noen momenter som kom opp i talen var 
Ottars viktige rolle i å skape den gode 
holdningen til HMS som vi ser i vår be-
drift den dag i dag. Ottar er en person 
man kan stole på og stiller alltid opp 
når man trenger hjelp. Han har en egen 
evne til å vurdere alle sider av en sak og 
komme med de gode rådene. Han er en 
mann som har gått «livets skole».

Ottar startet sin karriere som forskaling-
snekker i Arne Sande, deretter formann 
og anleggsleder i Lau Eide. Siden pro-
sjektleder og HMS og Personalsjef først 
i NCC og fra 2004 i LAB Entreprenør. Ved 
siden full jobb har han også gjennom-
ført elementærteknisk skole og diverse 
fag på handelshøyskolen opp gjennom 
årene. Det er ikke bare på jobb Ottar  
er aktiv, han har også alltid minst ett 

prosjekt gående på «tunet» om det er 
terrasser eller bytting av tak. 

Etter talen ble det delt ut flotte gaver og 
gode klemmer fra kontordamene, noe vi 
vet Ottar satt stor pris på. Det ble også 
overbragt en sølvhjelm for hans mange-
årige innsats for HMS i bedriften. 

Vi håper at alle i LAB i mange år ennå får 
anledning til å nyte godt av hans lange 
og gode erfaring, i tillegg til at vi ofte 
får se hans blide åsyn og være vitne til 
hans gode humor. Vi ønsker han lykke til 
videre som nybakt 60-åring!

Blåtur
Årets blåtur ble arrangert fredag 20. juni 
i strålende sol. Det var 75 spente ansatte 
som stilte utenfor kontoret for å være 
med på årets Blåtur. 

Etter en liten forfriskning og noe å bite 
i, ble bussene entret. Etter hvert så man 
at det gikk nordover og etter en times 
busstur med høyt stemningsnivå var 
man fremme ved Sansetunet på Kårbø 
langt nord på Holsenøy. 

Alle fant seg godt til rette i solsteiken 
på den fine terrassen mens Stig kjørte i 

gang variert musikk fra sitt mobile høyt-
taleranlegg. Det varte heller ikke lenge 
før man fikk servert de herligste retter 
fra en rikholdig grillbuffe i tillegg til 
mye kald og god drikke.

Etter maten var det lagt opp til artige 
aktiviteter som mange utmerket seg i, 
blant annet Jan Erik som i følge tilsku-
erne nesten satt ny verdensrekord i mo-
rellsteinspytting, og Trygve sin seier i 
kappsykling med mesteren Børge, noe 
som vi ikke trodde var mulig for en 
mann i hans alder. Ellers var det aktivi-

teter som melkespannholding, støvels-
kasting, golf, øksekasting m.m. Alt ut-
ført med kommentarer og morsomheter 
som skapte god stemning.

Etter aktivitetene trakk de fleste i hus. 
Her ble det god stemning og mye livlig 
prat. Når «mørket» meldte seg retur-
nerte man med bussene til Bergen, hvor 
noen dro fornøyd hjem mens andre fort-
satte festen på byen. 

Alt i alt tror vi at alle synes dette var en 
fin Blåtur blant gode kolleger!

Kreative og praktiske gaver.
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Onsdag den 30. april var vi samlet på 
kontoret for å markere Terje sin over-
gang til pensjonistenes rekker. Som seg 
hør og bør holdt Trygve en fin tale. I til-
legg disket Ann Elisabeth opp med snit-
ter og kake. 

At Terje nå velger å gi seg betyr ikke at 
han har tenkt å ligge på latsiden med 
beina på bordet. Han vil nå bruke det 
meste av sin tid på Marin AS som i disse 
dager blant annet har presentert en stor 
boligutbygging på Laksevågneset til 
bergenserne gjennom artikler i Bergens 
Tidende. Terje er som kjent en av grün-
derne og medeierne i dette eiendomssel-
skapet. 

Terje sin store interesse for bygging 
begynte tidlig, allerede fra barnsben 
var han opptatt av bygging og det ble 
mange «guttehytter» som ble bygget i 
oppveksten. Han var innom Allbygg tid-
lig og hadde tilbud om arbeid der etter at 
han hadde fullført ingeniørskolen. Sitt 
første oppdrag etter endt utdannelse 
var som byggeleder på høyblokkene i 
Mårdalen på Skjold. Deretter gikk turen 
til Storåsen i Åsane for et rekkehuspro-
sjekt der. Etter om lag 10 år i Allbygg fikk 
firmaet forespørsel om å gi pris på en 
stor driftsbygning på Frekhaug. Dette 
passet ikke inn i Allbygg sine planer, 
så Terje spurte like godt om han kunne 
regne og utføre den selv. Dette fikk han 

aksept for, og entreprenøren som han 
alltid hadde hatt i seg så dermed dagens 
lys. Terje Larsen Entreprenørforretning 
AS ble etter hvert navnet, et navn som 
etter hvert dukket opp på skilter bade i 
Nordhordaland og i Bergen.

Etter flere driftsbygninger og flere 
oppdrag for Salar AS vant han anbudet 
med byggingen av hurtigbåtterminalen 
på Strandkaien. Nå trengte Terje mer 
hjelp og han tok kontakt med Jostein 
Eldøy som han kjente fra hyttemiljøet 
der ute. Etter hvert ble Terje Larsen 
Entreprenørforretning AS en fryktet 
konkurrent for alle betongentreprenø-
rene i Bergen og omland. I desember 1998 
fusjonerte selskapet med totalentre-
prenøren Atterås og Brosvik AS, som ble 
stiftet i 1987. Dermed var LAB skapt, og 
Terje fikk rollen som daglig leder. Denne 
stafettpinnen ga han videre til Trygve 
Mo i 2004 som da samtidig ble hentet fra 
distriktssjef stilling i NCC.

Det bør også nevnes at Terje har tatt 
samfunnsansvar gjennom styreverv i 
EBA Vestenfjelske og NHO Hordaland, 
og ikke minst i båtforeningen hjemme i 
Meland. 

Når Terje nå slutter i LAB vil han helt 
sikkert ikke bare tenke på eiendoms-
utvikling. Han og Kari er i ferd med å 
flytte inn i sin nye moderne enebolig i 
nærheten av Frekhaug. Vi regner jo med 
at han i de nærmeste årene kommer til å 
igangsette noen mindre hageprosjekter 
til familiens glede, og ikke minst kose 
seg med Kari, barn og barnebarn. 

Vi vil takke Terje for at han hadde mot 
og initiativ til å starte for seg selv i 1979, 
fusjonere med Atterås og Brosvik i 1998, 
samt gjennomføre et vellykket «genera-
sjonsskifte» i LAB i 2004. Uten han ville 
vi ikke hatt noe LAB i dag. Vi har mye å 
takke Terje for og ønsker han lykke til 
videre!

Terje går av

Det vanket både blomster og fine ord til Terje.
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Siste nytt fra Åsane Byggmesterforretning

En fin og tørr vår går over i sommer, og det nærmer seg en velfortjent 
ferie. Her er det «business as usual» og full fart på alle fronter. Vi har 
for tiden 150 mann i sving på hele 31 byggeplasser rundt i Bergen og 
omegnskommunene, sånn har det vært i hele vår, så det har vært nok  
å ta seg til i alle ledd i bedriften.  

Utsiktene for høsten er ok, vi har kapret 
noen store jobber, men vi har fortsatt 
 kapasitet til å ta på oss ytterligere opp-
drag. Derfor jobbes det fortsatt hardt på 
kalkulasjonsavdelingen, som til nå i år 
har levert rekordhøye 45 anbud, pluss 
en del budsjettpriser.

På byggeplass har vi denne våren hatt 
økt fokus på produksjon og effektivi-
tet. Vi bestreber oss på å finne effektive 
løsninger og metoder som får fart på 
byggeprosessen, uten at det går på be-
kostning av kvalitet og sikkerhet. Det 
viktigste bidraget i dette arbeidet, er 
den samvittighetsfulle innsatsen til den  

 
enkelte håndverker. Dette er en prosess 
som er tvingende nødvendig i vår bran-
sje, både for å opprettholde lønnsomhe-
ten, og for å nå frem i den tøffe konkur-
ransen i bransjen. 

I tillegg er det viktig at vi entreprenører 
bidrar til å holde forsvarlige byggekost-
nader, slik at det private markedet ikke 
stopper opp pga. for høye boligpriser og 
ulønnsomme forretningsbygg.

Stå på!

God sommer fra alle oss i ÅBF AS!

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

OLAVIKEN DPS
Totalentrepriseoppdrag, hvor vi har 
revet en eldre bygning på området, og 
bygger ny sykehusfløy, som skal in-
tegreres mot eksisterende bygnings-
masse. Krevende oppdrag hvor syke-
huset holder full drift i byggeperioden. 
Startet våre arbeider i januar 2014 og 
forventer ferdig stillelse i mars 2015. 
Oppdragsgiver: NKS Olaviken.

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 
4100 m2. Vi startet opp september 2011 
med nybygget, som var ferdig desember 
2012. Del 2 som er rehabiliteringen av 
eksiterende bygg startet i juni 2013 med 
forventet overlevering tidlig høst 2014.  
Byggherre: Askøy kommune.

Olaviken DPS.
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SANDVIKEN SJØFRONT
Hovedentrepriser ved bygging av 45 
eksklusive leiligheter i prestisjepro-
sjektet på den gamle slakthustomten, 
samt næringsdel i tilknytning til byg-
ningsmassen. Våre arbeider startet sen-
høstes 2012, ferdigstillelse i juli 2014. 
Oppdragsiver er Sandviksboder 1 AS

LEIKNES SKOLE
Hovedentreprise, arkitektfag på Leiknes 
skole, Lindås, nybygg og rehabilitering. 
Byggestart var januar 2012, og vi jobber 
nå med utvendig kledning, innvendig 
plating/innredning, dører, himling, utv, 
komplettering og takstein. Maler, gulv-
legger og murer. Byggeslutt er august 
2014. Byggherre Lindås 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 
sluttarbeider som dører, himling, ma-
ling, gulv, fliser med mer. I tillegg til 
at vi har hovedentreprise, er vi også 
hovedbedrift, med overordnet ansvar 
for all sikkerhet og rigg fasiliteter på 
byggeplassen. Byggeslutt er juli 2014. 
Byggherre: Statsbygg.

MINDE SKOLE
Hovedentreprise for Bergen kommune. 
Fasaderehabilitering og inneklimatiltak 
på flott gammelt skolebygg. Arbeidene 
pågår til tidlig høst 2014.
 
GARTNERHAGEN 2
Byggetrinn 2 av boligprosjekt i på Minde, 
16 nye selveierleiligheter, hvor vi utfører 
tømmerentreprise for Stoltz Bolig AS. 
Oppstart september 2013 og forventet 
ferdigstillelse i juli 2014.

STATENS VEGVESEN 
Støysikringstiltak på boliger langs E39. 
Hovedtyngden av arbeidene foregår på 
boliger i Åsane, men vi har også hatt be-
tydelige arbeider på boliger i Sandviken, 
Kokstadflaten, Askøy og Nordhordland. 
Arbeidene vil etter planene ferdigstilles 
høsten 2014. Oppdragsgiver er Statens 
vegvesen.

LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN
Stor rehabilitering og ombyggingsjobb 
som vi skal utføre i Hovedentreprise for 
Bergen Kommune. Oppstart  juni 2013 
og forventet ferdigstillelse tidlig høst 
2014.

MØLLENDALSVEIEN 6-8
Tømmerentreprise ved ombygging/
om innredning av HiB sine lokaler i 
Møllendalsveien. Arbeidene starter i 
 august 2013 og vil pågå periodevis over 
en 12 mnd. Oppdragsgiver er Statsbygg.

NORDHORDLAND  FOLKEHØYSKOLE
Hovedentreprise ved rehabilitering og 
tilbygg på folkehøyskole på Frekhaug i 
Nordhordland. Arbeidene startet i april 
og avsluttes i august 2014.

HOTEL NEPTUN
Tømmerarbeider i forbindelse med om-
bygging/utvidelse av Hotel Neptun.
Oppdragsgiver er LAB entreprenør AS, 
og arbeidene vil ferdigstilles høsten 
2014.

Sandviken Sjøfront

Nordhordland Folkehøyskole

Kleppestø Ungdomsskole
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Kommende prosjekter
LYNGHAGEN 2
Hovedentreprise på byggetrinn 2 av 
Vestbo sitt boligprosjekt på Knarvik. 
Prosjektet omfatter 22 leiligheter og 
oppstart er berammet til august 2014. 
Byggetid ca. 10 måneder. 

BERGEN HAVNEVESEN 
Skifte av totalt 720 kvm skifertak på 
skur 18B på Strandkaien. Arbeidene 
starter i juni og avsluttes i oktober 2014. 
Oppdragsgiver er Bergen Havnevesen.

LINDÅS BARNESKULE
Hovedentreprise ved rehabilitering av 
barneskolen på Lindås. Arbeidene for-
ventes igangsatt ca. september 2014 og 
vil pågå ut vinteren 2015. Oppdragsgiver 
er Lindås kommune.

NATTLAND OPPVEKSTTUN
Generalentreprise ved bygging av ny 
stor skole på Nattland. Dette er ÅBF sin 
desidert største kontrakt noen sinne, og 
er vunnet i konkurranse med flere risk-
entreprenører. Vi starter med grunn og 
betong i august 2014 og skal jobbe hardt 
og godt for å overlevere prosjektet 1. 
kvartal 2016. Oppdragsgiver er Bergen 
kommune.

HAUKELAND SYKEHUS 
 SENGEBYGG SØR
Tømmer arbeider ved bygging av ny sen-
gefløy på Haukeland sykehus. Vår opp-
dragsgiver er LAB entreprenør AS og vi 
regner med å starte tømmerarbeidene 
rundt årsskiftet 2014/15, og ferdigstil-
lelse november 2015.

BYFJORDEN PANORAMA
Tømmer entreprise ved bygging av 
20 leiligheter i lavblokk på Kleppestø. 
Oppstart er ikke avklart pt. Vår opp-
dragsgiver er JM Norge AS. 

KVERNEVIKA 
 VANNBEHANDLINGSANLEGG
Bygging av administrasjonsbygg til-
knyttet nytt stort renseanlegg i fjellhall 
ved Kvernevik a i Åsane. ÅBF AS utfører 
generalentreprise på bygget som føres 
opp like utenfor fjellhallen. Arbeidene 
starter i september 2014 og skal ferdig-
stilles i april 2015. Oppdragsgiver: 
Bergen kommune, avd. vann og avløp

HARALDSPLASS SYKEHUS
Ombygging av 6. etasje på Haraldsplass 
Diakonale sykehus. Arbeidene foregår i  
2 etapper, hvor del 1 ble utført i vår, og 
del 2 utføres nå i sommer. Vi har i tid-
ligere i vår også gjort ombygging av 
OVA avdeling i 5. etasje på sykehuset. 
Oppdragsgiver: Haraldsplass Diakonale 
Sykehus.

FLESLAND 
 VANNBEHANDLINGSANLEGG
Bygging av administrasjonsbygg til-
knyttet nytt stort renseanlegg i fjellhall 
ved Flesland. ÅBF AS utfører general-
entreprise på bygget som føres opp like 
utenfor fjellhallen. Arbeidene startet 
i juni 2014 og skal ferdigstilles i mars 
2015. Oppdragsgiver: Bergen kommune, 
avd. vann og avløp.

BIKUBEN HUS
Ombygging av det gamle hovedkjøkke-
net til nytt kurs og konferansesenter på 
Haukeland Sykehus. Arbeidene omfat-
ter riving/sanering og gjenoppbygging 
av nye lokaler. Arbeidene er beregnet å 
pågå frem til jul 2014. Oppdragsgiver er 
Helse Bergen.

KILDEN SENTER
Tømmerarbeider på tilbygg til Kilden 
senter. Arbeidene avsluttes nå til ferien, 
vår oppdragsgiver er LAB Entreprenør AS.

FARGERIET STRUSSHAMN
Tømmerentreprise i forbindelse med 
rehabilitering av stort skifertak på gam-
mel bygning på Askøy. Ferdigstilles nå i 
sommer, og arbeidene utføres for Askøy 
kommune.

NORDNES SKOLE
Rehabilitering av gymsal, samt innekli-
matiltak på gamle ærverdige Nordnes 
skole. ÅBF AS er hovedentreprenør, og 
våre arbeider skal pågå frem til septem-
ber 2014. Oppdragsgiver er Bergen kom-
mune.

HORDABØHEIMEN
Rehabilitering og ombygging av gam-
melt sykehjem, som skal bli hybelhus. 
Arbeidene startet i mai 2014 og forventes 
ferdigstilt høsten 2014. Oppdragsgiver 
er Radøygruppen AS.

SANDBREKKETOPPEN
Innvendig ombygging av næringsloka-
ler. Vi utfører tømmerarbeidene og skal 
etter planen overlevere lokalene nå til 
ferien.

SOLLI DPS
Vi utfører hovedentreprise ved stor re-
habilitering og tilbygg til Solli DPS. Også 
her en kompleks byggeplass med stram 
fremdrift og tilstøtende sykehus i full 
drift. Arbeidene skal ferdigstilles innen 
desember 2014. 

GOLFTUNET 
Nybygg av 22 leiligheter like ved golfba-
nen i Fana. ÅBF har tømmerentreprisen, 
og leilighetene skal være innflyttings-
klare sommeren 2015. Vår oppdrags-
giver er Vestbo.

HEGRENESET
Fasaderehabilitering av gammel enebo-
lig. Arbeidene vil pågå litt inn i juli 2014, 
vår oppdragsgiver er en mangeårig pro-
fesjonell samarbeidspartner.

RAMMEAVTALER
Vi har løpende rammeavtale på hånd-
verkertjenester med Helse Bergen, 
Handelshøyskolen Bergen, og Høyskolen 
i Bergen. Avtalene er 2 årig og innbefat-
ter ulike behovsrettet bygningsarbeid 
på en del av de store bygningsmassene 
disse aktørene besitter.
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• Alle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten 
skal følges

• Vi tolererer ikke svart arbeid

• Vi tolerer ikke prissamarbeid og markedsdeling

• Vi skal omtale konkurrenter og kollegaer med respekt

• Vi skal ikke samarbeide med useriøse kunder, 
 under entreprenører og leverandører

• Våre ansatte skal være ærlige, rettferdige og pålitelige

• Vi skal verne om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

• Vi skal praktisere rettferdige forhold for de ansatte  
og innleid personell

• Våre ansatte skal unngå interessekonflikter mellom 
jobb og  personlige interesser

• Vi skal bidra til å være en positiv kraft i sitt nærområde 

• Vi skal ikke delta i handlinger som har til hensikt  
å skade andre

• Våre ansatte skal ikke misbruke sin stilling til å oppnå 
personlige fordeler

• Vi skal utøve og jobbe for gjensidig respekt mellom 
kulturer  og generasjoner

LAB Entreprenør  
Etiske  retningslinjer 


