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HVO-hjørnet
JARLE SLEIRE
HMS arbeid er viktig, ikke bare for bedrif-
ten, men også for oss ute i felten. Det hjel-
per ikke om bedriften er raus hvis vi ikke 
bruker det utstyret og de hjelpemidlene 
som er kjøpt inn for å ta vare på sikkerhe-
ten til hver enkelt ansatt.

De siste årene har kursing vært i fokus 
og mange har fått 40 timers kurs og er 
derfor godt kvalifiserte til å gjøre en god 
jobb som verneombud (VO). Det å være 
«på hugget» er viktig. Det skjerper sanse-
ne og arbeidsplassen blir tryggere. Om en 
skal klare å holde et høyt fokus på HMS 
arbeidet er det viktig at alle drar i samme 
retning. Skriving av RUH (rapport uøn-
sket hendelse) er viktig for å synliggjøre 
og forbedre «dårlige uvaner» blant oss. 
Jo flere RUH desto bedre, mener mange, 
men det viktigste er å skrive og lære av 
feilene vi gjør.

Flere saker til AMU er også ønskelig. Ofte 
er det en god sak som blir diskutert bak 
en forskaling. Skriv det ned så tar vi det 
med videre. Vi i AMU er opptatt av et godt 

arbeidsmiljø og at alle skal kunne jobbe 
trygt og godt frem til pensjonsalderen 
kommer snikende.

Humør er viktig for å opprettholde et 
godt arbeidsmiljø. Der tror jeg at vi i LAB 
er i en særklasse. Ofte hører vi fra under-
leverandører at det å jobbe under LAB sin 
ledelse og med de guttene og jentene som 
er her, er en fryd i forhold til å jobbe for 
andre firmaer.

Som HVO ønsker jeg alle en god jul og et 
godt nyttår hvor vi tar vare på oss selv og 
alle våre arbeidskollegaer.

HVO Jarle Sleire.

Kurs: Å være leder i LAB 
LAB Entreprenør har tidligere hatt sine 
nye og unge funksjonærer på samling for 
å bevisstgjøre hva det vil si å være leder 
i LAB. Grunnet mange nyansettelser de 
siste årene var det nå på tide med et nytt 
kurs for de eldre som kommer fra en an-
nen firmakultur, samt de unge som har 
fått et par års erfaring fra byggeplass i 
LAB. I tillegg stilte Steinar Norheim og 
Vegard Eik på kurset for å dele sine erfa-
ringer med de andre kursdeltakerne. 

Kurset som gikk over 2 dager ble avholdt 
på Bjørnefjorden Gjestetun under ledelse 
av Andreas Dimmen. Andreas har holdt 
tilsvarende kurs for oss noen ganger tid-
ligere med gode tilbakemeldinger.

Kursoppholdet startet med foredrag, så 
ble det utdelt oppgaver som man løste 

sammen i små grupper på kveldstid. 
Disse ble presentert i plenum neste dag. 
I etterkant er det også avholdt en opp-
følgingsoppsummering av samlingen. 
Tilbakemeldingen fra deltagerne bekref-
ter at de selv mener at de har hatt et vel-
dig godt utbytte av kurset. 

Gruppearbeid, Lars Andreas, Erik,  
Henrik, Vegard og Andreas Dimmen.
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Gjennom det siste halve året har vi hatt en produksjon langt høyere enn 
det vi har opplevd tidligere. Grunnlaget for dette ble lagt i perioden 
sept. 2013 – sept. 2014. I denne perioden vant LAB Entreprenør anbud 
for 2,3 mrd. av totalt 4,1 mrd. som ble gitt pris på. Ordrereserven økte til 
ca. 2,2 mrd., og til ca. 2,8 mrd. for hele LAB konsernet. 

Det føles godt å ha stor ordrereserve 
når oljeprisen faller og oljenæringen får 
problemer. Denne næringen er så betyd-
ningsfull for Norge at slike hendelser 
lett kan føre til negative konsekvenser 
for vår bransje. Vi som entreprenører 
er avhengig av gode konjunkturer for å 
sikre vår egen utvikling og videre vekst. 
Vi får håpe at situasjonen normaliserer 
seg etter hvert. 

MARKEDSUTVIKLINGEN LOKALT
I 2014 ble det igangsatt nærmere 
330 000 m2 nye yrkesbygg i Bergen, gan-
ske likt med rekordåret 2010. Prognose-
senteret antyder en reduksjon ned mot 
180 000 m2 i 2016. En frigjøring av en-
treprenørkapasitet vil komme boligbyg-
gingen til gode. Bybanens utbredelse i 
Bergen øker byens attraktivitet og be-
stemmer i stor grad hvor det meste av 
bolig- og næringsutviklingen vil foregå. 
Oslo og Bergen er de byene som vil opp-
leve best byggemarked i årene som kom-
mer.  

VÅR KAPASITETSUTNYTTELSE
Gjennom det siste halve året har vi 
gått på høygir for å få produsert alt ar-
beidet som vi har påtatt oss. Alle våre 
funksjonærer og timelønte har vært 
opptatt i sine respektive prosjekter. 
Dette bildet vil fortsette å være slik 
langt utover i 2015. Nye prosjekter skal 
i produksjon etter hvert som andre går 
mot avslutning. På timeløntsiden gjø-
res et drastisk grep ved at vi i februar/
mars bytter ut all innleid arbeidskraft 

fra Adecco og setter inn våre 
egne fast ansatte. Dette vil gi 

oss en større trygghet 
i å klare de pro-

duksjonsmål som 
vi setter oss på 
Avinorprosjektet. 
For å holde fullt 
trykk på våre ti-

melønte ressurser 

så trenger vi nye betongjobber fra april 
2015. Dette skal vi greie!  

GODE RESULTATER
Alt tyder på at våre gamle rekorder 
mht. omsetning og resultat vil bli slått 
dette året. LAB Entreprenør nærmer seg 
1,2 mrd. i omsetning, mens LAB konser-
net sannsynligvis vil passere 1,7 mrd. 
i omsetning etter at all internomset-
ning er fratrukket. Resultatmarginene 
vil ligge på normalt høyt nivå for alle 
driftsselskapene. Vi viser høy konkur-
ransedyktighet gjennom alle de an-
budskonkurransene som vi vinner. Selv 
med markedets tøffeste priser, så får vi 
likevel mye ut av jobbene våre. Kundene 
våre er godt fornøyd med den pris, kva-
litet og fremdrift vi leverer. Det er mao. 
ingen tvil om at innsatsen blant alle 
våre ansatte er på topp. Tusen takk alle 
sammen!

GODT RENOMMÈ
Vårt gode renommè er bygget opp over 
mange år. Vi har vist overfor våre opp-
dragsgivere og alle våre samarbeids-
partnere at vi er til å stole på. Vi maner 
til samarbeid og leter etter gode løsnin-
ger for å holde avtalt fremdrift. Uten et 
godt rykte kan vi bare pakke sammen. 
Jeg har gjentatte ganger sagt at dette 
er det viktigste vi skal ta vare på. Et 
godt renommè gir oss så mye positivt 
og øker vårt eget energinivå. Livet blir 
lettere når man gleder seg til å gå på 
jobb, og når man opplever at omverden 
setter pris på det vi gjør. Man bringes 
raskt inn i en positiv spiral som generer 
stadig nye prosjekter og flinke nye med-
arbeidere til LAB. Dette handler om hele 
vårt eksistensgrunnlag.

UTVIKLING AV VÅRE EGNE 
 ANSATTE
En annen viktig sak er fortløpende å re-
kruttere nye talentfulle medarbeidere 
med de rette holdningene. Vi klarer 

ikke å tilfreds-
stille vårt krav til 
videre vekst og 
utvikling uten at 
vi er bevisst på 
dette. Vi skal all-
tid sørge for å ha 
en god spredning 
i alder og erfa-
ring på våre ansatte. Prinsippet om at 
de unge skal lære av de eldre gjennom 
utfordringer i prosjekter gjelder fortsatt. 
Vi ser at våre største oppdragsgivere 
blir stadig mer opptatt av miljø, breeam, 
BIM-prosjektering og Lean basert frem-
driftsplanlegging og oppfølging. Alt det-
te skal vi bli svært gode på. Blant våre 
unge nye medarbeidere skal det lages 
et faglig miljø som vil bidra til å heve 
vårt kompetansenivå på dette området. 
I dette tilfelle vil de eldre faktisk lære av 
de unge. Dette blir spennende! 

ÅBF OG FAS HOLDER KOKEN
Det er veldig betryggende å se at både 
ÅBF og FAS driver så godt som de gjør. 
De sørger for jevn og god ordretilgang, 
og leverer gode resultater. Dette året 
må vi spesielt fremheve ÅBF som leverer 
et resultat som er over 50% bedre enn 
budsjettert! Vi er alle mektig stolt over å 
være i «familie» med en av de aller mest 
veldrevne byggmestrene i hele Norge. 

AF GRUPPEN INN I LAB
Torsdag 18. desember kl. 14.00 ble det of-
fentliggjort en børsmelding som bekref-
ter at AF Gruppen har signert en inten-
sjonsavtale med LAB AS om å kjøpe 70% 
av aksjene i selskapet. En evt. kjøpsavtale 
vil først kunne foreligge i løpet av 1. kvar-
tal 2015. Dette må ses på som dannelse 
av et strategisk partnerskap for videre 
utvikling og vekst av LAB, og dernest AF 
Gruppen. Så langt har vi funnet en god 
tone med hverandre basert på gjensidig 
respekt og felles gode holdninger.

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! 

Rekordhøy aktivitet
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Bergen Stasjon Østsiden «Bygget reiser seg»
Etter å ha arbeidet i grunnen i over ett år reiser endelig kontorbygget seg som LAB bygger for ROM Eiendom 
i Zander Kaaes gate. ROM Eiendom er en del av NSB konsernet og er en av Norges ledende eiendomsselskap. 

Kjernevirksomheten til ROM Eiendom 
er eiendomsutvikling, stasjonsutvikling, 
samt å eie, forvalte, drifte og vedlikehol-
de eiendom. ROM Eiendom eier ca. 2200 
eiendommer og utviklings porteføljen 
er på ca. 2 millioner kvadratmeter over 
hele landet. Vi håper selvsagt at Bergen 
Stasjon Østsiden kun er starten på et 
godt og langt samarbeid med ROM 
Eiendom AS i utviklingen av deres eien-
dommer i Bergen.

I skrivende stund er vi i ferd med å reise 
råbygget på en av tre fløyer. Her har vi 
god hjelp fra det Latviske stålfirmaet 
UPB som leverer og monterer bæresys-
temet med stålsøyler og bjelker. For å 
sikre god tilkomst og arbeidsforhold 
har vi valgt å klatre alle trappe- og heis-

Basene Karl Anton og Stein Ove monterer stålplate.

Erik klargjør til dekkestøp.
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sjakter helt opp før montasjen av stål og 
hulldekkene startet. «Uten stå-på viljen 
til våre egne fagarbeidere med basene 
Stein-Ove og Karl «Kalle» i spissen hadde 
vi ikke klart å få dette til» sier en enga-
sjert anleggsleder Knut Helge Iversen. 
«Vi har også lagt bak oss en forsering på 
ca. 10 uker på betongarbeidene for å ta 
igjen tapt tid med uforutsette forhold i 
grunnen» fortsetter Knut Helge. Her kan 
nevnes utfordringer med arkeologisk 
utgraving og funn av ca. 40 levninger, 
omlegging av kabler for BKK, Bergen 
Kommune, Telenor samt oversvømmel-
ser i byggegrop m.m.

Kontorbygget er på ca. 15.000 m2 med en 
kjelleretasje og til sammen 7. etasjer over 
bakken. Langs fasaden mot vest vil det bli 
etablert ny perrong med direkte adkomst 
fra Zander Kaaes gate. I tillegg skal hele 
Zander Kaaes gate og Lungegårdsbakken 

fornyes med nytt dekke og nye fortau. Om 
det blir plass til uterestaurant og sykkel-
parkeringer gjenstår å se. 

Lungegårdsbakken vil stenges perma-
nent for biltrafikk og området vil få et 
kvalitetsmessig løft når LAB skal rive 
den gamle Jægergården på motsatt side, 
og deretter oppføre et hotell med 256 
rom på Jægertomten. 

Prosjektleder Lasse Smilden kan be-
krefte at kontorbygget får meget gode 
kvaliteter både innvendig og utvendig: 
«Fasadene består i hovedsak av granitt 
med noen felter i metall. På takflatene 
anlegges sedumdekke som kan sees oppe 
fra Fjellsiden. Mot vest langs fasaden og 
den nye perrongen vil vi prøve å gjenska-
pe de særpregede perrong takene som ek-
sisterer på dagens perronger. Innvendig 
blir det i 1. etasje levert to kantinekjøk-

ken med flott utsikt mot perrong og sta-
sjonsområdet. Siden det er mye glass og 
innsyn i 1. etasje vil det utarbeides en 
egen belysningsplan også med tanke på 
at dette skal være en del av utsmykkin-
gen utad. Fra 2. til 7. etasje etableres kon-
torer hvor ca. 50 % er utleid til henholds-
vis Konkurransetilsynet og Kommunal 
Landspensjonskasse (KLP). I disse etasje-
ne leveres det påkostede overflater med 
tepper, skifer og parkett på gulvene og 
nedsenket metallhimling. Hovedtrappen 
vil henge i stag fra taket over 7. etasje og 
således sveve fritt i trappe sjakten om-
kranset av påkostende perforerte «gull-
plater».

«Utfordringene har stått i kø i hele år» 
sier en lett andpusten Knut Helge. «Til 
tross for alle utfordringene i grunnen er 
vi likevel i rute med byggingen og går 
forhåpentligvis mer forutsigbare tider i 
møte framover». Tilbakelagt er omleg-
ging av VA-ledninger i Zander Kaaes 
gate. Nå gjenstår det å få linket sammen 
VA-ledninger som krysser gjennom kjel-
leren to ganger før de fortsetter videre 
vestover under jernbanesporene. Litt 
spennende var det tidligere i høst når vi 
pumpet ut 7 000 liter vann i minuttet fra 
byggegropen og vannet fremdeles steg 
med springflo som presset på fra Store 
Lungegårdsvannet og store mengder 
overflatevann rant ned fra fjellsiden i 
Kalfaret. «Brannvesenet var nok mer 
nervøse og bekymret enn vi var» fortel-
ler formann Per Ivar Kristiansen som fikk 
låne pumper når det gjaldt som mest.

Kristian støper dekke.

Håkon armerer dekke.

Lab Bla Julen 2014 5



BERGEN LUFTHAVN FLESLAND,  
NY TERMINAL 
LAB signerte den 2. juli i år den stør-
ste kontrakten i selskapets historie. 
Klagesaken som Veidekke hadde ret-
tet mot tildelingen av entreprise 301 
Tett Bygg førte ikke frem. Avinor og 
LAB kunne derfor sette sine etterleng-
tede pennetrekk på kontrakten siste 
dag før fellesferien. Denne seansen var 
det to gamle klassekamerater som stod 
for. Utbyggingsdirektør Norvald Thue i 
Avinor og adm. dir. Trygve Mo i LAB. 

Veidekke sin klage på valg av entreprenør 
forsinket prosjektets oppstart med over 2 
måneder. I juni måned kom saken opp for 
Oslo Bygfogdembete. Den varte over 3 da-
ger hvor også LAB ble kalt inn som vitne. 
Dommen viste at Veidekke tapte på alle 
punkter. Dette underbygger at LAB har 
en organisasjon som er helt i toppsjiktet 
når Norges fremste entreprenører skal 
konkurrere.

Rett etter ferien startet det omfattende 
arbeidet med å etablere organisasjonen 
og rigge til byggeplassen. Det er en formi-
dabel oppgave som skal løses, og vi skal i 
løpet av ca. 1 år fra dags dato ha etablert 

tett hus for det 63 000m2 store bygget. 
Videre skal vi som hovedentreprenør ha 
ansvaret for rigg & drift gjennom hele 
prosjektets byggetid. 

«Samlet er vi 14 funksjonærer fra LAB i 
prosjektets administrasjon (hel- og del-
tid). Det er en flott gjeng som er samlet 
i den nyinnkjøpt brakkeriggen, og alle 
viser et strålende engasjement. Blant an-
net har vi 3 nyansatte funksjonærer (Thor 
Stian, Jørgen og Vegard) som alle på kort 
tid har blitt skikkelige ressurser innenfor 
hver sine fagfelt» sier en optimistisk pro-
sjektleder Gard Kvalheim.

Prosjektet ledes av Gard med Pål T som 
anleggsleder. Jarle er engasjert som se-
nior planlegger og Thor Stian bistår med 
håndtering av kontrakt og underentre-
priser. Videre er har Ole Reidar og Jørgen 
ansvar for miljø og KS, samt at Henrik, 
Vegard K. E. og Ottar sørger for at vårt 
sikkerhetsarbeid blir iverksatt og fulgt 
opp for å tilfredsstille de høye sikkerhets-
kravene til Avinor. 

I dette prosjektet får LAB virkelig tes-
tet ut sine interne systemer og rutiner. 
Byggherren har et svært høyt fokus på 

prosjektadministrative rutiner, miljø, KS 
og SHA. De har en omfangsrik organisa-
sjon som aktivt følger dette opp hver dag. 

«Rigg- og driftsytelsene på prosjektet er 
på hele 120 millioner kroner og skal pågå 
i ca. 32 måneder» sier anleggsleder Pål 
som selv har vært mye involvert i kalku-
leringen av disse ytelsene. LAB har top-
pet laget med Inge som sjef og med Tord 
som byggeleder for riggaktivitetene på 
byggeplass. LAB har ingen egenproduk-
sjon på prosjektet. Alle betongarbeider 
utføres av enten innleide fagarbeidere 
fra bemanningsbyrå eller utføres som 
under entrepriser med NCC og Strand 
som  aktører. Alle råbyggsarbeider styres 
av Jan Erik med god bistand fra Dag, Jan 
Sigurd og Kenneth. «Det er svært kreven-
de konstruksjoner som er under produk-
sjon og produksjonsunderlaget er formi-
dabelt. Vår erfaring fra blant annet BUSP 
kommer godt med når fjellet ikke ligger 
på nivå som planlagt, og når vegger med 
høye overflatekrav skal støpes ut i 7 me-
ter høyde» sier våre drevne drifts leder 
Jan Erik med rolig og selvsikker tone. 

Entreprisen inneholder også en høy grad 
av entreprenørprosjektering både for rå-

Høye og kraftig armerte vegger.

Travle dager for Jan Erik. Byens største byggegrop?
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byggskonstruksjoner og for alle tetthus 
fag. Som prosjekteringsleder for råbyggs-
fagene så benytter vi Erling Olsen fra 
Konstruksjonsteknikk, en svært erfaren 
konsulent som har fulgt LAB i alle år. For 
våre tetthus fag har Stig og Arne tatt et 
solid grep om oppgavene. Når de første 
fasader skal etableres om ca. 3 måneder 
så opplever vi helt sikkert gode gjennom-
tenkte løsninger som sikrer høy kvalitet 
på det ferdige produktet.

Det nye året er knapt startet før Spenncon 
(prefab betong) og Ruukki (stål) rigger seg 
til på byggeplassen. Høydepunktene står 
i kø det neste året for alle som er tilknyt-
tet prosjektet, og det er derfor midt i blin-
ken at vi nå får en lang juleferie med hvile 
og hygge med familie og venner. «Vi ser 
frem til nyåret med entusiasme og glede» 
sier en entusiastisk prosjektleder. Jarle 
er roligere, men smiler lurt. Han har inn-
gående kjennskap til hvilke ekstremt tøf-
fe fremdriftsforutsetninger som gjelder. 

BERGEN LUFTHAVN NORDFLØY
Rett før fellesferien signerte LAB en kon-
trakt på ombygging og utvidelse av eksi-
sterende Nordfløy ved Bergen Lufthavn 
Flesland. Kontraktssummen er i under-
kant av 30 millioner kroner og lå som en 
mulig opsjon i det nylig avsluttede kapa-
sitetsprosjektet ved Bergen Lufthavn.

Prosjektet har en stram fremdrift og al-
lerede i mars 2015 skal Avinor ta i bruk 
ny Communter Lounge og nye kontora-
realer for SAS, Norwegian og Widerøe. 
Ny Nordfløy skal understøtte driften av 
eksisterende terminal og gi økt kapasi-
tet på innenlands flytrafikk med blant 
annet 3 stykk nye buss gater/avganger.

«Vår allerede «flyplass-skolerte» stab fra 
trappe huset med Brede, Henrik og Frode i 
spissen, fikk knapt fullført kapasitetspro-
sjektet før nye utfordringer på Nordfløy 
ventet» sier prosjektleder Gard Kvalheim. 
Byggearbeidene startet tidlig i september 
med rivning av deler av det eksisterende 
bygget.

Det har vist seg å være en rekke ufor-
utsigbare forhold i grunnen på Flesland, 
med gamle tekniske installasjoner og 
fundamenter som ikke er plassert i hen-

hold til gamle tegninger. I I kjent LAB stil 
har både gutta våre ute i produksjonen 
og prosjektledelsen håndtert de uforut-
sigbare forholdene på en svært god måte, 
og i dag produserer vi tetthusarbeider 
med ÅBF som en god samarbeidspartner 
i henhold til vår plan.

Råbygget består av plasstøpte funda-
menter og sjakter, samt stål bæresystem 
med hulldekker som etasjeskillere og 
tak. De nye fasadene består av konven-
sjonelle klimavegger med platekledning, 
samt større glassfelt av fasadesystem. 
Innvendig utføres nordfløyen med stan-
dard innredning og materialbruk som vi 
finner på eksisterende lufthavn. Det er 

en relativt omfattende teknisk utrust-
ning i bygget, og hovedsaken i høstens 
prosjekteringsmøter har vært å prosjek-
tere og kvalitetssikre at bygget utføres 
etter Avinors sine behov. 

«Første milepæl er tett hus som vi skal 
nå rett før juletrafikken tar til for fullt. 
Det blir et par hektiske måneder i pro-
sjektet etter at nyttårsfeiringen har lagt 
seg, men det tåler vi godt» sier en smi-
lende anleggsleder Brede Kyte. «Det er 
en rutinert gjeng med flyplassbyggere 
LAB har allokert til prosjektet, og som 
helt sikkert vil møte målet om åpning 
medio mars måned neste år» sier en for-
nøyd prosjektleder Gard Kvalheim.

Mikael og Jan Sigurd følger opp arbeidet.

Anleggsleder Brede er godt fornøyd.Bygget sett fra vest.

Frode forskaler nytt fundament for gangbro.
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MIDTUN LEIR – BTC ARCHER 
Etter lange forhandlinger mellom byggher-
ren Midtun Leir AS og leietaker ble det en-
delig klart at LAB Entreprenør kunne star-
te oppdraget med å bygge 1. byggetrinn 
på vår egen tomt på Midtun Leir. Bygget er 
et kombinert kontor og verkstedbygg for 
utleie til BTC Archer. Kontraktsummen er 
ca. 30.1 mill. Samlet bruksareal er 3780 m2, 
fordelt med ca. 50 % på kontor og 50% på 
verkstedsarealer.

Før selve byggearbeidene kan komme 
i gang er det en omfattende rive og 
sprengningsjobb som må utføres. I disse 
dager er det meste av dette utført og kun 
sikringsarbeidene i fjellskjæringen gjen-
står før arbeidene med fundamenter kan 
starte. Byggherren, som har direkte kon-
trakt med grunnentreprenør søker også 
om endring av fjellskjæringen i bakkant 

slik at vi slipper å etablere dekke inn mot 
fjellet. 

«Bygget skal oppføres i stål og med dek-
keskille i betongelementer. Fasadene er 
isolerte stålfasader med meget god isola-
sjonsevne. For å redusere tidsbruken har 
vi kjøpt inn prefabrikkert forskaling og 
utformet fundamentene slik at vi kan ar-
mere disse uavhengig av øvrige arbeider 
på tomten. Likeledes har vi bestilt inn 
ferdig forskalingselementer til ringmur. 
På denne måten kan vi, selv om arbeide-
ne kom i gang ca. 6 uker senere enn fore-
satt, fremdeles klare ferdig stillelsesdato 
1.9.2015» sier en tydelig fornøyd pro-
sjektleder Steinar Floen. Med seg på den-
ne jobben har han som vanlig sin bedre 
halvdel Sigmund Algerøy. 
Han styrer alt på byggeplassen på sin 
sedvanlige gode måte. 

AMBULANSESTASJON FANAVEIEN 17
Endelig, etter lang tid kunne LAB 
den 18.09.14 signere kontrakten med 
Fanaveien 17 AS om bygging av ny am-
bulansestasjon for utleie til Helse Bergen. 
Kontrakten består i ombygging av eksis-
terende lokaler ca. 260 m2 samt nybygg 
ca. 500 m2. Kontraktsum er ca. 13 mill. 

Nybygget oppføres med bærende fasade-
elementer i betong og eksisterende fasade 
kles med Steniplater. Rivningsarbeidene 

og arbeid i grunnen er godt i gang og 
en venter i disse dager på igangsettings-
tillatelse på betongarbeidene. For LAB 
innebærer dette stort sett støpning av 
ringmur og en forventer oppstart senest 
rett over årsskifte. Med rasjonell byg-
gemetode vil tetthusarbeidene være i 
gang i slutten av februar. Deretter går det 
slag i slag fram til ferdigstillelse 01.07.15. 
Sammen med formann Sigmund Algerøy 
vil anleggsleder Edgar Borsholm lose ar-
beidene trygt i havn. 

ÅSANE UTBYGGING  
S1/S2 HORISONT 
I forbindelse med Åsane Utbygging AS 
sin bygging av kjøpesenter med bo-
liger på taket i Åsane har LAB utført 
alle grunnarbeidene. Ole-Reidar Fauske 
har vært anleggsleder og sammen med 
grunnentreprenør Stensland & Tyssøy 
har vi gjennomført et prosjekt som for 
vår del avsluttes i disse dager. «Vi gra-
tulerer byggherren med et godt gjen-
nomført prosjekt og åpningen av kjø-
pesenteret den 13. november i år!» sier 
prosjektleder Lasse Smilden. 

Snart klart for betongarbeid.

AF Decom har startet rivingen.

STORHAUGEN 28 
Her har vi rehabilitert og bygget om et bo-
lighus for en av våre faste kunder. Dette 
er ett murhus fra 1919. Det har vært et 
omfattende boligprosjekt med høye krav 
til detaljering, avanserte tekniske løsnin-
ger og relativt tunge beslutningsprosesser. 
Det ferdige prosjektet fremstår i dag som 
meget bra!

Prosjektleder er Hans Skorpen og byggele-
der er Reidar Midtsæter. Begge innrømmer 
at mange avklaringer måtte tas på stedet 
og at tilpasninger måtte gjøres for å få 
plass til installasjoner og de detaljer som 
krevdes. 

Når dette skrives er huset innflyttet, men 
det vil gjenstå noe utvendige arbeider 
med brosteinsbelegning med mer før det-
te er komplett ferdig ved årsskiftet. 

Prosjektet har vært meget krevende. Det 
har vært foretatt materialvalg som har 
vært problematiske i forhold til leverings-
tider. Det har vært løsninger som har blitt 
utformet og bygget på stedet da det ikke 
har vært åpenbart hvordan dette kan lø-
ses. Det har vært gjort mye håndverksar-
beid som det er sjelden man ser blir utført 
i dag. Alle disse forholdene har medført 
lengre byggetid enn planlagt. 

Det ferdige huset fremstår nå som et godt 
rehabilitert bygg hvor det er lagt vekt på 
at huset er fra 1919 og hvor en kan se løs-
ninger og utførelse som refererer til denne 
tiden. Både Hans og Reidar skal ha mye 
skryt for å ha stått dette krevende løpet 
helt ut. 
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BERGEN TRAFIKKSTASJON,  
HEIANE 4B 
Endelig, den 15.11.14, har Moderne 
Transport frigjort lokalene og LAB er i 
gang med en omfattende renovering og 
ombygging. En stor verkstedhall skal 
totalrenoveres og opprustes med to helt 
nye inspeksjonsgraver. Dette siste med-
fører omfattende grunnarbeider samt 
store utfordringer med å få de nye gra-
vene på plass. Disse blir levert i full lenge, 
ca. 24 m, og med lav takhøyde vil den 
endelige plasseringen bli utfordrende. I 
verste fall må en demontere deler av ta-
ket for å få inn utstyret. Dette arbeidet 
forventes å ta ca. 10–12 uker og deretter 

blir det full fart på øvrige arbeider i hal-
len. Nye vegger skal bygges, gulv opp-
justeres og helt ny fasade, inkludert nye 
porter skal monteres. 

Samtidig som arbeidene i hallen går sin 
gang vil vi oppruste eksisterende kontorlo-
kaler slik at disse framstår som tidsriktige 
og moderne. Det blir en omfattende opp-
justering av de tekniske fag, som bland an-
net medfører nytt ventilasjonsanlegg, heis 
og et moderne, tidsriktig elektro anlegg. 

Arbeidet er en samspillskontrakt mellom 
LAB og byggherren Rasmussen Eiendom 
og total pris, inkludert de nye gravene til 
Statens vegvesen er ca. 45 millioner kro-
ner eks mva. 

Den totale bygningsmasse er ca. 4 600 m2 
og med overlevering 01.09.15 får både 
prosjektleder Steinar Floen og bygge-
leder Rolf Helge Hellevang nok å henge 
fingrene i. 

Logoen vår er godt synlig..

AF Decom klar for riving.

OS SJØFRONT 
LAB har inngått totalentreprisekontrakt 
med OBOS Stor-Bergen om bygging av 40 
leiligheter i byggetrinn 2 av prosjektet 
Os Sjøfront. Kontraktssummen er 67 mil-
lioner kroner eks. mva.

Leilighetene er fordelt på 3 blokker som 
er koblet sammen og som står på rekke 
nedenfor og langs Mobergsbakken og 
med fronten ut mot sjøen. Det skal ikke 
bygges garasje da det er gjort i bygge-
trinn 1.

Bygget er med bæresystem av plasstøpt 
betong i vegger, dekker, balkonger og 

sjakter. Stål i gavlene, trekonstruksjoner 
og q-dekk i øverste etasje. Klimavegger 
med bindingsverk, isolasjon og utlek-
tet miljøvennlig trekledning. Prosjektet 
skal benytte vannbåren varme fra ener-
gisentralen i byggetrinn 1 som er basert 
på varmepumpe fra sjøvannsledning.

Arbeidet startet få dager etter at vi fikk 
igangsettingstillatelse for grunnarbei-
der og masseutskiftning. Etter fjerning 
av vegetasjon og løsmasser i den bratte 
skråningen mot

Mobergsbakken viste det seg at veien var 
dårlig fundamentert. De første ukene 

gikk derfor med til å avklare med Statens 
Vegvesen sikring av veien før grunnar-
beidet kunne fortsette. Betongarbeidet 
kom i gang samtidig med neste igang-
settingstillatelse som kom i slutten av 
november. Alle 40 leilighetene skal stå 
ferdig i slutten av januar 2016. Så her må 
det produseres på høygir. 

Stig Hole er prosjektleder, Geir Martinsen 
prosjekteringsleder og Per Jarle Jakobsen 
er «motoren» som anleggsleder. Senere i 
prosjektet vil man supplere med en av 
våre drevne byggeledere. 

Anleggsleder Per Jarle er glad vi er i gang. Fehim, Endre, Frode og Erik er på plass.
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BUSP ENTREPRISE K 201 RÅBYGG 
Etter 2,5 år med nesten 14 000 m3 med 
betong og over 1000 tonn med arme-
ring ser vi nå snart slutten på våre 
betongarbeider på prosjektet. «Vi hol-
der nå på med mellombygg og øverste 
etasjer bak de to siste blokkene» sier 
anleggsleder Egil Storheim. Vi har ennå 
14 egne fagarbeidere som styres av vår 
formann Kjartan Dalstø som gikk fra 
bas på prosjektet til formann. «Vi må 
være ferdig i dette området i løpet av 
januar 2015 slik at tårnkran blir dispo-
nibel for montering av glasselementer 
på fasader» avslutter en blid og fornøyd 
anleggsleder.

Denne entreprisen inneholder også 
gulvstøp og sumavretting, noe vi er i 

full gang med. Vi har støpt ferdig gulv 
i bygg 41, ca. 5 000 m2, men det er et 
stykke igjen til de 28 000 m2 som kon-
trakten sier. Med seg for å styre dette 
har Egil anleggslederassistent Lars 
Andreas Aaland og driftsmedarbeider 
Nikolai Mo. Lars Andreas følger også 
opp målebrev på betongarbeider, mens 
Nikolai ivaretar de utallige kjernebo-
ringene, forberedende klargjøring før 
gulvstøp, samt sørger for at prosjektet 
holder god ryddighet.  

Bygget ruver godt i landskapet.

Andre med sin beståtte fagprøve.

Kenneth og Arild trives på BUSP..Siste blokken ferdig før jul.
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BUSP ENTREPRISE K 202 TETT HUS 
Tett hus entreprisen består i hovedsak 
av tømmerarbeid, taktekking og glass-
fasade. Det er de samme prosjektmedar-
beiderne på denne entreprisen. «Dette er 
en fin gjeng som ivaretar sine oppgaver 
på en meget god måte, og jeg er veldig 
stolt av hva disse guttene får til» sier en 
godt fornøyd prosjektleder Ottar Sleire 
som ivaretar begge entreprisene.

Egil Storheim er anleggsleder også på 
denne entreprisen. Her har han med seg 
Runar Handegard som anleggslederas-
sistent. I praksis vil det også si at med 
to entrepriser etter hverandre så blir det 
til at alle må bidra der hvor det trykker 
mest. Så alle er mer eller mindre invol-
vert i begge entreprisene.

I skrivende stund er bygg 41 ferdig tek-
ket, glasset og viderelevert til andre en-
trepriser. Bygg 42 er ferdig taktekket, og 
glassmontasje pågår for fullt. I bygg 43 
pågår taktekking. «Vi er nok et stykke ut 

mot sommeren før K 202 Tett Hus entre-
prisen i hovedsak er ferdig» avslutter en 
fornøyd prosjektleder. 

Klart for glassmontasje.

Glassmontasje sørfasade hus 42 .

BRADBENKEN 
Her holder vi på med oppussing av 
plan 5 for nye lokaler til Pelagia som 
er et selskap som driver i fiskeribran-
sjen. Prosjektet omfatter ca. 1 200 m2 
hvor det også skal etableres et nytt 
dekke på 260 m2 i et åpent atrium mel-
lom plan 4 og 6. Mye av arbeidet består 
av montering av nye glassvegger, nye 
himling mm. Et prosjekt til ca. 12 mil-
lioner kroner eks mva som startet like 
etter ferien 2014, og som skal ferdigstil-
les i månedsskiftet januar/februar 2015. 
Reidar Midtsæter er byggeleder og Hans 
Skorpen er prosjektleder.

Innvendige arbeider pågår.

Lab Bla Julen 2014 11



MØLLENDALSVEIEN 68
I Møllendalsveien 68 går leilighetspro-
sjektet på 80 leiligheter mot sin avslut-
ning. Prosjektet skal overleveres til 
byggherren i slutten av februar 2015. 
Det vesentligste av arbeidene inne i 
husene går mot slutten og forhåndsbe-
faringer gås kontinuerlig. I etterkant av 
disse tar Silje hånd om ferdigbefaringer 
og oppfølging av reklamasjoner slik 
at det skal bli færrest mulig punkter 
når de endelige ferdigbefaringene med 
byggherre og kunder skal gås. Silje har 
også tatt seg av alle kundetilvalgene 
underveis. Dette er ikke bare enkelt når 

man registrerer at en av boligkjøperne 
heter Arne Hellebostad.   Utvendig er 
murer snart ferdig med teglsteinen som 
sammen med store glassflater skal pyn-
te opp fasadene i 1.etg på alle husene. På 
gårdsplassen mellom husene er anleggs-
gartner kommet godt i gang med sine 
arbeider og skal blir ferdig før overle-
vering, bortsett fra beplantningen som 
kanskje må avventes til våren.

«Prosjektet vil fremstå som et fint til-
skudd til området som nå får både bo-
ligprosjektet i Møllerstranden (OBOS) 
og Kunsthøyskolen som nærmeste na-

boer» sier en fornøyd prosjektleder Geir 
Martinsen. 

Anleggsleder Ingvar Halstensen kan 
fortelle at oppgraderingen av Møllen-
dalsveien og Allmenningen mot Lunge-
gårdsvannet i kommunal regi også snart 
er ferdig.

«Dette kommer til å bli et populært 
boligområde» humrer en travelt opp-
tatt anleggsleder før han haster videre 
sammen med Dag Ove Bjørnsen som er 
byggeleder på prosjektet. 

Koselig beliggenhet mot sjøkanten. 

BYBANEN – LESKUR TRINN 3 
I februar 2014 vant LAB anbudskonkur-
ransen om å bygge Leskur og levere 
utstyr til disse for byggetrinn 3 (Rådal – 
Flesland) for Bybanen i Bergen. Dette er 
fjerde kontrakten vi har fått vedrørende 
leskur og utstyr til Bybanens holdeplas-
ser. De tidligere kontraktene omfatter 
byggetrinn 1 (Sentrum – Nesttun), bygge-
trinn 2 (Nesttun – Rådal) og kollektivter-
minal Lagunen. Hittil i Bybanens historie 
har LAB bygget alle denne type synlige 
installasjoner. Målet må være at vi også 
gjør dette på alle fremtidige byggetrinn. 

Vår kontrakt på byggetrinn 3 er på ca. 40 
millioner kroner eks. mva. og omfatter 7 
stk. holdeplasser, pluss Birkelandskrysset 
bussterminal, med samme design og ut-
førelse som leskurene i byggetrinn 1 og 2.

I dag er vi godt i gang med monte-
ring av stål og glass på holdeplassene 
Kokstadflaten og Kokstad. I tillegg til 
alle leskurene med utstyr har vi nå også 
fått bestilling på alle sykkelskurene som 
skal bygges i samme system og stil som 
leskurene.

Samarbeidet med Bybanen Utbygging 
og grunnentreprenørene går på skinner, 
og vi drar god nytte av erfaringene og 
kunnskapen byggeleder Frode Njøten og 
prosjektleder Stig Hole har fra 3 tidligere 
leskur entrepriser for Bybanen. Det betyr 
også mye at vi har med oss de samme un-
derentreprenørene hele veien, Johs Sælen 
& Sønn på stålarbeidet og Hole Glass på alt 
glassarbeidet.

«Når endestoppet på Flesland står ferdig 
i 2016 tar vi gjerne på oss neste bygge-

trinn som trolig blir på hjemmebane med 
holdeplass i Kanalveien på Mindemyren» 
smiler en fornøyd prosjektleder.

Vi er i rute på bybanestopp Kokstad.
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STRANDLIEN FELT II  
«VERKET TRINN 4» 
«Prosjektet er inne i den siste hektiske 
fasen før overlevering. 36 leiligheter i 
hus E skal overleveres før jul, fra 15.–
18. desember. Resten som er 28 leilighe-
ter i hus F skal overleveres i slutten av 
mars 2015. Av totalt 64 leiligheter gjen-
står det å selge 10 leiligheter. Vi bygger 
alle ferdig, og utbyggeren regner med at 
de er solgt innen overlevering.» sier en 
lett andpusten prosjektleder Stig Hole. 

Det er mye som skal klaffe i innspurten. 
Garasjen med semiautomatisk parke-
ringsanlegg skal tas i bruk fra 15. desem-
ber. Bunnpris skal åpne før jul i det re-
staurerte bevaringsverdige teglbygget 
og utomhusarealene og den offentlige 
Allmenningen må ferdigstilles. Vi har 
også installert bossuganlegg som skal i 
drift før jul. 

Anleggsleder Aleksander Grepstad og 
byggeleder Bjarte Harms har god kon-
troll gjennom helhjertet innsats og 
lar seg ikke stoppe av utfordringene 
med logistikk på en trang byggeplass 
i Damsgårdsveien som må være byens 
travleste «byggegate». Fasaden med Cor-
Ten rustne stålplater og sinusplater av 
plast vekker mye oppmerksomhet og po-
sitiv omtale - spesielt blant de unge. Som 
Aleksander sier; «Tøft»!

Spesiell og artig fasade.

Thomas og Vegard lager trapper på allmenningen.

Byggelederne Bjarte og Rolf 
Helge er i godt humør.
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GARTNERMARKEN  
OMSORGSBOLIGER 
I Fyllingsdalen er det full produksjon 
med betongarbeidene for de 58 omsorgs-
boligene til Etat for Bolig Forvaltning 
(EBF). «Betongarbeidene går for fullt og 
dersom vi ikke får for mye snø satser vi 
på å være ferdig med det ut januar» smi-
ler Formann Knut Knutsen. «Vi har også 
kommet godt i gang med både tømrer- 
og teglsteinsarbeidene i de to laveste 
fløyene» skyter en fornøyd anleggsleder 
Sigmund Sunde inn.

Baderomskabinene monteres fortløpen-
de og i underetasjen hvor vi finner de 
tekniske rommene er vi i gang med iso-
lering og gulvstøp. Her skal også venti-
lasjonsaggregater og bosssugeanlegget 
monteres. Utvendig er vi stort sett fer-
dige med tilfylling mot garasjeveggene, 

etter at det ble montert to store fordrøy-
ningsanlegg for håndtering av overvann 
etter krav fra VA-etaten. «Det er tøff 

fremdrift totalt sett, men med fullt fo-
kus skal vi klare det» sier prosjektleder 
Geir Martinsen.

SENGEBYGG SØR 
I mars i år skrev LAB under på en total-
entreprisekontrakt på ca. 300 millioner 

eks mva med Helse Bergen om bygging 
av et nytt sengebygg ved Haukeland 
Universitetssykehus. Sengebygget på ca. 
10.000 m2 er et ledd i en større utbyggings-
plan som Helse Bergen har utarbeidet i og 
rundt Haukeland Universitetssykehus. 
Det er planlagt en ny barneklinikk der 
den gamle ligger i dag, men bygnings-
massen skal rives og det skal bygges nytt 
også her. I den forbindelse trenger barne-
klinikken nye lokaler i Sengebygget i en 
seksårsperiode.

Sengebygget er lokalisert på tomten mel-
lom Sentralblokken, Konrad Birkhaugs 
Hus og Ibsensgate, og havner delvis inn 
under helikopterdekket som er bygget 

på sentralblokkens sør-vestre hjørne. 
Helikopterdekket har gitt oss utfordringer 
mht. vår bygging. «Det at kraner kommer 
opp i innflygingssonen til helikopterlan-
dingsplassen har skapt en del utfordrin-
ger for oss» sier anleggsleder Vegard Eik. 
«Vi kan blant annet ikke bygge med tårn-
kran de to øverste etasjene og har derfor 
etablert oss med mobilkraner og et vars-
lingssystem med Akuttmottaket (AMK) i 
forbindelse med helikoptertrafikken. Ved 
alarm må mobilkraner senke bommene 
slik at helikoptre har fri bane. Dette må 
skje innen få minutter fra alarmen er 
gått» fortsetter Vegard Eik.

Jan Olav trives godt på Gartnermarken.

Siste blokken reiser seg.

Badekabiner settes inn fortløpende.

Anleggsleder Sigmund og bas Steffen 
sjekker nye revisjoner.

Formann Børge og anleggsleder Vegard 
går gjennom fremdriften.
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Helikopterdekket har også gitt oss utfor-
dringer mht. vår design av bygget. «Det 
lander ganske hyppig helikoptre på dekket 
og spesielt de store Sea King helikoptrene 
slipper ut mye avgasser den halvtimen de 
står og går på dekket hver gang. Dette har 
gitt en del utfordringer med å finne et eg-
net sted for å hente frisk luft inn til bygget. 
Det hjelper heller ikke på situasjonen at 
det rundt bygget er veier med mye trafikk. 
Vi kom til slutt fram til at luftinntaket bør 
plasseres i parkanlegget via kulvert inn 
til teknisk rom i kjeller» sier prosjektleder 
Lasse Smilden, som i samme åndedrag 
tilføyer «Støy og vibrasjon fra helikoptre 
inn på sengerommene dempes ved at vi på 
deler av fasadene har lagt inn et sjikt med 
betong i klimaveggen».

Byggets bæresystem er i hovedsak 
plassbygde dekker og betongsøyler. For 
å spare tid har vi valgt å utføre trappe- 
og heissjakter fra 1. etasje og oppover i 
prefabrikkerte betongelementer. Her er 
montasjen godt i gang. Betongformann 

Børge Skurtveit har hatt travle dager 
med å produsere kjellervegger og dekker 
for å følge framdriftsplanen. Det legges 
opp til å starte med tømrerarbeider med 
klimavegger i februar 2015. 

Bygget vil skille seg ut blant de andre 
helsebyggene på Haukeland. Utvendig 
vil det få en ganske stram form med en 
bredere midtfløy og noe smalere nord- 
og sørfløy. Byggets yttervegger og tak 
blir kledd med Kebony trekledning som 
vil gi bygget et mykere uttrykk enn de 
andre byggene på Haukeland. Tretakene 
på nord- og sørfløyen får møner som går 
diagonalt over taket fra hjørne til hjørne. 
På midtbygget vil det bli anlagt en tak-
terrasse til bruk for pasienter og pårø-

rende. Rundt bygget vil det bli anlagt et 
park- og hageanlegg med muligheter for 
lek med direkte utgang fra byggets leke-
terapi og undervisningsarealer.

Innvendig skal byggets huse blant annet 
barnerøntgen, poliklinikker, akuttmot-
tak, intensivavdelinger og sengeposter 
for å nevne noe. Bygget vil også forbin-
des med det eksisterende kulvertsyste-
met som ligger under sentralblokken.

«Det er krevende og interessant å arbei-
de sammen med byggherren og bruker-
ne av Sengebygget. Mange funksjoner 
og logistikk skal fungere optimalt for at 
bygget skal bli vellykket. Vi føler at den 
tilgjengelige plassen er utnyttet nesten 
mer enn 100%» sier Lasse som også har 
jobben som prosjekteringsleder. Blant 
annet har Haukeland universitetssyke-
hus utviklet badene på sengerommene i 
samarbeid med BANO AS. Disse har spe-
sialisert seg på design av baderom med 
en klar målsetning om å tilrettelegge for 
enklere bruk av baderommene for plei-
ere og pasienter, samtidig som disse skal 
være plassbesparende. 

I tillegg skal Sengebygget oppfylle 
et krav til flerfunksjon. Etter at bar-
neklinikken har fått nye permanente 
lokaler om seks-sju år skal nemlig 
Sengebygget huse andre avdelinger 
som er på «flyttefot» som følge av reha-
biliteringer andre steder på Haukeland 
Universitetssykehus.

LAB skal overlevere et komplett ferdig 
Sengebygg i februar 2016. Da starter Helse 
Bergen en 6 måneders prøvedriftsperiode.

Armering av dekke pågår.

Angelo og Rune sjekker tegningen. Bas Bjørnar monterer søylearmeringen
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SJØMENNENES HUS 
Gjennom våren og forsommeren har det 
foregått arbeider i eksisterende bygg 
som i utgangspunktet ikke har vært av-
hengig av offentlige tillatelser. 

Like over ferien forelå det imidlertid en 
etterlengtet igangsettingstillatelse på 

bygging av 70 nye hotellrom med krav 
om at den eksisterende heisen måtte ut-
vides. Dette skapte en del kluss med den 
planlagte framdriften og logistikken på 
bygget. I tillegg kom det også bestilling 
på arbeidene i øverste etasje med byg-
ging av suiter og penthouseleilighet. 

Vår erfarne formann og byggeleder 
Sigmund Algrøy kom inn for å hjelpe 
med rivning av den eksisterende sjakten 
samt gjenoppbygning av den nye, noe 
som han gjennomførte med glans. I dag 
framstår den nye sjakten ferdig malt og 
klar for heismontasje. 

Alle kommunikasjoner mellom Neptun 
og Sjømannen er nå etablert, og trapper 
er kommet på plass. «En jobb som har 
gått lettere og bedre enn forventet» sier 
en smilende anleggsleder Pål Stian Dale. 
Byggeleder Kristoffer Sæle har jobben 
med koordinering av de forskjellige fa-
gene og sørger for at alle får den tilkom-
sten de trenger. 

«Det blir ett tøft løp fram mot jul for å få 
på plass mest mulig før alle arbeiderne 
tar en velfortjent ferie» sier prosjektle-
der Hans Skorpen.

FB 40, FYLLINGSDALEN
FB 40, eller Folke Bernadottes vei 40, er 
eid av DNB Næringseiendom. Dette var 
som kjent DNB sitt hovedkontor før de 
flyttet til Solhemsviken. Bygget som nå 
er tømt ble oppført i 1986 og består av 
9 etasjer, hvorav 2 under bakken. Totalt 
gulvareal er ca. 15 000 m2. 

LAB vant anbudskonkurransen i sommer, 
og etter endt forhandling var kontrakts-
summen ca. 122 millioner kroner eks mva. 

Bygget skal rehabiliteres til lavenergi-
bygg iht. energiklasse B, og skal klas-
sifiseres i BREEAM-klassen «Very Good». 
Vi skal også bygge etter LEAN prinsip-
pet som innebærer mer planlegging 
sammen med alle dem som skal utføre 
arbeid på stedet, og i tillegg ha betydelig 
færre ulike type aktører samlet i samme 
arbeidsområde. Dette vil si at et fag star-
ter og gjør seg ferdig, så kommer neste 
fag slik at hvert delområde ferdigstilles. 
Dette innebærer at det stilles høyere 
krav til at Byggherre foretar korrekte 
beslutninger til rett tid. Likeledes må 
de prosjekterende utarbeider tegninger 
i god tid før produksjonen starter slik 
at man kan planlegge produksjonen på 

en god måte, samt gjøre innkjøp på en 
smartere måte med mindre lagerbruk og 
unødig flytting av utstyr og materiell.

LAB har inngått kontrakt med innde-
ling i flere opsjoner. Opsjonen som nå er 
bestilt inneholder alt som skal skiftes i 
fasaden med nye glassfasader, mindre 
dekkeutvidelser, skifte alle vinduer, nytt 
glasstak og ny solavskjerming. Inne skal 
vi bygge om kantine, inngangsparti og 
atriet som går helt opp til glasstaket 6 

etasjer over gulvet i 1.etg. Her skal vi 
blant annet bygge ny gangbro.

I disse dager holder vi på med rivnings-
arbeider som styres av vår byggeplassin-
geniør Per Einarsen, og i januar starter 
utvendige arbeider med skifte av alle 
vinduer. «Opsjon 1 skal være ferdig ut 
august 2015. De øvrige opsjonene med å 
fornye innredninger i resterende etasjer 
er avhengig av at DNB får nok leietakere» 
avslutter prosjektleder Steinar Norheim.

Kristoffer innom pc for å sjekke tegninger.

Krzysztof Nowak i full sving.

Slik blir den nye fasaden.
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OASEN IV 
Etter hele 3 år med sammenhengende 
bygging på Oasen er vi nå ferdige for den-
ne gang. Siden kontrakten ble signert i de-
sember 2011 med DNB Næringseiendom 
har vi revet de delene av gamle bygget 
som stod i veien for nybygget, og bygget 
12000 m2 parkering som stod ferdig til 
bruk i november 2012. 

Deretter fortsatte vi den videre byggin-
gen med tårnkraner som stod plassert 
midt gjennom hele bygget og produserte 
store arealer med plasstøpte dekker. De 
nye butikkarealene i 1. og 2.etg. stod 
klar til julehandelen i 2013, mens resten 
av nybygget med helsesenter i 3.etg. ble 
overlevert som planlagt i april 2014.

I mellom de ulike tidsfristene for nybyg-
get har vi parallelt holdt på med omfat-
tende ombygginger inne i eksisterende 
kjøpesenter. Her har vi bl.a. i løpet av 
siste halvår holdt på med tung pelefun-
damentering, søyler og nye dekker mens 
kjøpesenteret har vært i full drift. Alt stod 
nå ferdig klart til julehandelen 2014 med 
flere nye store forretninger og restauran-
ter. Oasen er nå blitt et mer rendyrket kjø-
pesenter med mye bredere tilbud av butik-
ker og serveringssteder. Det er nå 70 ulike 
butikker og spisesteder på senteret.

Den nye delen av Oasen er et lavenergi-
bygg, prosjektert og ført opp etter TEK 10. 

Vi har også bygget en ny energisentral som 
gjenvinner varme fra overskuddsvarmen 
fra matvarebutikkene og varmen fra man-
ge klesbutikker, dette gjøres med å bruke 
returen på kjølesystemet. Vi bruker der-
etter denne varmen til oppvarming med 
radiatorer og via ventilasjonsanleggene. 
Kjøling skjer via ventilasjon og fancoils i 
butikker. Oasen har balansert ventilasjon 
med varmegjenvinning. Det er montert 
fire nye ventilasjonsanlegg med en samlet 
kapasitet på cirka 200.000 kubikkmeter pr. 
time. Senteret er fullsprinklet. Den nye de-
len har soldempende glass mot sør og vest 
og faste skjermer i tredje etasje. 

Den nye delen av Oasen består av 8.000 
m2 kjøpesenter, 4.000 m2 helsesenter og 
12.000 m2 parkering. Samlet areal er med 
dette nå 40.000 m2, hvorav 26.600 m2 er 

handelsareal. I tillegg til kjøpesenterdel 
rommer Oasen to legesentre, tannleger, 
fysioterapeut, treningssenter, bibliotek og 
kontorer. Ukentlig besøk er cirka 70.000 
personer senteret. Forventet omsetning 
for 2015 er 1,2 milliarder kroner, noe som 
er en økning på drøyt 20 prosent fra 2014. 
Oasen har nå over 1.000 arbeidsplasser. 

Hele bygget ble solgt fra DNB til Sektor 
Gruppen AS i årsskifte 2012/13. Grieg 
Arkitekter AS har vært arkitekt. Dette fir-
maet tegnet det opprinnelige Oasen senter 
og utvidelsene som har skjedd siden. LAB 
Entreprenør har utført arbeidene i totalen-
treprise. Entreprisekostnaden er cirka 400 
millioner kroner eks mva. Under åpnings-
festen den 13. november i år høstet LAB 
mange lovord for sin gode innsats fra både 
byggherren, senterledelsen og arkitekten.

Her blir det fint å handle.

Mye folk på åpningen.
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DYREKLINIKKEN, SØRÅSHØGDA 
Dyreklinikken på Stend vokste etter 
hvert ut av sine eksisterende lokaler på 
jordbruksskolen, og besluttet derfor flyt-
ting av virksomheten til et nybygg vegg 
i vegg med Kilden Senter på Søråshøgda. 
Bygget som LAB bygget i totalentreprise 
stod ferdig den1. september som avtalt, 
og dyreklinikken åpnet offisielt 1. okto-
ber etter 1 måned med innflytting og 
prøvedrift.

Underveis i byggingen ble Dyreklinikken 
på Stend en del av nordens  ledende 
gruppe av veterinærtjenester og skiftet 
navn til AniCura Dyresykehuset Bergen 
Sør. Med 1230 m2 på ett plan fordelt på 
50 rom er dette Bergens største og mest 
moderne dyreklinikk. «Vi må ha gjort en 
god jobb siden vi fikk være med på åp-
ningsfesten hvor det vanket både blom-
ster og skryt til vår anleggsledelse be-
stående av Sigmund Sunde og Sigmund 

Algerøy» sier prosjektleder Stig Hole, 
som selvsagt også ble gjort ære på. 

På åpningsdagen inviterte dyreklinik-
ken barnehagen som er nabo på omvis-
ning. Barna fikk delta i morsomme og 
lærerike oppgaver i ren «vill vite» stil 
med bamsen som pasient. Et lærerikt og 
vellykket prosjekt for en bransje vi sjel-
den bygger for og hvor LAB skaffet både 
leietaker og byggherre til prosjektet!

BERGEN LUFTHAVN TAXFREE
Noen dager før fellesferien i år åpnet 
Avinor på Bergen Lufthavn en helt ny 
taxfree butikk med salgsareal på ca. 
400 m2. LAB har på rekordtid etablert et 
nytt tilbygg på flyside som skal redusere 
køene i 2. etasje ved eksisterende taxfree 
og gi passasjerer som kommer utenfor 
Schengen området et godt tilbud. Jobben 
med en opprinnelig kostnadsramme på 
ca.12 mill. ble produsert på bare 4 måne-
der, etter stram ledelse fra ingeniør Arne 
Hellebostad, med god hjelp av gutta på 
«Kapasitetsprosjektet». 

Prosjektet har blitt utvidet betydelig 
underveis, og det er blant annet blitt 
etablert et nytt trappehus, flyttet ven-
tilasjonsanlegg på tak, blitt utført ut-
vendige ombyggingsarbeider på eksis-
terende gangbroer m.m. «Siste del av 
prosjektet ble ferdigstilt i september til 

en godt fornøyd byggherre, og vi takker 
nok en gang gutta våre for en strålende 

innsats på et krevende prosjekt» sier 
prosjektleder Gard Kvalheim.

Velfortjente blomster.Bamse blir undersøkt.

Klart for nye handlende.
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BERGEN LUFTHAVN  
KAPASITETSPROSJEKTET
I august avsluttet LAB arbeidene med 
byggingen av ny hovedatkomst til eksi-
sterende terminal. De første passasjerene 
strømmet gjennom arealene allerede før 
ferien, men som følge av at sommerferien 
er den mest hektiske perioden på Bergen 
Lufthavn, så ble det avtalt at en del kom-
pletteringsarbeider skulle utsettes til et-
ter skolestart.

Når man i dag beveger seg rundt i bygget 
som huser blant annet 3 heiser, 2 rulle-
trapper, ny sikkerhetskontroll og et større 
lager for taxfree butikken, er det lite som 
minner om den svært hektiske byggeplas-
sen vi hadde tidligere i år men store om-
legginger av VA-anlegg, krevende funda-
mentering og et par millioner passasjerer 
som gikk gjennom byggeplassen vår. 

«Det har vært svært lange dager for Brede, 
Henrik, Per Ivar, Frode og gutta våre ute 
ledet av Jan Sigurd. Vi har produsert for 
imponerende 50 millioner kroner på 7 
måneder. Mye av dette arbeidet er utført 
på nattestid. Det forteller mye om hvilke 
egenskaper som bor i gode LAB’ere når 
det virkelig gjelder» sier en svært fornøyd 
prosjektleder Gard Kvalheim.

Innbydende fasade.

Flere innsjekksmulighter.

EVO, DAMSGÅRD 
Det nye ubetjente treningssenteret EVO 
på Damsgård ble overlevert til en godt 
fornøyd leietaker og byggherre som 
avtalt den 15. august. Etter 2 uker med 
prøvedrift, leietakerinstallasjoner og 
sjauing av treningsapparater, vekter og 

tredemøller åpnet EVO for kunder den 
28. august. Med de 93 leilighetene vi 
overleverte for et par år siden i samme 
bygg, ytterligere 45 leiligheter som vi 
overleverte i nabobygget i 2013, samt 
dagens 65 leiligheter som vi har under 

bygging, så er kundegrunnlaget langt 
på vei sikret. 

Einar og Jarle sørget for at sluttfasen 
forløp planmessig, rolig og «uten mye 
armer og bein». Prosjektleder Stig Hole 
hadde byggherre- og leietakerkontakten.

Her er det bare å komme i gang.
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BERGEN LUFTHAVN T3  
INNVENDIGE ARBEIDER
Arbeidene med ny terminalbygning ved 
Bergen Lufthavn på Flesland er godt i 
gang, og LAB har med sin hovedentre-
prise Tett Bygg laget et solid fotavtrykk i 
byggegropen allerede.

I juli ble anbudsdokumentene for alle 
innredningsarbeider i prosjektet lagt ut, 
og det var et erfarent og svært motivert 
anbudsteam som rett etter fellesferien 
startet arbeidene med å utarbeide et at-
traktivt tilbud. Det har siden prosjektet 
første gang ble presentert vært et mål 

for LAB å utføre alle bygningsmessige 
fag på ny Terminal og dette målet ble 
ytterligere forsterket ved signering av 
kontakten på entreprise Tett Bygg.

Den nye terminalen har et areal på ca. 
63 000 m², og vil bli et flott, fleksibelt 
og moderne bygg som er tilpasset da-
gens miljøkrav. Bygget er dimensjonert 
for 7,5–10 millioner reisende i året, og 
vil huse alle kjernefunksjoner som inn-
sjekk, bagasjesystem, sikkerhetskontroll, 
bevertning og shopping, avgangshall og 
ankomsthall i to adskilte nivåer.

Entreprisen for innredning inneholder 
alle innvendige bygningsmessige arbei-
der, inklusive innredning, utrustning 
m.m. Det er høy kvalitet på alle spesifi-
serte ytelser, og det er tydelig vektlagt 
bruk av materialer som er slitesterke og 
som vil fremstå med høy kvalitet over 
tid.

I skrivende stund er LAB i en prosess 
med avklaringsmøter og vi forventer et 
svar på valg av entreprenør innen medio 
januar måned. Vi krysser fingrene. 

NYHAUGVEIEN 4
LAB Entreprenør har inngått en inten-
sjonsavtale om å bygge 5 leiligheter med 
garasje i Nyhaugveien 4 på Wergeland, 
et «steinkast» fra LAB sitt kontor i 
Kanalveien 105B.

LAB Entreprenør skal prise prosjektet 
som totalentreprise i begynnelsen av 
2015. Antatt byggestart er februar/mars 
2015.

Lyse og romslige leiligheter.
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HOTELLBYGG  
KONG OSCARSGATE 81
Her er LAB inne i tidligfase av et prosjekt 
der det skal bygges et hotell med 250 
rom, restaurant og konferanse fordelt 
over 6 etasjer. Det aktuelle prosjektet 
skal oppføres på en tomt like ved LAB 

sitt pågående prosjekt for Rom Eiendom 
på østsiden av Bergen Stasjon. 

Det er i dag et parkeringshus (Jæger-
garasjen) og sykkelbutikk på tomten. 
Det meste av parkeringshuset skal ri-
ves, noen fasader og ett tårn på hjørnet 
av bygget er vernet og skal tas vare på. 

Fasader og detaljer ifm. sykkelbutikken 
skal bevares og rehabiliteres. 

Prosjektet er nå rammesøkt og det er 
håp om at det gis rammetillatelse i ja-
nuar 2015 og at en kan starte rivearbei-
dene i første kvartal 2015. Ferdigstillelse 
planlegges til første kvartal 2017. 

JACOB KJØDES VEI 10 
LAB Eiendom er 50% medeier i Jacob 
Kjødesvei 10 AS som er et utbyggingssel-
skap med ansvar for salg og oppføring 
av 4 store leiligheter med garasje i Jacob 
Kjødes vei på Paradis.

Leilighetene skal i salg første kvartal 
2015 med antatt byggestart vår/sommer 
2015.

Det foreligger rammetillatelse. LAB 
Entreprenør skal bygge prosjektet i to-
talentreprise.

Godt tilpasset i terrenget.

Fasade mot vest.
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SKIPARVIKEN PANORAMA 
Prosjektet vårt i Skiparviken med 109 lei-
ligheter fordelt på 10 blokker er nå inne 
i siste fase i offentlig saksbehandling før 
det fremlegges for politisk behandling.

I forbindelse med siste offentlige etter-
syn mottok vi en innsigelse fra Hordaland 
Fylkeskommune vedrørende blant annet 
fjernvirkning fra Troldhaugen. Det har 
vært ønskelig å få fjernet innsigelsen 
før saken sendes til byråden og deretter 
politikerne. Vi har derfor i høst gjen-
nom møter med Bergen Kommune og 
Fylkeskommunen, forsøkt å finne felles 
gode løsninger. Vi opplever dessverre at 
byråkratene i Fylkeskommunen ikke ser 
at en kostbar utbygging krever et visst 
volum for å kunne gjennomføres innen-
for forsvarlige økonomiske rammer. LAB 
har derfor avsluttet dialogen og bedt 
Bergen Kommune videreføre forslaget 
til reguleringsplanen som er sendt ut på 
høring.

Prosjektet går nå inn i en fase hvor det 
vil jobbes for en positiv dialog med våre 
folkevalgte for å synliggjøre hvilket flott 
prosjekt vi ønsker å få ferdigregulert. 
Prosjekt har mange gode kvaliteter og 

vil gi flotte boliger i et sentralt område 
med liten utbredelse av romslige leilig-
heter. Vi ser frem mot en godkjenning av 
vår plan og oppstart av prosjekterings-
prosessen.

Skiparviken Panorama.

MIDTUN LEIR 
LAB Entreprenør er i full gang med byg-
ging av et kombibygg på 2600 m2 for 
leietaker BTC/Archer i totalentreprise 
for Midtun Leir AS. Resten av tomten 
markedsføres nå av Fana Sparebank 
Næringsmegling med ny annonse med 
illustrasjon av mulig nybygg innrettet 
mot kombibygg markedet.

Midtun næringspark 2b.

KRÅKEHAUGEN
Kråkehaugen AS har gjennomført arki-
tektkonkurranse som parallelloppdrag 
hvor Link Arkitektur og arkitektgruppen 
Saunder/MAD/3RW deltok. Vi fikk inn 2 
spennende og gode forslag fra de to del-
takerne. Etter presentasjonsmøter, jury-
ens gjenomgang og nøye evaluering har 
vi valgt å gå videre med Link Arkitektur.

Dagens krav til detaljert regulerings-
plan (detaljplan) krever at arkitekt må 
trekkes inn fra starten av.

Innbydende prosjekt. 
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INFO OM DRIFTEN AV LAB LAGERET
«Vi er nå fullt bemannet på lageret. 
Driften og samarbeidet med prosjektene 
går veldig bra» sier en tydelig fornøyd 
lagersjef Inge Andersen. Dette til tross 
for at lageret fortsatt bærer litt preg av 
å være byggeplass. Den nye stålhallen er 
på plass og vi planlegger å ta den i bruk 
rett ut på nyåret.

Vi har nå god kontroll på maskiner og 
utstyr som nå er id merket i Prolab. Nå 
skal vi ta fatt på alt mengdeutstyr som 
for eksempel Combisafe, dekkestøt-
ter, skjøtekabler etc. for å få dette også 
registrert inn i Prolab. Da får vi bedre 
oversikt og kan også få bedre utnyttelse 
av utstyret. Kranbilen vår har nå vært i 
drift med ny kran en stund og i følge vår 
avtroppende kranbilsjåfør så er det blitt 
en ny og bedre hverdag.

Vi er også godt i gang med å øke vår 
egen utstyrspark. Vi har i det siste kjøpt 
en god del Combisafe , dekkestøtter og 
storflak til MEVA systemet vårt. I tillegg 

har vi bestilt 40 nye brakker, der den før-
ste leveransen kommer i disse dager. Vi 
har nå en brakkepark på totalt 100 brak-
ker. Dette mener vi er et riktig antall og 
eie i forhold til vårt behov. 
 
«Evy, Kai og Bjørn har kommet kjapt inn 
i rollene sine. De trives sammen og bi-
drar til at lageret fremstår ryddig og be-
tjener prosjektene våre på en god måte» 
avslutter Inge.

En smilende og blid Evy i trucken.

Siste nytt fra LAB lageret

TOPPEMYR 2C 
Bygging av rubbhall, stålhall, tilbygg og 
leskur vaskeplass er igangsatt med LAB 
Entreprenør som totalentreprenør. Det 
er nylig søkt om fjerning av steinplatå 
og sikring av fjellskjæringen. Arbeid 
med søknad om utfylling av elv er igang-
satt med mål om innsendelse før jul. 
Grønn etat, VA-etaten og byggesak skal 
alle si sitt. 

Når de overnevnte tiltakene er ferdig 
så er alle de planlagte oppgraderinge-
ne gjennomført og eiendommen er da 
tilført betydelige forbedringer og ver-
dier til beste for de 3 leietakerne LAB 
Entreprenør, FAS og Ramirent.

LONE 
Lone Utvikling avventer videre markeds-
føring og utbygging av bolig og næring 
på Lonemarka til det er bedre grunnlag 
enn i dag.

Llentab hallen montert.

NORDSTRAUMEN  
UTBYGGINGSSELSKAP 
Det siste feltet (B10) som utbyggings-
selskapet eier er nå solgt til DK Eiendom 
ved Roald Dørmænen og Øyvind 
Krokeide som planlegger salg og oppfø-
ring av 10 tomannsboliger. Vi har opsjon 
på deltagelse i et nytt felt med Harald 
Nordstrøm i stadfestet reguleringsplan. 
Dette feltet er blant annet avhengig av 
rekkefølgekrav for skolevei som ikke er 
avklart enda. Kai har alltid noe å reparere.
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Da nærmer vi oss et nytt årsskifte og vi har lagt 2014 bak oss. For FAS 
har det vært et nytt begivenhetsrikt år som føyer seg pent inn i rekken 
på vår kontinuerlige utvikling.

Vår største utfordring i år har vært en 
ujevn omsetning gjennom året. Etter 
en grei vinter fikk vi en laber vår og 
sommer før aktiviteten igjen tok seg 

opp i september. Deretter fikk vi «all 
time high» i oktober med en omset-
ning på ca. 32,0 mill.kr.. Totalt lig-
ger vi pr. 31.10. på 188,7 mill.kr. som 

er ca. 3,0 mill.kr. under budsjett. Av 
dette er ca. 9,6 mill.kr. omsetning for 
LAB. Ved årsslutt regner vi med å ligge 
veldig nære budsjettet på 222,0 mill.kr. 
fordelt på 88 prosjekt. Resultatet nær-
mer seg også budsjettallet på 7,0 %.

Ordrereserven er på ca. 65,0 mill.kr..

Bemanningen har i tillegg vært svært 
høy den siste tiden med ca. 20 mann 
innleid i tillegg til de 60 faste vi har 
ute på anlegg rundt om i landet til en-
hver tid.

Sykefraværet er rekordlavt og vi har 
ikke hatt skader med fravær de siste 
18 måneder.

Utviklingen av Euroen det siste halve 
året er en utfordring. Den har beveget 
seg fra 8,10 til dagens 8,75 på veldig 
kort tid. Pr. 31.10. har vi kjøpt stål for 
ca. 57,0 mill.kr., så Euroen og avreg-
ning av denne er en vesentlig faktor 
for oss å ha kontroll på.

Vi er også i ferd med å bytte inn en av 
våre pelerigger, men har lagt dette på 
is inntil videre på grunn av kursen på 
Euro. Ny pelerigg har en prislapp på 
11,0 mill.kr..

Vi styrker stadig vår administrasjon 
i Trondheim. I september begynte ny 
anleggsleder, Jan Henrik Moen, som 
kom fra AF. Hans siste prosjekt var 
ett år på den nye utbyggingen av 
Gardermoen.

Første oktober begynte Tormod Stigen 
som skal overta som daglig leder fra 
1. januar 2015 etter undertegnede. 
Tormod kom fra stillingen som direk-
tør tunell hos Implenia. Nærmere pre-
sentasjon kommer snart på våre hjem-
mesider.

I dag, første desember, begynte vår 
nye personalleder Willy Berdahl. Han 
kom fra stillingen som fabrikksjef hos 
Intra. Han vil også få en nærmere pre-
sentasjon på våre hjemmesider.

Siste nytt fra FAS Fundamentering AS

Prosjekt 1330 Bjugn.

Prosjekt 1401 Kvam.
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I tillegg til disse vil vi få på plass en ny 
prosjektleder første halvår 2015.

Jeg vil samtidig få benytte anlednin-
gen til å takke for samarbeidet jeg og 
FAS har hatt med øvrige ansatte i stor-
familien til LAB, og lover at jeg fortsatt 
blir å se i enkelte anledninger og pro-
sjekter frem til våren 2019.

Som familiens yngste datter vil vi øn-
ske alle i LAB-familien en god og fred-
full jul der alle familiens ansatte må 
samle krefter til et spennende og frem-
gangsrikt nytt år i 2015.

Kjetil Stendahl

Siste nytt fra FAS Fundamentering AS

Ei riktig god og trivelig jul  
ønskes dere alle.

Hilsen oss på Hell-Værnes 1475

Prosjekt 1446 Sørøya.
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THOR STIAN 
 SLETTEN (27)
Thor Stian ble ansatt 
som anleggsleder i LAB 
Entreprenør den 1.okto-
ber 2014. Han er utdan-

net ingeniør innen konstruksjonsteknikk 
fra HiB 2010. Etter endt skolegang be-
gynte han hos Stoltz Entreprenør der han 
var i 4 år som anleggsleder og hvor han i 
hovedsak styrte med betongjobber. I LAB 
Entreprenør er nå Thor Stian kontraktin-
geniør på Avinor T3 hvor han følger opp 
UE kontraktene i forbindelse med råbygg. 
Med oppfølging av så mange UE blir det 
fort en hektisk dag både inne og ute på 
prosjektet. Thor Stian bor med samboer i 
Fyllingsdalen. På fritiden liker Thor Stian 
å spille golf om sommeren og squash 
gjennom vinteren. 

VEGARD KVÅLE 
 EVJEN (27)
Vegard ble ansatt som in-
geniør LAB Entreprenør 
1. september 2014. Han 
er utdannet innen kon-

struksjonsteknikk fra HiB i 2013. Etter 
endt skolegang og litt jobbing i bilutlei-
ebransjen tok han med seg sine vitnemål 
og søkte jobb i LAB Entreprenør. Både vit-
nemål og personlige egenskaper gjorde 
sitt da han ble ansatt som ingeniør. I LAB 
Entreprenør er Vegard HMS ingeniør på 
Avinor T3 hvor han følger opp sikkerhets-
arbeidet ute og påfølgende dokumenta-
sjon fra kontoret. Vegard bor på Krokeide 
og på fritiden blir det litt fotballspilling 
og egentrening.

JØRGEN MANGOR-
JENSEN (24)
Jørgen ble ansatt som in-
geniør i LAB Entre prenør 
den 15.oktober 2014. 
Han er utdannet innen 

konstruksjonsteknikk fra HiB i 2014. 
Etter endt skolegang tok han kontakt 
med LAB Entreprenør. Både vitnemål og 
personlige egenskaper gjorde sitt da han 
kort tid etter var ansatt som ingeniør. I 
LAB Entreprenør er Jørgen KS/EMA assis-
tent på Avinor T3 hvor han følger opp KS 

og EMA (entreprenørens miljøansvarlig). 
Dette arbeidet består i kontroller og på-
følgende dokumentasjon. 2 dager i uken 
bidrar han med tilsvarende arbeid på LAB 
sitt prosjekt for Rom Eiendom på Bergen 
Stasjon. Jørgen kommer fra Bærum, men 
bor nå i kollektiv i Bergen med 3 andre 
venner. På fritiden spiller han fotball i 
Knarvik og trener ellers jevnt og trutt.

KJARTAN DALSTØ (42)
Kjartan gikk over fra 
bas til formann i LAB 
Entreprenør 18.august 
2014. Han hadde da vært 
i ansatt i firmaet siden 

3.mars 1997, først som forskalingssnek-
ker og de senere år som storbas.
Kjartan som opprinnelig er tømrer tok 
tømrerfagbrev i 1993 og arbeidet i mange 
år med å bygge eneboliger før han tok ste-
get over i entreprenørbransjen hvor han 
også tok fagbrev som forskalingssnekker 
i 2002. 
I dag finner vi Kjartan på BUSP, Haukeland 
Sykehus hvor han har vært siden starten 
i mai 2012. Som nybakt formann styrer 
han vår egenproduksjon, samt følger opp 
UE på grunnarbeid. Kjartan er gift, har 
2 barn og bor i Holmemarka i Meland 
kommune. På fritiden er Kjartan en tra-
vel mann. Han er fotballtrener for sine 2 
gutter i Nordre Holsnøy Idrettslag, driver 
og sykler aktivt og har syklet Bergen – 
Voss flere ganger. Gjennom vinteren tre-
ner han seg opp for å sykle sykkelrittet 
Kristiansand – Hovden til våren. 

JAN SIGURD 
 JOHNSEN (58)
Jan Sigurd gikk over fra 
bas til formann i LAB 
Entreprenør 1. septem-
ber 2014. Han hadde da 

vært ansatt siden 21.september 2009, 
først som forskalingssnekker og de se-
nere år som storbas. I dag finner vi Jan 
Sigurd på Avinor T3 hvor han følger opp 
innleid personell på forskaling. Både kra-
vene til ferdig resultat og de forholdvis 
store og kraftige konstruksjonene med 
diverse innstøpningsgods krever lang er-
faring og tett oppfølging. Med Jan Sigurd 

sin bakgrunn og nøyaktighet er vi sikker 
på at dette er i trygge hender. Jan Sigurd 
er gift, har 4 barn og 9 barnebarn. I det 
som er i igjen av fritid liker han å være i 
fjellet, både sommer og vinter. 

KENNETH 
 KRISTIANSEN (49)
Kenneth gikk over fra 
jernbinderbas til midler-
tidig formann 1.septem-
ber 2014. Han hadde da 

vært ansatt siden 1. februar 1994, først 
som jernbinder og de senere år som 
storbas. Nå følger Kenneth opp innleid 
personell på armering på Avinor T3. Han 
ser til at arbeidet blir utført i henhold til 
tegning og beskrivelser. Han går daglige 
sjekkrunder og ser at armeringen blir 
montert som beskrevet og dokumente-
rer dette med sjekklister. Med sin lange 
erfaring er vi trygge på at armeringen 
er rett før det gis klarsignal til støping. 
Kenneth er gift, har 2 bonusbarn og 5 
barnebarn. Han er en ivrig bobilentusiast 
og er på turer så ofte som mulig. Kommer 
han seg ikke av sted med bobilen, så liker 
han også hagearbeid eller en liten tur på 
sjøen. 

EVY ANDERSEN (34 )
Evy ble ansatt som lager-
medarbeider på vårt nye 
lager på toppe 4. august 
2014. Hun kom da fra 
Cramo hvor hun de siste 

7 årene arbeidet som kundebehandler. 
Der tok hun imot bestillinger og sørget 
for ekspedering, samt få varene levert 
til kunde. På lageret vårt blir arbeidsopp-
gavene ganske like, men med unntak av 
kundene som vil være våre egne prosjek-
ter. På lageret har vi også en varebil som 
står parat til mindre hasteleveranse. Det 
hender at hun hiver seg inn i denne med 
«blålyset» på. Evy kommer opprinnelig 
fra Hamar, men er nå bosatt på Toppe 
sammen med sine 2 gutter på 6 og 9 år. 
På fritiden går det i fotballtrening, der 
hun er lagleder for et guttelag i Bergen 
Nord. Om vinteren liker hun å boltre seg 
på snøbrett hvis forholdene tillater dette. 
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KAI HENRY SKÅR 
(33 )
Kai Henry ble ansatt som 
lagermedarbeider på 
vårt nye lager på toppe 
4. august 2014. Han kom 

da fra Entreprenør Magne Hope hvor han 
hadde jobbet som forskalingssnekker i 12 
år.
Vi har med dette fått en kar som kjenner 
meget godt både byggebransjen og det 
utstyret og materiellet som vi bruker. På 
lageret steller han med mottak, samt klar-
gjøring av utstyr for utsendelse til byg-
geplassene. Han har også fått brukt sin 
erfaring som forskalingssnekker da han 
har forskalt og støpt ringmuren for den 
nye lagerhallen sammen med Jan Olav 
Espeset, ny forskaler i LAB Entreprenør. 
Kai bor på Leknes, har samboer og to 
barn på 1 og 4 år. Har han muligheten så 
benytter han den til å gå på tur i fjellet.

NIKOLAI MO (20)
Nikolai ble ansatt som 
hjelpe arbeider i LAB 
Entre prenør 2. januar 
2014. Etter 13 år med 
skole gang ønsket Nikolai 

litt studiepause samt å få litt arbeids-
erfaring før nye studier neste år. 

Første prosjekt ble Kapasitetsprosjektet 
på Bergen Lufthavn som er det nye trap-
pehuset i øst. Deretter ble det utvidelse 
av taxfree butikken oppe i avgangshal-
len og ny taxfree butikk nede ved baga-
sjeutleveringen. Arbeidet bestod i både 
vakthold og hjelpemann til våre fagar-
beidere. Etter sommeren gikk turen vi-
dere til BUSP, Haukeland Sykehus, hvor 
han ble en del av administrasjonen som 
driftsmedarbeider. Der følger han opp 
kjerneboring, forberedende arbeider før 
gulvstøp og Rent Tørt Bygg (RTB)
Nikolai bor på Fana, men er på utkikk et-
ter leilighet. På fritiden spiller han tennis 
og fotball, og benytter enhver mulighet 
til å reise til White Hart Lane i London for 
å se sin store lidenskap Tottenham.  

MATS HELLAND (24 )
Mats er ansatt som 
sivilingeniør i LAB 
Entreprenør AS og skal 
begynne etter sommer-
ferien neste år, nærmere 

bestemt mandag 3. august. For tiden så 
studerer Mats prosjektledelse på NTNU 
i Trondheim hvor han nå er inne i sitt 
femte og siste studieår. Han tilbrakte 
det 4 året som utvekslingsstudent i San 
Diego, California på universitetet San 
Diego State University. Ett år med mye 

studentarbeid, men også muligheter 
for å se og oppleve dette store og spen-
nende landet. Mats bor i Trondheim nå 
som student, men flytter hjem til Bergen 
så snart skolen slutter. På fritiden liker 
Mats å trene, samt å drive vintersport og 
da helst alpint, noe som ikke er så rart 
da han i yngre dager var aktiv alpinist.

ÅGE NATÅS (37)
Åge har takket ja til stil-
lingen som kranbilsjåfør 
i LAB Entreprenør og be-
gynner etter nærmere 
avtale på nyåret. Han 

kommer da fra entreprenør Magne Hope 
hvor han har vært i 16 år. Her han han 
kjørt de fleste maskiner og dumpere, 
samt vært med å vedlikeholdt disse.
Med sin allsidige og lange erfaring fra 
entreprenør er vi glade for å ha fått på 
plass denne viktige brikken i LAB sitt 
daglige virke. Vi vil gi Åge det nødven-
dige G8 kurset for bruk av lastebilkran 
og sammen med Bjørn nødvendig prak-
sisoppfølging. Åge bor i Eikangervåg, 
har samboer og 1 barn på 6 år, og venter 
også en liten i februar. På fritiden liker 
han å være både på hytten og sjøen, og 
skulle muligheten by seg så blir det en 
tur i skog og mark.

Store dager
20 ÅR

14. juli Petter A Andreassen

40 ÅR
30. mai Håvard Fjæren

16. juni Ingvar Halstensen

50 ÅR
30. mars Zbigniew Rosa

16. juni Kenneth Kristiansen

60 ÅR 
1. mars Stein Frode Helleseth

28. juni Bjørn Johansen

70 ÅR
4. februar Signe Brosvik

Vi ønsker alle 
våre ansatte en riktig

God Jul
og et

Godt Nyttår!
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SINDRE SKJERVE (19)
Etter skolegang på bygg og anleggslinjen 
i Knarvik inngikk Sindre lærekontrakt 
med LAB Entreprenør den 24.06.2013. 
Han begynte først på BUSP hvor han 
var frem til over sommeren 2014, da 
gikk turen videre til Rom Eiendom ved 

jernbanestasjonen i Bergen. «Jeg trives 
veldig godt i LAB Entreprenør fordi jeg 
har så gode arbeidskollegaer, samt at 
jeg får prøve meg innom alle fagfeltene 
jeg trenger for å få min allsidighet som 
betongarbeider» sier en fornøyd lærling. 

Sindre bor på Hope ved Mongstad og har 
lang vei på jobb. «På fritiden gjør jeg 
ikke noe spesielt, annet enn å slappe av 
for å være mest mulig opplagt til neste 
arbeidsdag» avslutter han med et glimt 
i øyet. 

Sjåføren takker for seg
Helge Johnsen, LAB Entreprenør sin 
faste lastebilsjåfør gjennom mange år, 
har besluttet og søke nye utfordringer. 
Han skal nå begynne som driftssjef hos 
Teknikk AS i Godvik. Helge ble ansatt i 

LAB Entreprenør den 02.07.2007 som la-
germedarbeider på lageret på Laksevåg. 
Omstendighetene gjorde at Helge måtte 
overta kranbilen våren 2008, og har 
frem til vi åpnet det nye lageret på 

Toppe styrt det meste av det som skjed-
de på Laksevåg. Han har i den perioden 
sørget for materiell og utstyr til og fra 
prosjekter, samt holdt orden på lageret 
både inne og ute. Helge med sin erfaring 
var også sterkt involvert når man skul-
le vurdere innkjøp av ny lastebil. Etter 
mange runder rundt bil og kran forslo 
han at man burde beholde bilen og in-
vestere i ny kran på denne. Og slik ble 
det, og nå etter noen måneders bruk 
ser vi at dette var det beste valget. Som 
driftssjef i Teknikk vil vi nok fortsatt ha 
mye med Helge å gjøre. Teknikk forhand-
ler som kjent systemforskalingen Meva 
som vi benytter ofte.

Helge har i sine år i LAB alltid vært en 
blid og imøtekommende person som har 
driftet vår kranbil og tidligere lager på en 
god måte. Vi takker Helge for innsatsen 
og ønsker han lykke til i sin nye stilling!. 

Intervju med en lærling

Helge, alltid like positiv.

Sindre stiller dekkereis.
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Tilbake på kontoret etter en helg hvor ÅBF sitt årlige julebord har blitt 
arrangert – denne gang i Balestrand. Det er etter et sånt arrangement 
man innser hvor heldig man er som får være med å drive en av de mest 
suksessrike byggmesterbedriftene i landet. ÅBF består kort og godt av 
en samling « knakande kjekke» folk, som er stolt av jobben sin og glad i 
kollegaene sine, sånt blir det gull av!

2014 har vært et år hvor vi har fått mange 
bekreftelser på at måten vi driver forret-
ning på er en av veiene til suksess. Vi har 
avsluttet vår største kontrakt gjennom 
tidene, som den eneste entreprenør bygg-
herren ved navn fremhevet for godt sam-
arbeid i sin tale på åpningsseremonien. 
Vi har opplevd at byggherrens ansatte 
har vært så godt fornøyd med vår sted-
lige byggeplassleder at de har laget egen 
sang til han, fremført under åpnings-
seremoni med ordfører til stede. Vi har 
opplevd å bli prekvalifisert som eneste 
lokale entreprenør i konkurransen om 
bygging av Damsgård skole i totalentre-
prise. Vi har opplevd å bli nominert som 
årets lærebedrift innenfor byggfagene, 
og vi har opplevd en strøm av jobbsøk-
nader fra tømrere som har blitt anbefalt 

ÅBF som arbeidsgiver, både av våre egne 
ansatte og oppdragsgivere. Og når vi da 
setter bunnrekord på sykefraværet med 
korttidsfravær på 1.12% og totalfravær 
på 3,86% pr. 3 kvartal, så er det kan-
skje den beste bekreftelsen på at Åsane 
Byggmesterforretning AS er en god ar-
beidsplass, hvor trivsel blant egne ansatte 
og hardt arbeid for fornøyde kunder er 
selve bærebjelken for forretningsmessig 
suksess.

Ha en fin og velfortjent juleferie.

God jul fra alle 
oss i ÅBF AS!

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

KLEPPESTØ SKOLE
Tømmerentreprise på nybygg og 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 de-
sember 2012. Del 2 som er rehabiliterin-
gen av eksiterende bygg startet i juni 
2013 vi er helt i sluttfasen av prosjektet, 
kontraktsarbeidere er overlevert, mens 
kompletterende arbeider avsluttes i fe-
bruar 2015. Byggherre: Askøy kommune.

LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN
Stor rehabilitering og ombyggingsjobb 
som vi skal utføre i Hovedentreprise for 
Bergen Kommune. Oppstart juni 2013 og 
ettersom prosjektet har økt i omfang, vil 
forventet ferdigstillelse være mai 2015.

OLAVIKEN DPS
Totalentrepriseoppdrag, hvor vi har revet 
en eldre bygning på området, og bygger 
ny sykehusfløy, som skal integreres mot 
eksisterende bygningsmasse. Krevende 
oppdrag hvor sykehuset holder full drift 
i byggeperioden. Startet våre arbeider i 

Å S A N E  B Y G G M E S T E R

PWC – Sandviken sjøfront.

Siste nytt fra Åsane Byggmesterforretning
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januar 2014 og forventer ferdigstillelse i 
mars 2015. Oppdragsgiver: NKS Olaviken 

FLESLAND 
 VANNBEHANDLINGSANLEGG
Bygging av administrasjonsbygg til-
knyttet nytt stort renseanlegg i fjellhall 
ved Flesland. ÅBF AS utfører generalen-
treprise 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.

HOTEL NEPTUN
Tømmerarbeider i forbindelse med om-
bygging/utvidelse av Hotel Neptun.
Oppdragsgiver er LAB entreprenør AS, og 
arbeidene vil ferdigstilles februar 2015.

VESTRE NORDGARDSLEITET
Totalentreprise ved bygging av 4 flotte 
eneboliger med fantastisk beliggenhet 
i Mjølkeråen i Åsane. Grunnarbeidene 
pågår for fult, og vi satser på å star-
te på selve boligene i februar 2015. 
Oppdragsgiver er VNL 18 AS

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. Bygget overleveres ferdig ca. mars 
2015

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 og med februar 2015. 
Oppdragsgiver er Helse Bergen.

NORDNES SKOLE
Rehabilitering av gymsal, samt innekli-
matiltak på gamle ærverdige Nordnes 
skole. ÅBF AS er hovedentreprenør, og 
våre arbeider skal pågå frem til januar 
2015. Oppdragsgiver er Bergen kommune

HORDABØHEIMEN
Rehabilitering og ombygging av gam-
melt sykehjem, som skal bli hybelhus. 
Arbeidene startet i mai 2014 og forven-
tes ferdigstilt julen 2014. Oppdragsgiver 
er Radøy Bemanning AS.

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

LYNGHAGEN 2
Hovedentreprise på byggetrinn 2 av 
Vestbo sitt boligprosjekt på Knarvik. 
Prosjektet omfatter 22 leiligheter og opp-
start høst 2014. Byggetid ca. 10 måneder

STRANDLIEN 2
Tømmerarbeider ved bygging av 62 
nye leiligheter i Damsgårdsundet. Opp-
dragsgiver er LAB entreprenør AS, opp-

start tidlig vår 2014 og ferdigstillelse 
første kvartal 2015.

NATLAND OPPVEKSTTUN
Generalentreprise ved bygging av ny 
stor skole på Natland. 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 høsten 
2016. Oppdragsgiver er Bergen kommune.

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 
startet i november 2014 og skal ferdig-
stilles sommeren 2015. Oppdragsgiver: 
Bergen kommune, avd. vann og avløp

HAUKELAND SYKEHUS 
 MOTTAKSKLINIKK
Hovedentreprise ved bygging av ny 
mottaksklinikk ved Haukeland sykehus. 
Omfattende arbeider like ved akuttmot-
taket, her startet vi i oktober 2014 og 
beregner ferdigstillelse ca. august 2016.
Oppdragsgiver er Helse Bergen

TERRASSEN SPISERI
Hovedentreprise ved ombygging og 
nybygg av kantine i Sentralblokken på 
Haukeland sykehus. Arbeidene startet tid-
lig i høst og forventes ferdigstilt til påske 
2015. Oppdragsgiver er Helse Bergen.

LINDÅS BARNESKULE
Hovedentreprise ved rehabilitering av 
barneskolen på Lindås. Arbeidene ble 
igangsatt i november 2014 og vil pågå til 
juli 2015. Oppdragsgiver er Lindås kom-
mune.

Olaviken DPS.

Solli DPS.

Golftunet.

30  Lab Bla Julen 2014



AVINOR FLESLAND NORDFLØY
Tømmerarbeider i forbindelse med på-
bygging av eksisterende terminalbygg på 
Flesland. Arbeidene startet høsten 2014 
og skal ferdigstilles ca. februar 2015. Vår 
oppdragsgiver er LAB entreprenør AS.

GIMLE KULTURHUS
Fasaderehabilitering av ærverdige Er-
vingen midt i Bergen sentrum. Arbeidene 
startet i desember 2014 og skal ferdigstil-
les i februar 2015.

REALFAGBYGGET UIB
Hovedentreprise ved rehabilitering/om-
bygging av 4 etasje på Realfagbygget. 
Arbeidene startet tidlig i høst og skal fer-
digstilles i februar 2015. Oppdragsgiver 
er UiB. LØYPETONA 2-MANNSBOLIGER

Tømmerentreprise ved bygging av 18 
boenheter (9 tomannsboliger) med 
flott beliggenhet på Frekhaug i Meland. 
Oppstart desember 2014 og med første 
innflytting for kunder i 3. kvartal 2015. 
Oppdragsgiver JM Norge AS

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.

Kommende prosjekter
BYFJORDEN PANORAMA
Tømmer entreprise ved bygging av 
20 leiligheter i lavblokk på Kleppestø. 
Oppstart mars/april 2015. Vår oppdrags-
giver er JM Norge AS

LØYPETONA LEILIGHETER
Tømmerentreprise ved bygging av 37 
leiligheter i 2 byggetrinn på Frekhaug i 
Meland. Oppstart februar 2014 og de før-
ste leilighetene skal overleveres kunde 1. 
kvartal 2016. Oppdragsgiver er JM Norge 
AS.

BERGEN KOMMUNE – STØYSIKRING 
Hovedentreprise ved støysikringstiltak 
av 13 boliger i Sundts veg. Oppdraget 
starter i januar 2015 og ferdigstil-

lelse er estimert til medio mars 2015. 
Oppdragsgiver er Bergen kommune.

OS SJØFRONT
Tømmerentreprise ved bygging av 40 
leiligheter på Os. Våre arbeider har for-
ventet oppstart like over påske 2015. 
Oppdragsgiver er LAB entreprenør AS

AVINOR TERMINALBYGG
Tømmerentreprise utvendige arbeider 
ved bygging av nytt terminalbygg på 
Flesland. Igjen er LAB vår oppdragsgiver, 
og vi har en forventet oppstart av våre 
arbeider i mars 2015.

STRANDEN BOLIGLAG
Hovedentreprise på større rehabilite-
ring av 3 boligblokker i Strandlien. Vi 
starter på jobben i januar 2015 og be-
regner ferdigstillelse sommeren 2016. 
Oppdragsgiver er Stranden Boliglag v/ 
Vestbo.

HAUKELAND SYKEHUS 
 SENGEBYGG SØR
Tømmerarbeider ved oppføring av nytt 
sengebygg på Haukeland sykehus. Våre ar-
beider har planlagt oppstart i februar 2015. 
Oppdragsgiver er LAB entreprenør AS

TVEIT OMSORGSBOLIGER
Hovedentreprise ved stor rehabilitering 
av omsorgssenter på Askøy. Arbeidene 
starter i januar 2015 og vi pågå frem til 
ca. juli 2015. Oppdragsgiver er Askøy 
kommune

Haukeland sykehus  mottaksklinikk.

PWC – Sandviken sjøfront.

Lab Bla Julen 2014 31



Gaven som består av en gave-
sjekk på kr. 100.000,- vil bli øre-
merket Sykehusklovnene.

Barneklinikken kan bekrefte at de 
mottar veldig mange positive tilbake-
meldinger fra foreldre og pårørende.

«Vi får en veldig god følelse når vi vet 
hvor mye dette oppmuntrer barn og 
foreldre i en slitsom tid» sier Trygve.

Vi vil samtidig på vegne av 
LAB Entreprenør ønske alle på 
Barneklinikken en God Jul og  
et Godt Nytt År. 

Vi fortsetter vår tradisjon og gir årets 
julegave til Barneklinikken

Klovnene sprer latter og glede.

AF Gruppen satser i Bergen
AF Gruppen (AFG) har inngått en intensjonsavtale med LAB AS med den 
hensikt å kjøpe 70 prosent av aksjene i selskapet. 

Kjøpet omfatter LAB AS’ aksjer i 
datter selskapene LAB Entreprenør 
AS, Åsane Byggmesterforretning AS, 
Fundament ering AS samt eiendom-
mene i LAB Eiendom AS.
 
LAB Entreprenør AS er den største 
byggentreprenøren i Bergensområdet. 
Selskapet har hovedkontor i Bergen 
og utfører oppdrag på Vestlandet. 
Selskapet hadde en omsetning i 2013 
på 1 016 MNOK og har ca. 140 ansatte.

Åsane Byggmesterforretning AS er 
den ledende bygg mester forretningen i 
Bergen med en omsetning på nærmere 
400 MNOK i 2013 og ca. 100 ansatte.

Fundamentering AS utfører oppdrag 
i hele landet innen peling, spunting, 
boring og forankring. Selskapet har 
hovedkontor på Heimdal utenfor 
Trondheim og omsatte i 2013 for 220 
MNOK. Fundamentering AS har ca. 70 
ansatte.

LAB Eiendom AS utvikler eiendommer 
med sentral beliggenhet i nærheten av 
innfartsårene til Bergen.

Virksomhetene i LAB AS har en forven-
tet omsetning i 2014 på ca. 1,7 milliar-
der kroner.

Avtalt kjøpspris for 70 prosent av ak-
sjene i LAB AS er anslått til ca. MNOK 
700. Oppgjøret forventes å bestå av 
aksjer i AF Gruppen ASA og kontanter. 

Transaksjonen er betinget av due 
diligence og styrets godkjennelse. 
Transaksjonen forventes gjennomført 
1. kvartal 2015. 

For ytterligere informasjon: 
Konsernsjef, Pål Egil Rønn, 
tlf. 90 95 77 13 

Konserndirektør finans, Sverre Hærem, 
tlf. 95 24 51 67


