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HVO-hjørnet
JARLE SLEIRE
Sommeren er kommet selv om  vi i skri-
vende stund ikke har hatt de helt store 
temperaturene. Jeg har ikke pakket 
vekk “ullkleda mine” enda, og tenker 
som så at det er HMS arbeid i det også. 
Hovedfokuset for oss i AMU for tiden er 

å styrke nivåene i bedriften. Det innebæ-
rer at alle må bidra uansett hvilken rolle 
man har. Vi har pr. dags dato et tillits-
mannsapparat og et AMU som fungerer 
bra, men som alltid kan bli bedre. Det er 
ikke alltid like lett å skille hva som er 
en sak for AMU, og hva som er saker til-
litsmannen skal ta seg av. Med et tettere 
samarbeid mellom tillitsmann og HVO, 
vil vi kunne fange opp hvem som skal gå 
videre med sakene, om de kommer via 
VO til HVO eller direkte til tillitsvalgt. 
Dette er veien å gå får å prøve å løse sa-
ker på lavest mulig nivå.

Det er også viktig å bruke VO mer aktivt. 
De er en viktig brikke på byggeplassene, 
og et viktig formidlingsledd til HVO 
og AMU. Det er ønskelig å få saker til 
AMU så fort de dukker opp på byggeplas-
sene. Dette for å kunne ta tak i aktuelle 
saker med en gang. Da står en bedre rus-
tet når sakene skal fremmes i AMU. 

Ønsker dere alle en riktig god sommer!

HVO Jarle Sleire.

«LAB Entreprenør 
satser på LEAN» 
LEAN innebærer i praksis at vi skal invol-
vere flere i prosjektene. Da snakker vi om 
både de prosjekterende, administrasjon 
og utførende til å ta del i planlegging 
og forenkling av byggeprosessen. Målet 
med LEAN er å fjerne mest mulig sløsing 
på materiell, utstyr og tid. Styret i LAB 
Entreprenør har gitt full tilslutning til at 
det skal gjennomføres bred opplæring i 
LEAN metodikk blant LAB sine funksjo-
nærer. Vi vil i uke 34 starte vårt første 3 
dagers bedriftsinterne kurs med 18 delta-
kere, ledet av spesialister fra firmaet Lean 
Communications. Disse kursene kvalifise-

rer til formell opplæring iht. LEAN meto-
dikk. «Dette gjør vi for å få i gang en bred 
satsing på kontinuerlig forbedring i LAB 
sin planlegging og drift. Etter hvert er 
vår målsetning at vi skal forsterke og ved-
likeholde denne arbeidsmetodikken med 
egne krefter gjennom prosjektene som vi 
gjennomfører» sier en engasjert Trygve.

Denne type felles bedriftsinterne kurs 
i LEAN ser vi i LAB som svært viktig for 
å skape en felles plattform og forståelse 
for de verktøy og teknikker som kan være 
nyttige for oss i dette arbeidet.

Stor interesse i LAB Entreprenør for LEAN. 
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LAB har aldri hatt større fart enn vi har opplevd første halvår 2015. Tidli-
gere rekorder for omsetning og resultat slås med god margin. Dette gjelder 
faktisk for alle våre tre driftsselskaper – LAB Entreprenør AS, Åsane Bygg-
mesterforretning AS (ÅBF) og Fundamentering AS (FAS). Samlet sett ligger vi 
an til å passere 1 milliard i omsetning pr. 1. halvår, med et resultat før skatt 
på over 8%. Dagens ordrereserve er nærmere 2 mrd. kroner. 

STRATEGIPLAN 2015–2017
Det er når vi er på «topp» vi skal tenke 
endringer og foreta strategiske valg 
som sikrer LAB sin videre utvikling. 
Hvis vi venter for lenge havner vi fort 
«på hælene» og nedturen starter. I LAB 
Entreprenør sin nye strategiplan har vi 
fokus på 4 viktige nøkkelspørsmål: 

1)  Skaffe oss nye prosjekter 
2)  Utvikle våre egne medarbeidere
3)  Gjennomføre gode prosjekter
4)  Sikre oss fornøyde kunder 

Under hvert nøkkelspørsmål fastsettes 
de 5 viktigste handlingene som skal bi-
dra til en mulig oppnåelse av delmålene. 
En god oppnåelse av delmålene vil kunne 
sikre at man når hovedmålet om et EBIT-
resultat på over 8% på hele omsetningen. 

TØFFERE RAMMEBETINGELSER 
Vi opplever for tiden et fallende marked 
og flere konkurrenter enn tidligere. I til-
legg stiller de offentlige byggherrene, 
samt de store private utbyggerne, stren-
gere krav til hva vi skal levere. Vi må 
styrke våre funksjoner knyttet til HMS/
Etikk og KS/Miljø, som igjen medfører 
noe høyere felleskostnader. For å kunne 
klare de samme resultatmarginene som 
tidligere må vi iverksette tiltak som 
bringer vår totale selvkost ned.

NØDVENDIGE  FORBEDRINGSTILTAK
Det aller første tiltaket handler om å 
øke våre muligheter til å skaffe oss nye 
prosjekter. Uten arbeid kan vi ikke dri-
ve. Vi vil i løpet av høsten i år foreta en 
permanent omorganisering som sikrer 
at noen erfarne prosjektledere i større 
grad rettes mot akkvisisjon (marked, an-
bud, innkjøp, prosjektutvikling, kunde-
oppfølging etc.). I tillegg skal de samme 
personene utføre prosjekteringsledelse 
og gi nødvendig prosjektstøtte. Dette 
vil sikre en jevnere strøm av gode pro-
sjekter som er bedre forberedt før bygge-

start, og i tillegg vil dette åpne opp for 
interne opprykk til prosjekt- og anleggs-
lederstillinger i LAB. 

I august og september skal vi arrangere 
bedriftsinterne kurs i LEAN metodikk 
knyttet til planlegging og drift av pro-
sjekter. Dette er starten på en kontinuer-
lig forbedringsprosess i LAB sin organisa-
sjon som skal øke vår effektivitet slik at 
selvkosten senkes. I tillegg er det viktig at 
vi kan dokumentere LEAN-kompetanse i 
vår organisasjon, da dette ofte etterspør-
res av de offentlige og de store private 
byggherrene før nye oppdrag tildeles. 

Vår målsetning er at vi etter hvert skal 
forsterke og vedlikeholde denne arbeids-
metodikken med egne krefter gjennom 
prosjektene som vi gjennomfører. Dette 
vil pågå kontinuerlig år etter år.  

AF GRUPPEN MOTIVERER OSS
Som kjent kjøpte AF Gruppen 70% av 
 aksjene i LAB AS den 11. mars i år. Vårt 
partnerskap med dem har kun eksis-
tert i ca. 3,5 måneder, men vi merker 
allerede en positiv effekt. AF Gruppen 
har holdt det de lovde. De lar oss ha 
full fokus på vår egen drift, og gir oss 
fornuftig tid til å omstille oss til deres 
rapporteringsrutiner. I løpet av året skal 
alt være på plass. Dessuten er vi begge 
margin vinnere blant de store entre-
prenørene i Norge. LAB AS på 1. plass 
(8,2%) og AF Gruppen på 4. plass (6,3%). 
Akkurat som oss selv opplever vi AF 
Gruppen sin  ledelse som svært jordnær, 
hardtarbeidende og resultatorientert. 
Dette motiverer oss!

AF GRUPPEN TILBYR EIERSKAP
Et annet svært viktig moment som er 
dukket opp i kjølvannet av partner skapet 
med AF Gruppen er muligheten til å kjøpe 
aksjer i AF Gruppen. I en 3-ukers periode 
frem til 19. juni fikk vi alle tilbud om å 
kjøpe et bestemt antall  aksjeopsjoner til 

kr. 1,- pr. stk. Disse 
kan benyttes til 
 aksjekjøp i 2017. Ca. 
80% av de ansatte 
i LAB Entreprenør 
har takket ja til til-
budet, mens tilsva-
rende tall for ÅBF og 
FAS er ca. 50%. Det 
er bra at så mange ansatte i LAB konser-
net har benyttet seg av muligheten. Jo 
flere  aktive eiere i morselskapet, desto 
bedre. I tillegg har AF Gruppen signali-
sert at de til høsten vil presentere et ak-
sjeprogram til alle ansatte inkl. dattersel-
skaper. Her vil alle ansatte i AF Gruppen 
(inkl. datterselskaper) få samme mulig-
het til å kjøpe et bestemt antall AF-aksjer 
til 20% rabatt. 

GOD DRIFT I ÅBF OG FAS 
ÅBF og FAS viser gode resultater pr. 1. 
halvår 2015. La oss håpe at dette vil ved-
vare i mange år. ÅBF har en god ordre-
serve og regner i tillegg mye anbud. 
FAS har også mulighet for stabil drift 
da markedet for deres tjenester er bra. 
Begge selskapene ønsker å knytte til seg 
nye nøkkelfolk for å styrke organisasjo-
nen på sikt og sikre en kontrollert vekst. 
Både ÅBF og FAS får mye positiv omtale 
og har et godt renommé. De er begge 
gode representanter for LAB konsernet!

BLIKKET RETTES FREMOVER
Som nevnt så drives det for tiden godt 
over hele linjen. I LAB er det aldri aktuelt 
å «sove på sine laurbær». Vi skal selvsagt 
ha evnen til å glede oss, men dette må 
skje parallelt med at vi forbereder mor-
gendagens arbeidsoppgaver. Blikket må 
alltid være rettet fremover!

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!

Fokus på forbedringer!
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ROM EIENDOM  
BERGEN STASJON ØST
Bygningsarbeidene har nå pågått i ca. 
halvannet år og etter en hektisk vår ser 
vi vi nå konturene av kontorbygget. Før 
vi tar sommerferie er alle takflatene 
tette og store deler av klimaveggener er 
bygget slik at vi er godt posisjonert for 
innredningsarbeider ut over høsten. 

ROM Eiendom AS er en del av NSB konser-
net og er et av Norges ledende eiendoms-
selskap. En ny jernbanereform «På rett 
spor» er besluttet av regjeringen. Til nå 
har jernbaneeiendommene vært eid av 
NSB AS eller Jernbaneverket. Nå skal all 
eiendomsforvaltning i sektoren samles i 
ett nytt  infrastrukturforetak. Dette be-

tyr at Rom Eiendom overføres fra NSB til 
statsforetaket. Hensikten er blant annet 
å oppnå en bedre og mer effektiv utvik-
ling av stasjoner og kollektivtrafikknute-
punkter. «I denne sammenheng vil vi 
gjerne benytte anledningen til å takke 
ROM Eiendoms prosjektleder Erlend 
Ullestad for et godt samarbeid med oss 
i LAB. Han har nemlig valgt å skifte ar-
beidsgiver og er fra september klar for 

nye utfordringer i Obos» sier LAB sin 
prosjektleder Lasse Smilden. 

I skrivende stund er vi i ferd med å lukke 
den høyeste fløyen på 7. etasjer mot sør.  
I de to andre fløyene har vi tett hus og 
arbeider her med innredningsarbeider 
som for eksempel legging av gulvbelegg 
og montasje av innervegger og him-
linger. På utsiden arbeider Naturstein 

AMBULANSESTASJON FANAVEIEN 17 
I disse dager er det en hektisk innspurt 
for overlevering av ny ambulansestasjon 
til Fanaveien 17 AS. «Til tross for kort 
byggetid har Edgar og Sigmund hatt god 
kontroll på framdrift og utførelse» sier 
en fornøyd prosjektleder Steinar Floen. 

Oppdraget bestod i rehabilitering av 
eksisterende bygningsmasse samt ut-
videlse på ca. 500 m2. Nybygget er opp-
ført i bærende fasadeelementer levert 
fra Sandnes mens eksisterende bygg er 
kledd med Steniplater. Søknad om bruks-
tillatelse er sendt og overlevering vil skje 
den 1. juli, helt i tråd med framdriftsplan. 
«Samarbeidet med en tilfreds byggherre 
har vært godt gjennom hele proses-
sen og vi ser fram til en god avslutning. 

Forhåpentligvis vil værgudene være 
med oss i sluttfasen slik at vi kan få malt 
bygget før vi tar en velfortjent ferie» sier 

anleggsleder Edgar Borsholm. Som vår 
fremste køllesvinger, så vet nok han hva 
han skal bruke ferien til. 

Bas Stein Ove og sommerhjelp Hedda.

Travle dager for Jan-Stian, Silje og Per Ivar.

Ambulansestasjonen begynner og ta form.
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Montering AS med å montere de ca. 
6000 kvadratmeterne med lys granitt 
fra Kina på vegger og utvendige him-
linger. Bak granitten har vi valgt å opp-
gradere til er mer motstandsdyktig plate 
mot vann enn det som er normalt for 
bransjen, som følge av mer ekstremvær. 
Platen kalt «Aquapanel» skal stå imot 
vann som kommer inn bak de åpne fu-
gene i granitten når vi har «bergensvær» 
med regn og vind flere måneder i strekk. 
Fløysand Blikk AS hjelper oss med alle 
beslag rundt vinduer slik at vann ledes 
effektivt ned på utsiden av granittpla-
tene. Vinduene, ca. 1000 i tallet, levers 
fra Magnor AS, der brorparten av glas-
sene er oppgradert for å kunne stå imot 
en eksplosjon utenfra.

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 til-
legg skal deler av Zander Kaaes gate og 
Lungegårdsbakken fornyes med nytt dek-
ke og nye fortau. Om det blir plass til ute-
restaurant og sykkelparkeringer gjenstår 
å se. Lungegårdsbakken skal stenges per-
manent for biltrafikk og sammen med at 
den gamle Jægergården på motsatt side 
nå er revet og skal bygges opp igjen som 
hotell (LAB-prosjekt) vil hele området få 
et kvalitetsmessig løft.

Neste sommer vil vi anlegge sedumdek-
ke på takene som kan sees fra fjellsiden. 
Mot vest langs fasaden og den nye per-
rongen vil vi prøve å gjenskape de sær-
pregede perrongtakene som eksisterer 
på dagens perronger. Innvendig blir 
det i 1. etasje levert to kantinekjøkken 
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 tan-
ke på at dette også skal være en del av 
utsmykkingen utad. I 2. til 7. etasje er 
det kontorer hvor ca. 50% er utleid til 
henholdsvis Konkurransetilsynet og 
Kommunal Landspensjonskasse (KLP). 
Nå rett før ferien har byggherren skre-
vet kontrakt med Kristian Gerhard 
Jebsen Skipsrederi som  har leid store 
deler av 4.etasje. Byggherren har sendt 
flere tilbud til potensielle leietakere 
med frist før og i fellesferien på de re-
sterende arealene. Leiemarkedet for 

kontor i Bergen er meget tøft for tiden, 
men både LAB og byggherren håper 
at når vi runder august så er bygget 
fullt utleid. «Interessen for å leie i byg-
get har økt i takt med framdriften på 
ferdig stillelsen» sier Lasse. 

Caverion er totalteknisk entreprenør 
sammen med Tor Eide AS som har ansvar 
for sprinkleranleggene. «Byggherren 
og leietakerne har fått god veiledning 
av Caverion underveis når det gjelder 
teknikk slik at beslutninger kan tas 
effektivt og raskt» sier prosjektleder 
Lasse Smilden. Caverions kontrakt med 
LAB er den største de har hatt i Bergen. 
«Caverion har stort fokus på framdrift 
og vi får raskt beskjed om det oppdages 
avvik fra plan. Dette er positivt for pro-
sjektet da tiltak dermed kan iverksettes 
tidlig for å holde framdrift i henhold til 
plan» sier vår erfarne anleggsleder Knut-
Helge Iversen med et smil, som sammen 
med formann Per Ivar Kristiansen og 
byggeleder Jan-Stian Sleire Opdal har 
hatt ansvaret for driften. 

«Kontorbygget skal BREEAM-klassifiseres 
til «Very Good» i tillegg til at det byg-
ges som passivhus. Her har vi god hjelp 
av Ole-Reidar Fauske og Jørgen Mangor-
Jensen ifm. dokumentasjonen som kreves 
for at revisoren skal kunne klassifisere 
bygget.» sier en fornøyd Lasse. «Foreløpig 
er vi i rute når det gjelder antall nødven-
dige poeng. Vi har sågar en liten buffer pr 
i dag med å oppnå «Very Good» tilføyer 
Jørgen. 

«Litt synd for LAB at Jørgen har valgt 
å studere til sivilingeniør i Trondheim 
fra høsten. Han har vist seg å være en 
dyktig person som vi absolutt hadde 
 ønsket å beholde. Men samtidig har vi 
full forståelse for hans valg. Vi ønsker 
han lykke til med nye studier!» avslutter 
prosjektleder Lasse Smilden. 

All FDV samles i og katalogiseres i TIDA. 
Til dette arbeidet har vi Silje Kathrin 
Olsen som gir enkelte underleverandø-
rer ganske mye «pes» når dokumentasjo-
nen uteblir. Kontorbygget skal overleve-
res til ROM Eiendom 27. mai 2016.

Dette blir et signalbygg.
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Det er ved inngangen til fellesferien nøyaktig ett år siden kontrakten med 
Avinor ble signert på utførelse av hovedentreprise Tett Bygg for Ny Termina-
len ved Bergen Lufthavn Flesland. 

Dette året går inn i historien som ett 
av de mest hektiske årene for alle invol-
verte parter. Vi har så langt produsert 
ca. 65% av kontraktens verdi (på ca. 800 
millioner eks. mva.) og i skrivende stund 
er alle fag i vår entreprise i full produk-
sjon. 

Dagens terminalbygning ved Bergen 
Lufthavn Flesland har nådd sin kapa-
sitetsgrense og når den nye termina-
len åpner 17.08.2017 får Bergen en av 
Europas desidert mest moderne og 
funksjonelle flyplasser. Den vil kunne ta 
i mot inntil 10 millioner reisende i året, 
og vil huse alle kjernefunksjoner som 
innsjekk, bagasjesystem, sikkerhetskon-
troll, avgangshall og ankomsthall i to 
adskilte nivåer. Det blir 24 innsjekkings- 
og bagdrop-posisjoner i terminalen, og 
12 sikkerhetssluser på avgangsnivå. Det 
vil bli etablert en rekke spisesteder og 
barer samt et godt utvalg butikker.

Den nye piren med 6 flyoppstillings-
plasser vil håndtere innlandstrafikk. 

Eksisterende terminal vil primært bli en 
utlandsterminal. Arealet i ny terminal vil 
bli over 63 000 m², slik at Bergen Lufthavn 
Flesland totalt vil få et areal på 85 000 m² 
når eksisterende terminal er ferdig reno-
vert. Energiforbruket i den nye termina-
len skal være hele 20 % l avere enn kravet 

stilt i TEK10. De totale kostnadsrammer 
for prosjektet er ca. 4,7 milliarder kroner.

Det produseres nå på alle fronter, med 
tetthusarbeider i nord og råbyggsar-
beider i grunnen i sør. Vi har i løpet av 
vinteren også blitt tiltransportert entre-
prise 313 Glassfasader, slik at vi nå også 
skal utføre en svært komplisert glassfa-
sade med en lengde på ca. 108 meter og 
med høyde på ca. 20 meter. Glasset er 

Dariusz og Roy i godt driv.

Bergens største byggeplass.
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festet inn i en vaier-konstruksjon som er 
oppspent fra gulv til tak. Det er totalt 72 
vaiere som hver spennes opp med ca. 50 
tonns kraft. Glassene blir fuget sammen 
i skjøtene, slik at vi får en ferdig kon-
struksjon helt uten profilsystem. 

«Samlet er vi nå 17 funksjonærer fra LAB 
i prosjektets administrasjon (hel- og del-
tid). Gjennomføringsmodellen fra Avinor 
er usedvanlig ressurskrevende, slik at 
alle mann må virkelig prestere for å imø-
tekomme de krav som er stilt til oss gjen-
nom kontrakt» sier prosjektleder Gard 
Kvalheim. Produksjonen på byggeplass 
utføres fra kl.07.00 – 23.00 seks dager i 
uken, så det kan trygt sies å være hek-
tisk aktivitet i LAB sin kontorrigg.

Det har siden jul vært mange viktige 
milepæler i prosjektet. Vi har montert 
ca. 70% av de prefabrikkerte elementer 
og stålkonstruksjoner, samt igangsatt 
tetthusarbeider som de viktigste. Det 
er montert 5 delte A-rammer i betong-
elementer som veier hver over 30 tonn, 
sigarformede stålsøyler på ca. 20 meter 
og stålbjelker på over 90 tonn.  

Prosjektet ledes av Gard med Pål T som 
anleggsleder og Jarle som en engasjert 
senior planlegger. Thor Stian bistår med 
håndtering av kontrakt og underentre-
priser. Videre har Ole Reidar og Jørgen 
ansvar for miljø og KS, samt at Henrik, 
Vegard, Erik og Ottar sørger for at våre 
høye sikkerhetskrav blir iverksatt og 
fulgt opp og koordinert mot de andre 
entreprisene. Blant annet er vi blitt en-
gasjert til å følge opp koordineringen av 

arbeidene som skjer utenfor vår entre-
prise i bybanekulverten. 

Rigg og drift ytelsene på prosjektet har 
en kostnadsramme på ca. 120 mill. og 
vi har så langt utført ca. 40% av jobben 
som går over 32 måneder. Inge styrer 
fortsatt disse arbeidene med bistand 
fra Tord og Halvard. Vi holder også på å 
rigge til aktivitetene som følger av Rent 
Tørt  Bygg kravene i kontrakten. Dette 
har Andreas fått ansvar for å koordinere.

Etter å ha produsert all egenproduksjon 
med innleide ressurser, så startet LAB i 
mars en oppbemanning med egne res-
surser. Vi har nå ca. 30 egne håndver-
kere som styres i stram regi av Jan Erik, 
Dag, Kenneth og Jan Sigurd. Jan Erik og 
Dag har i tillegg også ansvaret for drift 
og koordinering av øvrige råbyggsfag 

sammen med Thor Stian, så noe «hvile-
hjem» kan ikke perioden på Flesland ka-
rakteriseres som.

Tetthusarbeidene består av svært store 
flater dekket med Lett Tak, Glassfasader, 
sandwichpaneler med utlekting og høy-
verdig fasadekledning, Tømrerarbeider 
fra ÅBF er en vesentlig del av den sam-
lede konstruksjonen. Ingvar, Arne og 
Bjarte utgjør byggeplassledelsen til LAB 
for disse arbeidene, og med hjelp av 
Frode Askvik fra ÅBF så monteres fasa-
der i et svært høyt tempo.

Kontrakten på hovedentreprisen inne-
holder også en høy grad av entreprenør-
prosjektering både for råbyggskonstruk-
sjoner og for alle tetthus fag. Svært mye 
er utført så langt, men vi har fortsatt 
behov for bistand fra Stig Hole og Erling 
Olsen fra Konstruksjonsteknikk for å sik-
re at alle detaljer er gjennomtenkte og at 
vi i første kvartal 2016 kan overlevere et 
tett og solid bygg.

Det kommer til å gjennomføres pro-
duksjon for en rekke fag gjennom hele 
sommerferien og denne styres av en re-
dusert bemanning fra LAB. «Vi kommer 
likevel alle til å få oss et par velfortjente 
uker med fri, og tar sikte på å stille opp-
lagt og klar til en hektisk høst og vinter. 
LAB har alltid levert, og vi skal vise både 
byggherre og publikum at den beste av-
gjørelsen Avinor tok i dette prosjektet 
var å engasjere byens beste entreprenør, 
LAB!» avslutter en stolt prosjektleder før 
han må løpe til et nytt møte.

Ruben, Jan Erik og Helge trives på Avinor T3.

Frode er kommet i «transporten.
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BTC/ARCHER – MIDTUN LEIR 
1.  BYGGETRINN 
«Når vi endelig, ca. 4 uker etter oppsatt 
plan, fikk nødvendig dispensasjon for 
fjellskjæring og deretter IG for selve 
bygget har det gått slag i slag. Vår tsjek-
kiske underentreprenør Trimo hadde 
god kontroll på stål, fasader, vinduer og 
takplater. Dette ble fullført ca. to uker 
over påske» sier en travel prosjektleder 
Steinar Floen.

Deretter har vi fått tekket taket, støpt 
gulv og nå er det full fart på innred-
ningsarbeider og de tekniske fagene. 
Gulvbelegg er lagt i ca. 60 % av arealene 
og blir fullført før ferien. De faste vegger 
er oppe, all nødvendig elektro og rør i 
disse er montert  og ca. halvparten fer-
dig malt. Ventilasjon, rør og elektro er 
videre godt i gang og i disse dager be-
gynner tømrer med himlingsarbeid før 
systemveggene kan monteres like over 
ferien. Alt er klart for montasje av heis 
som skjer første uke i ferien. 

Før vi kan asfaltere utvendig må BKK få 
lagt fram nødvendig strøm og fiber fram 
til bygget. Arbeidet er bestilt utført av 
grunnentreprenør og kun detaljer gjen-
står før arbeidene kan påbegynnes.

«Fremdeles er det mye som gjenstår, 
men underentreprenørene viser en im-
ponerende vilje til samarbeid og alle er 

innstilt på en ekstra innsats fram mot 
overlevering den 1. september» sier en 
fornøyd byggeleder Sigmund Algerøy 
som nok en gang har full oversikt og 
roen i behold. Det bør nevnes at duoen 
Steinar & Sigmund er å betrakte som 
LAB sitt «dream team» på denne type 
 totalentrepriser. «Ingen over – ingen ved 
siden!»

BILTILSYNET – HEIANE 4 
Prosjektleder Steinar Floen og bygge-
leder Rolf Helge Hellevang har i over 
et halvt år brukt mye tid på renove-
ringen av et gammelt industribygg for 
Rasmussen Eiendom AS sentralt i Åsane.

«Å renovere gamle bygg skal en aldri 
undervurdere. Uansett hvor nøye en 
planlegger vil det alltid dukke opp over-
raskelser som gir nye utfordringer og 
setter krav til både kreativitet og ekstra 
innsats» sier en lett stresset prosjektleder.

I forbindelse med utskifting av gamle 
graver dukket det opp både fjell, rester 
av sprengstoff, gamle oljerør og store 
hulrom. AF gruppen som sto for utgra-
ving og igjenfylling  skal ha skryt for vel 
utført arbeid. De hadde full kontroll både 
på miljøsanering og arbeid i grunnen. 
En større utfordring oppstod da leveran-
døren av ferdiggravene i siste øyeblikk 
informerte om nesten tre ukers forsin-
kelse av leveransen. Dette gir store ut-
fordringer fram mot ferdigstillelse, men 
fremdeles er det tro på at det aller meste 

skal være på plass. «På kontordelen er 
arbeidene inne i sluttfasen. Her gjenstår 
noe belegg samt fliser i fellesareal. I til-
legg er dører noe forsinket fra leveran-
dør, men alt dette er det kontroll på fram 
mot overlevering» sier Rolf Helge med et 
lunt smil. Flisene legges i ferien slik at 
når de øvrige aktørene kommer igjen et-
ter ferien vil kun kosmetisk arbeid gjen-
stå på denne delen av bygget. 

Selve verkstedhallene har fått nye fasa-
der og framstår i dag som moderne og 
tidsriktige. Innvendig i disse holder man 
på med nye kontorsoner. Tømrer skal 
jobbe inn i ferien slik at man tar igjen 
noe av den tapte tiden forårsaket av for-
sinket leveranse. I tillegg til selve opp-
justering har LAB fått bestilling på ny 
vektstasjon. Igangsettingstillatelse for 
denne kom så seint at ferdigstillelse for 
denne nok må utsettes noen uker. 

«Vi jobber selvsagt iherdig for å få alt på 
plass» sier Rolf Helge med ivrig stemme. 
Unge lovende Hellevang går nærmest 
i lære hos gamle Floen. Målet er å bli 
 anleggsleder. 

Funksjonelt bygg.

Store dimisjoner på «lastebilgravene».
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OS SJØFRONT II
«LAB startet sine arbeider i midten av ok-
tober 2014 og er nå kommet halvveis til 
målet som er overlevering hus for hus fra 
januar til mars 2016. Først hus A, så hus 
B og deretter hus C. Det er solgt ca.15 lei-
ligheter av totalt 40. Det pågår avklaring 
av kundetilvalg. Byggherren har valgt 
å oppgradere usolgte leiligheter med 
hvitpigmentert parkett og ny innvendig 
bodløsning. Inngangspartiene får også 
en «make over» for å øke prosjektets 
salgbarhet» sier en rolig prosjektleder 
Stig Hole. 

På bildene ser vi Royalimpregnert kled-
ning med grå pigmenter i treverket som 
er kokt i naturolje. 

Det er stående faspanel med og uten 
midtspor i variert blanding. På inntruk-
ne vegger på balkongene benyttes upig-
mentert Royalimpregnert liggende kled-
ning. Både byggherren og arkitekten 
er begeistret etter å ha sett resultatet. 
Som byggherrens representant skrev, 
ordrett: «Var selv der på fredag og ble 
VELDIG fornøyd med kledningen».

«Betongarbeidet går mot slutten og tøm-
reren har full drift både inn- og utven-
dig. Åsane Byggmesterforretning utfø-
rer disse tømrerarbeidene. De gjør som 
vanlig en solid jobb!

Samarbeidet med elektro og VVS går 
greit» sier en travel anleggsleder Per 
Jarle Jacobsen som også tar seg av alt 
som gjelder innkjøp og kundetilvalg. 
De siste fire månedene har han imidler-
tid fått bistand fra byggeleder Dag Ove 
Bjørnsen for å kunne rekke over alt.  

Byggingen av de 40 leilighetene som ut-
gjør Os Sjøfront No2 er i disse dager kom-
met omtrent halvveis. Prosjekteringen 
som nå er på det nærmeste fullført er 
blitt ledet av Geir Martinsen. Kun pro-
sjektering og planlegging av utomhus-
arbeidet gjenstår. 

Nærmere sjøkanten kommer man nesten ikke.

Torleif, Øystein, Vegard og Erik koser seg i solen.
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BUSP K 201 RÅBYGG
«Etter 3 år med betongproduksjon er det 
godt å være ferdig med all støpefeber» 
sier formann Kjartan Dalstø med glimt 
i øyet. Entreprise K 201 som vi startet på 
i mai 2012 var starten på en helt ny syke-
husbebyggelse som planlegges utbygget 
i 2 etapper. Den første etappen som vi er 
inne på nå 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  er sammenbundet med 
mellombygg og gangbroer. Anleggsleder 
Egil Storheim forteller at det totalt har 
gått med ca. 15 000 m3 med betong og 
over 1 000 tonn armering. Etappe 2 for-
ventes å komme ut på anbud neste år. 

I skrivende stund er det gulvstøp i siste 
blokken og en utvendig mur som gjen-

står i denne entreprisen. Bemanningen 
på prosjektet er i dag prosjektleder 
Ottar Sleire, anleggsleder Egil Storheim, 
formann Kjartan Dalstø, ingeniør Lars 
Andreas Aaland og driftsmedarbeider 
Nikolai Mo. «Dette blir et flott bygg og en 
fin referanse for LAB. Alle i vår stab som 
har deltatt i gjennomføringen har utført 
en samvittighetsfull og glimrende jobb» 
sier en solbrun og fornøyd prosjektleder. 
Prosjektet vil bli nedbemannet i løpet av 
sommeren. Riggytelser skal vi for øvrig 
holde til prosjektet er ferdig sommeren 
2016, så noen vil nok «gå igjen» på pro-
sjektet et år til. 

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. Glassarbeidene har gått for 
fullt siden forrige Lab Bla og er nå inne i 
sin sluttfase. I løpet av juni vil alt glass-
arbeid være ferdig. Glassfasaden på totalt 
ca. 14 000m2 er utført som ferdige ele-
menter med glass i størrelse 2,4 x 3,9 m 
som har  blitt heist på plass og montert 
fortløpende. Gesimsmontasje, branniso-
lering, taktekking har pågått i forkant av 
glasselementmonteringen.
 
For å styre denne kontrakten i land har 
prosjektleder Ottar Sleire hatt med seg 
anleggsleder Egil Storheim. Ute har en-
treprisen vært fulgt tett opp av ingeniør 
Runar Handegard som har vært høyt og 
lavt i ett år for å styre logistikken og hol-

de fremdriften. De to siste tårnkranene 
holder på å bli rigget ned i løpet de neste 
ukene, og fagene i denne entreprisen 
vil være ferdig i løpet av august. «En av 
byens største glassentrepriser gjennom 

tidene går dermed mot slutten. Smarte 
løsninger og utførelse fordelt på tre 
glassentreprenører har sikret et godt re-
sultat innenfor avtalt fremdrift» sier en 
stolt prosjektleder med et lunt smil.

Demontering av tårnkran med XXL mobilkran.

Kim i full gang med å fjerne gammelt stål.

Oppfylling av hager mellom byggene.
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BYBANEN – LESKUR TRINN 3 
Produksjon og montasje av leskurene 
fra Lagunen til Flesland går fortsatt på 
skinner. Vår erfarne byggeleder Frode 
Njøten er bukten og begge ender i pro-
sjektet med solid erfaring fra 3 tidli-
gere leskur kontrakter med Bybanen 
Utbygging. LAB sin KS-leder Ole-Reidar 
Fauske bidrar med god HMS- og KS-hjelp 
i prosjektet. 

«Vi har kommet over halvveis i prosjektet 
og har nå fått en tilleggsbestilling på 10 
sykkelskur bygget over samme lest som 
leskurene på de 7 nye holdeplassene. 
Samarbeidet med Bybanen Utbygging og 
de forskjellige anleggsentreprenørene på 
de ulike holdeplassene har gått bra. Etter 
den siste planen skal vi være ferdig med 
alt arbeidet i midten av mars 2016» sier 
en godt fornøyd prosjektleder Stig Hole. 

Alle innkjøp til prosjektet er gjort og 
vår leverandørprosjektering v/ Node 
Rådgivende Ingeniører AS er på det nær-
meste ferdig. I tillegg til alle leskurene 
med utstyr har vi nå fått bestilling på 
alle sykkelskurene som skal bygges i 
samme system og stil som leskurene. 
Kontrakten øker dermed til ca. 43 mill. 
kr. eks. mva.

GARTNERMARKEN 
I Fyllingsdalen er vi i gang med inn-
spurten av arbeidene med 58 omsorgs-
boliger til Etat for Bolig Forvaltning 
(EBF). Utvendig pågår muring av tegl-
steinsfasaden for fullt, denne skal være 
ferdig i løpet av august. Anleggsgartner 
er godt i gang med sine arbeider med 
natursteinsmuring og deretter legging 
av marktegl som skal bli overflaten på 
gang arealet. 

«På de to laveste takene er sedumdek-
kene allerede på plass. Montasje av bal-

kongene er også kommet godt i gang. 
Innvendig i de to laveste fløyene på 
2.etg., hvor arbeidene er kommet lengst, 
er montasje av HTH kjøkken startet 
opp. I de øvrige fløyene på 5 etasjer er 
det hektisk aktivitet med flere fag som 
styrer på for å komme i havn med sine 
arbeider. Blant annet skal siste påstøp av 
varmerør i gulvene være ferdig til som-
merferien. I underetasjen hvor det er 
parkering og tekniske rom er det klart 
for malerbehandling før belysning etc. 
skal monteres» sier en ivrig anleggsleder 
Sigmund Sunde som sammen med byg-

geleder Kristoffer Sæle styrer fremdrif-
ten med hard hånd iht. vedtatte planer. 
Formann Knut Knudsen er overflyttet 
til nytt hotellprosjekt i sentrum, Hotell 
Zander K, men er innom i Fyllingsdalen 
titt og ofte for å følge med på de avslut-
tende grunn- og betongarbeidene. 

«Vi skal ferdigstille iht. planen som til-
sier overlevering i slutten av september. 
For å nå dette målet må vi ha arbeider 
gående her gjennom hele sommerferien» 
sier prosjektleder Geir Martinsen. 

Stein Frode, alltid positiv.Snart klart for demontering av stillas.

Arbeider på bybanestopp i Steinsviken.

NYGÅRDSGATEN 112–114 
Vi har nylig signert totalentreprise-
kontrakt med Odfjell Eiendom på reha-
bilitering av ca. 7.000 m2 av deres byg-
ningsmasse i Nygårdsgaten. Her skal det 
skal bygges både kontorer og laborato-
rier for leietaker Uni Research. Jobben 
består av 2 blokker som ribbes helt ned 
og bygges opp igjen med ny teknisk in-
frastruktur, nye vinduer og kontorer. 
Prosjektet er valgt ut som et av LAB sine 
«prøveprosjekt» mht. innføring av LEAN. 

Steinar Norheim som er prosjektleder er 
i full gang med prosjekteringen og har 
en god dialog med leietagerne. Tiden er 
knapp og de 4 første etasjene skal stå 
klare til jul. Øvrige areal skal være klar i 
februar neste år. Pål Stian Dale skal styre 
jobben på byggeplassen sammen Reidar, 
inntil han blir erstattet av en nyansatt 
byggeplassingeniør fra medio august. 

Lab Bla Sommer 2015  11



SENGEBYGG SØR 
I hele vår har vi arbeidet med fasader 
og tak for å etablere tett hus. I skriven-
de stund er huset tett og innrednings-
arbeider er godt i gang. Det er noe 
 spesielt å bygge sykehus. Først og fremst 
er det en meget samfunnsnyttig opp-
gave og vi i LAB føler at vi bidrar med 
noe positivt. Sengebygget er bare et av 
flere sårt tiltrengte bygg som er under 
bygging og planlegging på Haukeland. 
Sentralblokken og barneklinikken er 
nedkjørt og trenger avlastning. For det 
andre krever det mye av planleggere, 
 utførende og oss som totalentreprenør. 
Det er mange små detaljer som skal på 
plass for at alle avdelingene skal fungere 
som tiltenkt. «Jeg vil påstå at arealutnyt-
telsen er ekstremt god og rådgiverne har 
måttet benytte all sin kreativitet for å få 
alle funksjoner på plass» sier prosjektle-
der Lasse Smilden.

Sengebygget på ca. 10.000 m2 er lokali-
sert på tomten mellom Sentralblokken, 

Konrad Birkhaugs Hus og Ibsensgate. 
Bygget kommer delvis inn under heli-
kopterdekket som er bygget opp på sen-
tralblokkens sør-vestre hjørne. Dette 
nybygget skal i første omgang tjene som 
nye lokaler for dagens barneklinikken 
som skal rives. Innen seks år skal det 
reises en ny moderne barneklinikk på 
samme tomt som dagens. 

Sengebygget 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 ytter-
vegger og tretak blir kledd med Kebony 
som vil gi bygget et mykere uttrykk enn 
de øvrige betongbyggene på Haukeland 
Universitetssykehus. Tretakene på nord- 
og sørfløyen får møner som går diago-
nalt over taket fra hjørne til hjørne. På 
midtbygget vil det bli anlagt en takter-
rasse til bruk for pasienter og pårørende. 
Rundt bygget vil det bli anlagt et park- 
og hage anlegg med muligheter for lek 

med direkte utgang fra byggets leke-
terapi og undervisningsarealer.

Innvendig skal bygget huse blant an-
net barnerøntgen, poliklinikker, akutt-
mottak, intensivavdelinger og senge-
poster for å nevne noe. Bygget skal 
også forbindes med det eksisterende 
kulvertsystemet som ligger under sen-
tralblokken. Bygget skal også oppfylle 
en flerfunksjon da det etter seks-sju år 
også skal kunne huse andre avdelinger 
som er på «flyttefot» som følge av reha-
biliteringer andre steder på Haukeland 
Universitetssykehus.

«Jeg tror aldri jeg har bygget så effek-
tivt og raskt tidligere. Alle våre under-
leverandører har gjort en kjempejobb så 
langt. Det er et formidabelt stykke ar-
beid som er nedlagt på kort tid» sier en 
svært fornøyd anleggsleder Vegard Eik, 
som sammen med driftsleder Brede Kyte 
og formann Børge Skurtveit styrer pro-
sjektet i henhold til planlagt framdrift. 

«Tømmerarbeidene utføres av Åsane 
byggmesterforretning som så langt har 
håndtert både framdrift og kompleksitet 
på en glimrende måte med sin solide 
kompetanse og store kapasitet. Vi ser 
fram til å se bygget ferdig der det vil 
synes fra store deler av Bergensdalen. 
Bygget skal overleveres ca. 1 år senere i 
februar 2016. Da starter Helse Bergen en 
6 måneders prøvedriftsperiode» avslut-
ter Lasse.

Godt sikret fasade.

Bas Bjørnar har orden i containeren.

12  Lab Bla Sommer 2015



FB 40 
FB 40 er et rehabiliteringsprosjekt ifm. 
oppgradering av DNB sine gamle kon-
torbygg i Fyllingsdalen på totalt ca. 
15.000m2, men på grunn av opsjonsdelt 
bygging er det i denne første delen kun 
ca. 4.000m2 med fellesareal, kontor og 
kantine som blir berørt. «Opsjon 1 skal 
ferdigstilles ut august, så vårt håp er 
at DNB får inn leietakere slik at reste-
rende opsjoner kan komme til utførelse 
direkte etter dette» sier en optimistisk 
prosjektleder Steinar Norheim.

FB40 er et LEAN og BREEAM prosjekt. 
Arbeidet med LEAN har vært svært læ-
rerikt for alle involverte og det er høstet 
mange erfaringer som blir gode å ta med 
seg i både dette og andre LEAN prosjek-
ter. Bygget skal klassifiseres som BREAM 
«very good».

«Mens det gjennom vinteren pågikk riv-
ning og klargjøring, har det på våren og 
forsommeren vært nybygging som har 
stått i sentrum på FB40» sier en smi-
lende anleggsleder Per Einarsen som 
sammen med Frode Njøten styrer arbei-
dene på byggeplassen. 

Stålarbeider både på fasade og inne i 
atrium er utført og noen mindre plas-
støpte dekker og murer  er kommet på 
plass. Dette gjelder også nye glassfasa-
der både inne og ute, samt nytt glass-
tak. «Nå som sommeren er kommet er 
det lett å glemme at det har vært en 
tid preget av vind og regn, noe som 
gjorde det ekstra utfordrende å ha et 
bygg med åpent tak og fasade» tilføyer 
Frode. 

Oppgraderte og nye aggregater og fø-
ringsveier til ventilasjonsanlegg, brann-
varslingsanlegg samt ny sprinkling i 
deler av bygget er de største tekniske 

oppgavene som er utført i løpet våren. 
I perioden frem mot overlevering er det 

utvendige og innvendige overflater som 
er viktigst å få på plass. 

NYHAUGVEIEN 4 
Det er nylig inngått totalentreprisekon-
trakt med Nyhaugveien 4 AS om byg-
ging av 5 leiligheter med underliggende 
parkeringskjeller i Nyhaugveien 4 på 
Minde. Byggherre er Nils Martin Axe. 
Leilighetene er for eierens eget bruk 
samt utleie. 

Grunnarbeidet startet 15. juni 2015 
og betongarbeidet starter i midten av 
august med Børge Skurtveit som for-
mann. Byggetiden er 14 måneder. Åsane 
Byggmesterforretning skal utføre tøm-
rerarbeidet. Rolf Helge Hellevang er godt 
i gang som anleggsleder på prosjektet. 
Prosjekt- og prosjekteringsleder er Stig 
Hole.

Lys og trivelig glassgård.

Grunnarbeidet er startet.
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JACOB KJØDES VEI 10 
LAB har i første omgang inngått en kon-
trakt  med Jacob Kjødes vei 10 AS om riv-
ning og grunnarbeid for bygging av 4 
store «high end» leiligheter med under-
liggende garasje. Denne kontrakten blir 
avløst av en totalentreprisekontrakt for 
komplett bygg i august 2015 når oppda-
tert totalpris foreligger. Parallelt med 
dette er leilighetene annonsert for salg i 
markedet. Rivningen startet i slutten av 
juni og forventes fullført til ferien. Etter 
ferien starter grunnarbeidet for fullt, og 
deretter følger betongarbeidet. Bygget 
er i plasstøpt betong i vegger og dekker. 
Åsane Byggmesterforretning skal utføre 
tømrerarbeidet. Byggetiden er ca. 15 må-
neder for komplett bygg.

Runar Handegard skal i ilden som «an-
leggsleder». Han kommer fra stilling som 
byggeplassingeniør på Busp K202. Rolf 
Helge Hellevang vil bistå Runar etter be-
hov. Pål Stian Dale skal få bryne seg som 
prosjekt- og prosjekteringsleder. En stil-

ling som han aldri har hatt før. «Det er in-
gen tvil om at denne type småprosjekter 
er fin å trene seg på» sier både Runar og 
Pål Stian. Stig Hole er på byggherresiden 
for å ivareta LAB Eiendom sin eierandel 
på 50% i Jacob Kjødes vei 10 AS.

HOTELL ZANDER K
Helt siden 2007 har LAB vært involvert i 
Jægertomten (Kong Oscarsgate 81) ved 
Bergen Stasjon. Den gangen gikk vi sei-
rende ut av en samspillkonkurranse hvor 
LAB ble valgt foran Skanska og Veidekke. 
Tomteeieren prøvde den gang å få realisert 
et større boligprosjekt, men Kommunen 
ønsket heller at tomten skulle reguleres 
til næringsformål. Med bakgrunn i dette 
fikk tomteeieren til slutt godkjent et 
hotell bygg. LAB ble kontaktet for videre 
bearbeiding og prising, parallelt med at 
tomteeieren forhandlet med hotelldriver. 
Denne prosessen endte til slutt med at 
hoteldriveren Kjetil Smørås, som også eier 
og driver nabohotellet Hotell Terminus, 
kjøpte tomten og prosjektet og forhandlet 
videre med LAB. Underveis knyttet han 
til seg medinvestor Herman Friele med 
en eierpost på ca. 66%. Deretter ble LAB 
kontrahert som totalentreprenør på det 
valgte hotellkonseptet. Et byhotell med 
250 rom, restaurant og konferanse fordelt 

over 6 etasjer. Navnet på hotellet ble Hotel 
Zander K da hovedinngangen vender ut 
mot Zander Kaesgate. 
«Det gamle parkeringshuset og sykkel-
butikken er revet av AF Decom på en 
rask og trygg måte. I dag er det kun noen 
verne verdige elementer igjen etter riv-
ningen. Et trappehus fra det tidligere par-
keringshuset, samt fasader etter sykkel-
butikken. Disse elementene skal inngå i 
det nye hotellbygget» sier en engasjert 
anleggsleder Aleksander Grepstad. «I skri-
vende stund er vi i gang med å rigge kran, 
brakker mm. Det vil bli støpt noen funda-
menter før  ferien og fra august blir det full 
betongproduksjon» sier vår erfarne for-
mann Knut Knudsen med dyp røst. Ingen 
tvil om at arbeidene i denne fasen er i de 
beste hender.
På andre siden av gaten bygger LAB 
kontor bygget for Rom Eiendom som er 
omtalt lenger foran i bladet. På denne 
måten fremstår hele området med begge 
prosjekt ene som en stor LAB-byggeplass 

hvor det skal investeres for over 600 mil-
lioner kroner i en bygningsmasse på ca. 
25.000 m2. «Hotellprosjektet har fått igang-
settingstillatelse på grunnarbeid, stål og 
betongarbeid og det legges opp til at reste-
rende tillatelser kommer på plass i løpet av 
oktober 2015. Hotellet skal være ferdig til 
første kvartal 2017» sier Hans Skorpen som 
er prosjekteringsleder og fungerende pro-
sjektleder. Fra nyttår trer Lasse Smilden 
inn som prosjektleder, slik at Hans kan få 
frigjort mer tid til annen prosjektutvikling. 

DIVERSE LAGUNEN 
«Våren er ankommet og Lagunen Stor-
senter ønsker å renovere deler av sine ute-
områder før sommeren slo inn for fullt. Vi 
har asfaltert ca. 11 000 m2 fordelt på ca. 
8 områder på dagtid på ett av Bergens 
travleste kjøpesenter og det har gått me-
get bra, mye takket være innsatsen til vår 
flinke byggeleder Reidar Midtsæter som 
kjenner Lagunens ønsker og behov» sier 

anleggsleder Pål Stian Dale. Prosjektleder 
Hans Skorpen har i det siste året dre-
vet med rensing av Apeltunvannet 
sammen med Lagunen og Universitetet 
i Bergen. Dette har gått over all forven-
ting og vannet renses raskere enn antatt. 
Hovedgrunnen til dette er ett meget 
godt samarbeid mellom LAB, Lagunen og 
Universitet hvor man sammen har funnet 
de optimale løsningene for rensemetode.

Her kan man trives.

Bygget «tygges» ned av vår søster.Godt samarbeid mellom LAB og AF.
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MØLLENDALSVEIEN 68 
I Møllendalsveien 68 ble leilighetspro-
sjektet med 80 leiligheter overlevert  fra 
LAB den 11. mars i år iht. avtalt frist. 
Det pågår imidlertid for tiden innred-
ningsarbeider av næringsarealene som 
nå skal være solgt til ulike formål, men 
dette arbeidet er i regi av byggherren. 

Silje gjorde en god jobb med å følge 
opp sluttarbeidene slik at det ble få 
reklamasjonspunkter på overtakelses-
befaringene med kunder og byggherre. 
Silje har også gjort en god jobb med 
FDV-dokumentasjonen, og med bo-bok 
til hver av beboerne, samt felles info til 
sameiet/byggherren. 

Prosjektet fremstår i dag som et fint til-
skudd til området hvor Grønn Etat nå hol-
der på  med å opparbeide Allmenningen 
som ligger mellom MV68 og nabopro-
sjektet Møllerstranden (OBOS). Området 
kommer til å bli et populært boligområ-
de, noe som også Arne Hellebostad i LAB 
kan skrive under på, som en av de hel-
dige eierne av en fin leilighet i prosjektet.

BRADBENKEN 1 
Gjennom høsten 2014 og frem til februar 
2015 har vi for Friele pusset opp plan 
5 og delvis plan 4 for fiskeribedriften 
Pelagia/Norsildmel og Wilson Rederi. 
Prosjektet har et areal på ca. 1200 m2 
inkludert et nytt innskutt dekke på 
260 m2 i et åpent atrium i mellom plan 
4 og 6. etg. Lokalene ble generelt pusset 
opp med glassvegger, nye himling mm. 
Reidar var byggeleder og Hans var pro-
sjektleder.

Flott og koselig uteområde.

Lys og trivelig kantine.
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STRANDLIEN FELT II  
«VERKET TRINN 4» 
De siste 28 leilighetene ble overle-
vert i slutten av mars 2015. Byggingen 
for Profier på Strandlientomten på 
Damsgård har med dette kommet til 
veis ende. Totalt har vi bygget over 200 
leiligheter med garasjer for 160 biler og 
flere næringslokaler fra våren 2010 og 
frem til våren 2015.

Byggherren har solgt samtlige leilighe-
ter og er godt fornøyd med LAB sin inn-
sats. Hus E ble overlevert 3 måneder før 
tiden og hus F til kontraktens avtalte 
tid. Utomhusarbeidet fullføres i disse 
dager med gartnerarbeid, utemøblering 
og plantekasser. Bygget har fått mye 
oppmerksomhet for sin spesielle fasade 
med Cor-Ten rusttrege plater. Stig Hole 
har vært prosjektleder. På byggeplass 
har Aleksander Grepstad styrt arbeide-

ne med Knut Knudsen som formann og 
Bjarte Harms som byggeleder. 

Beboerne har funnet seg godt til rette 
med blant annet ny Bunnpris butikk 
i det rehabiliterte. Jernstøperiet fra 
1860-tallet og nytt EVO treningssenter i 
felt 4 som LAB har innredet. Strøket er 
i full fornyelse med en rekke nye bolig-
prosjekter bygget og nye på gang. Til 
og med Bergen kommune er i gang med 
gangbroen over Puddefjorden.

STORHAUGEN 28 
Her har vi rehabilitert et bolighus for en 
av våre faste kunder. Dette er et murhus 
fra 1919. Det er et omfattende boligpro-
sjekt med høye krav til detaljering, av-
anserte tekniske løsninger og relativt 
tunge beslutningsprosesser. Masse av-
klaringer må tas på stedet, tilpasninger 
må gjøres for å få plass til installasjoner 
og detaljer som kreves. 

Når dette skrives har huset vært i bruk 
et halvt år tid og det fungerer meget 
bra. Prosjektet har vært svært krevende. 
Det har vært materialvalg som er gjort 

som har vært problematiske i forhold til 
 levering, det har vært løsninger som har 
blitt utformet og bygget på stedet da det 
ikke har vært åpenbart hvordan dette 
kan løses, det har vært gjort mye hånd-
arbeid som det er sjelden at en 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 en kan 
se løsninger og utførelse som refererer 
til dette. Reidar Midtsæter har vært byg-
geleder og Hans Skorpen prosjektleder. 

BRYGGEN 3–5
For Friele har vi oppgradert lokaler i 
plan 2 og 4 i de byggene vi rehabiliterte 
i 2005 til 2008. Oppgraderingen er gjort 
for å skaffe lokaler til advokatfirmaet 
Hammervold og Pind. 

Arbeidet har bestått av bygging av cel-
lekontorer, oppussing av møterom og 
bygging av kjøkken. Oppstart vår 2015 
og ferdigstilling juni 2015. Reidar var 
byggeleder og Hans var prosjektleder.

Utradisjonell fasade.
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ÅSANE UTBYGGING S1/S2
I forbindelse med Åsane Utbygging AS 
sin bygging av kjøpesenter med bo-
liger på taket i Åsane har LAB utført 
de omfattende grunnarbeidene. Ole-
Reidar Fauske har vært anleggsleder 
og sammen med grunnentreprenør 
Stensland & Tyssøy har vi gjennomført 
et godt utført arbeid til alles tilfredshet. 

Vi gratulerer byggherren med et godt 
gjennomført prosjekt og åpningen av 
kjøpesenteret. Boligene på taket inklu-
sive parkhagen bygges fortsatt med fort-
løpende overleveringer til kjøperne.SJØMENNENES HUS 

70 rom, 3 suiter og en penthouseleilig-
het er nå overlevert og i full drift på 
Neptun hotell. 

Noen detaljer gjenstår men det mes-
te skal være ryddet unna til ferien. 
Sluttoppgjør gjenstår og dette blir vel 
klart til fellesferien. Siden 2011 har vi 

med dette bygget til sammen 6 suiter, 
145 rom og 2 leilighet for en fornøyd 
byggherre Neptun Eiendom Bergen AS.

«Byggeleder Kristoffer og Anleggsleder 
Pål Stian Dale har gjort en god jobb med 
arbeidene og fulgt opp våre underentre-
prenører på plassen på en god måte» sier 
prosjektleder Hans Skorpen. 

BERGEN LUFTHAVN – 
TILBYGG NORDFLØY 
Etter 7 svært hektiske måneder med 
bygging både sent og tidlig kunne LAB 
i mars endelig overlevere ombygging og 
utvidelse av eksisterende Nordfløy ved 
Bergen Lufthavn Flesland. Brukerne av 
bygget fikk sårt tiltrengte fasiliteter når 
bygget som inneholder ny Communter 
Lounge og nye kontorarealer for SAS, 

Norwegian og Widerøe ble tatt i bruk. 
Ny Nordfløy understøtter også driften 
av eksisterende terminal og gir økt kapa-
sitet på innenlands flytrafikk med blant 
annet 3 stykk nye buss gater/avganger.

Vår allerede «flyplass-skolerte» stab fra 
trappehuset med Brede, Henrik, Arne 
og Frode i spissen, gjorde en aldeles 
strålende innsats. Det er tydelig at de er 

blitt «husvarme» hos Avinor og at LAB 
har opparbeidet et godt renomme og en 
god posisjon hos driftsorganisasjonen 
på flyplassen. Bygget ble overlevert med 
god kvalitet til rett tid, og når da også 
bidraget er på plass kan vi med sikker-
het karakterisere gjennomføringen som 
svært vellykket. 

Attraktiv penthouseleilighet .

Nok et prosjekt overlevert på Avinor.
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LØNNINGSVEIEN 2 
EGD Eiendom er i dialog med Songa 
Offshore om utleie av nytt kontorbygg 
på Lønningsflaten. Dersom alt går i 
orden vil det, avhengig av kommunal 

saksbehandling være rask oppstart med 
arbeidene. Nybygget vil få et bruksareal 
på ca. 1670 m2. En grovkalkyle gir en 
byggekostnad på ca. 33 mill. eks. mva. i 
tillegg til tomt og kommunale  avgifter. 

Bygget må opp så raskt som mulig og 
det blir  derfor planlagt utført med stål/
betong som bæresystem og prefabrik-
kerte dekker. Fasadene er planlagt utført 
i Parocelementer eller tilsvarende.

KANALVEIEN 7
I Kanalveien 7 er Rasmussen Eiendom i 
ferd med å inngå totalentrepriseavtale 
med LAB om bygging av et nytt kontor-
bygg med totalt bruksareal på 9.300 m2. 
Nybygget vil bli på fem etasjer og i tillegg 
to underetasjer. Bygget er tenkt oppført 
i stål/betong og med fasader i glass, noe 
tilsvarende nabobygget som vi bygget i 

totalentreprise for Rasmussen Eiendom 
for noen år siden. 

Byggherren har den 24. juni inngått 
avtale med Siemens som leietaker på 
et areal på 4.800 m2. Her skal de huse 
270 av sine ansatte. Siemens sine area-
ler skal være innflytningsklare innen 
1. mai 2017. 

«Det er gitt rammetillatelse og rivning 
av et tidligere stålbygg er allerede utført. 
Gravesøknad er sendt og straks denne 
foreligger vil LAB iverksette arbeidene. 
Det vil være et omfattende grunnarbeid 
før selve byggingen kan starte, men i 
årsskiftet bør vi være i gang med støp-
ning av fundamenter og vegger» sier 
prosjektleder Steinar Floen. Med seg på 
jobben har han sin siamesiske tvilling 
Sigmund Algerøy som både formann og 
byggeleder.  

Endelige tegninger for prising er plan-
lagt utsendt før ferien, men basert på 
forhåndskalkyle vil kontrakten havne 
nærmere 150 mill. eks mva. Planlagt to-
tal ferdigstillelse er sommeren 2017.

Foreløpig illustrasjon av fasade.

Nok et glassbygg i Kanalveien.
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AVINOR ELEKTROSENTRAL 
På nordsiden av flyplassområdet skal 
det etableres en ny elektrosentral som 
skal forsyne alle eksisterende og nye 
bygg på Bergen Lufthavn Flesland med 
strøm. En rekke store trafoer og reser-

vekraftanlegg skal plasseres i et bygg på 
ca. 850 m2 med en høyde på inntil 12 me-
ter. LAB signerte kontrakt på utførelse 
av bygget i hovedentreprise den 29. juni, 
og starter rett etter ferien med grunn og 
betongarbeider. Bygget har en enkel inn-

redning da det i all hovedsak skal rom-
me teknisk utrustning. Kontraktssum er 
ca. 30 mill. eks mva. Vi har en byggetid 
på ca. 6 måneder, deretter skal tekniske 
anlegg prøvedriftes/testes frem til som-
merferien i 2016. 

ELSERO BRYGGE 
LAB Entreprenør har tilbudt sin kapasi-
tet og kompetanse til Profier for å delta 
i utviklingen av boligprosjektet Elsero 
Brygge som entreprenørrådgiver med 
intensjonsavtale om bygging av prosjek-
tet i totalentreprise. Elsero eiendommen 
er under regulering med siktemål på 80 
leiligheter med tilhørende kaianlegg og 
parkeringsgarasje. Prosjektet får en flott 
sydvestvendt beliggenhet i sjøkanten i 
Sandviken. Styret i Elsero Brygge AS be-
sluttet den 25. juni at det skal inngås en 
samarbeidsavtale med LAB Entreprenør.

Illustrasjon av elektrosentral.

SANDSLIMARKA 55  
REHABILITERING FASADER 
Vi har nylig inngått kontrakt på ar-
beider for DNB Næringseiendom på 
Sandslimarka 55.

Arbeidet består i all hovedsak av utven-
dig fasaderehabilitering samt ombyg-
ging av tre inngangspartier. Arbeidene 
med tilrigging og rivning av fasadekled-
ning skal starte i august og ferdigstilles 
innen nytt år. Kontraktssum ca. 15 mill. 
eks mva. 

Prosjektleder Ottar Sleire vil styre pro-
sjektet på en superb måte og byggeleder 
Reidar Midtsæter vil sørge for at arbei-
dene på byggeplass vil pågå etter de 
beste prinsipper.

BRADBENKEN 1 (BYGGETRINN 2)
For Friele skal vi pusse opp resten av 
plan 6 i dette bygget. Vi pusset opp lo-
kalene for Argentum høsten 2013 og nå 
skal vi ta resten. Ca. 700 m2 skal pus-
ses opp for bruk til Mowinckels Rederi 
og Friele sine aktiviteter utenom selve 
kaffehuset. Arbeidet omfatter generell 
oppussing med nye himlinger, gulv, 
oppdeling av lokalene til cellekontorer, 
møterom, ny belysning mm. Oppdraget 
deles i to, først lokalene  for Mowinckels 
Rederi og deretter lokalene for Friele. 
Oppstart like etter ferien og ferdigstil-
lelse rundt jan/feb 2016. Kontraktssum 
ca. kr 8 mill. 

Dette er tredje rehabiliteringsprosjek-
tet for Friele som vi utfører på kort tid. 
Vårt radarpar, Reidar som byggeleder og 
Hans som prosjektleder, er godt likt av 
kaffekongen!
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KRÅKEHAUGEN 
Kråkehaugen AS har nå levert planfor-
slag regulering til 1. gangs behandling 
i Bergen Kommune etter en effektiv 
utviklingsperiode hvor arkitekt (Link 
Arkitektur), reguleringskonsulent (Opus), 
LAB Eiendom og Profier har jobbet godt 
sammen. Nabomøte ble gjennomført i 
midten av mai 2015 i SiB sine lokaler på 

Fantoft. Mange var skeptiske men det 
ble også gitt skryt til blant annet tun-
nelløsningen som er tenkt for parkering. 
Vi registrerte også interesse for kjøp av 
leiligheter.

Vi regner med at planen legges ut til of-
fentlig høring i september 2015.

LONE 
Lone Utvikling markedsfører nå næ-
ringstomten på Lonemarka for salg på 
finn.no.

Byggetrinn 2 bolig ble igangsatt i be-
gynnelsen av april 2015. Etter at en del 
grunnarbeid var utført besluttet Lone 
Utvikling å stoppe arbeidet inntil videre. 
Dette på grunn av usikkerhet i forhold 
til markedet for salg av leiligheter i om-
rådet. Arbeidet må gjenopptas innen 
2 år for at ramme- og igangsettingstil-
latelsen fortsatt skal være gjeldende.

JACOB KJØDES VEI 10
Jacob Kjødes vei 10 AS har besluttet 
igangsetting av dette boligprosjektet 
med 4 store leiligheter.

LAB Entreprenør skal bygge prosjek-
tet i totalentreprise. Prosjektet legges i 
disse dager ut i markedet med prospekt 
og prisliste. Tidligere har det vært mar-
kedsført med «teasere» i avis og postkas-
ser.

Kråkehaugen.

Kråkehaugen.
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SKIPARVIKEN PANORAMA 
Prosjektet vårt i Skiparviken med 109 
leiligheter fordelt på 10 blokker er nå 
sendt til Byråd for byutvikling, klima 
og miljø. Etter byrådens behandling av 
saken skal reguleringsplanen til politisk 
behandling rett etter ferien.

Prosjektet går nå inn i en fase hvor vi ak-
tivt vil jobbe for en positiv dialog med 
våre folkevalgte for å synliggjøre hvilket 
flott prosjekt vi ønsker å få ferdigregu-
lert. I likhet med en rekke andre større 
reguleringsplaner i Bergen har proses-
sen tatt alt for lang tid, og skal Bergen 
få det tilskudd av nye boliger som byen 
trenger for å håndtere befolkningsvek-
sten de nærmeste årene så må utbyg-
gere få raskere behandling av sine pri-
vate planer. Dette er det sittende byråd 

er opptatt av, slik at vi nå er i en posisjon 
hvor det er lov til både å tro og håpe på 
en snarlig godkjenning.

Prosjektet må etter ferien bemannes opp 
med LAB-ansatte for å håndtere videre 
prosjektutvikling og prosjektering, kal-
kyler og tilbudsinnhenting. Vi gleder oss 
til å komme i gang med denne jobben, 
det er her LAB har sin forse og hvor vi 
i stor grad kan skape gode produkt og 
resultater både for kjøper og utbygger.

TOPPEMYR
Bygging av rubbhall, stålhall, innred-
ning tilbygg og leskur vaskeplass er 
ferdigstilt. Søknad om fjerning av stein-
platå og sikring av fjellskjæringen er 
stilt i bero hos kommunens saksbehand-
ler i påvente av behandling av søknad 
om utfylling av elv. Dette da steinmas-
sene fra steinplatå er tenkt benyttet til å 
fylle ut elven. Behandlingen av elvesøk-
naden tar lang tid og byggesak venter 
nå på uttalelse fra Grønn Etat som de 
hadde glemt å be om. Når fjellplatået er 
fjernet og elven utfylt så er vi ferdig med 
de planlagte oppgraderingene på lager-
eiendommen vår i Toppemyr 2C.

NORDSTRAUMEN 
DK-Eiendom som kjøpte felt B10 av oss 
har solgt de fleste av de planlagte 10 to-
mannsboligene og bygging igang settes 
i disse dager. Overdragelse av hele felt 
B10 tomten med overskjøting til DK-
Eiendom og fullt oppgjør gjennomfø-
res før ferien. Vår opsjon på deltagelse 
i et nytt felt med Harald Nordstrøm i 
stadfestet reguleringsplan er ikke av-
klart enda. Det er inngått avtale med 
Sperrevik AS (Byggconcept AS) om rett 
til å koble seg til og benytte vei- og led-
ningsanlegget som NU har bygget og rår 
over. Sperrevik AS skal bygge ut 84 boli-
ger på et felt ovenfor NU sitt område.

Midtun Leir.

MIDTUN LEIR 
Det går mot ferdigstillelse av BTC/Archer 
bygget 1. september 2015. LAB Eiendom 
er godt fornøyd med totalentreprenø-
rens fremdrift og løpende avklaringer 
med leietakeren.

Byggetrinn 2 er under avklaring med 
mulig bruker og kjøper av bygget. Bygget 
som diskuteres er på totalt 7100 m2 med 
1500 m2 påbygg forberedelse. Det inn-
hentes nå pristilbud på grunnarbeidet 
for byggetrinn 2.

Moderne byvillaer
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OPPGRADERING AV 
 LAGEROMRÅDET
Den nye Llentabhallen er ferdig  med 
både strøm, lys og reoler, og er tatt i 
full bruk. I den nye hallen er det 400V 
anlegg, det gjør at vi nå kan teste 400V 
utstyr på en god måte. Rubbhallen er 
montert og vasket. Gulvet er støpt og det 
eneste vi venter på er ny port før den er 
helt klar til bruk .

På vaskeplassen er Kay i full gang med å 
støpe ny plate før vi kan montere over-
bygg. Når det gjelder fjerning av stein-
platået og legge elven  i rør, så har vi fått 
melding fra kommunen om at vi ikke 
kan forvente et svar før utpå høsten.
 
DRIFT
Lagersjef Inge Andersen melder at drif-
ten på lageret går for fullt og ting begyn-
ner  å komme i system.
Vår nye sjåfør Åge er i full drift i kranbi-
len og har hektiske dager. Han fungerer 
utmerket og samarbeidet med prosjek-
tene er veldig bra. Kay og Evy har vært 
igjennom en hektisk periode der vi har 
fått mye utsyr i retur fra prosjektene 
som skal klargjøres å settes på plass. 

Spesielt mye Meva systemforskaling. 
Største delen av denne forskalingen 
har vært en runde innom verkstedet til 
Teknikk på Østlandet for full rehabilite-
ring. Denne ligger nå stablet og trygt 
lagret under halltaket klar til neste 
prosjekt. Da Trygve var på besøk den 30. 
juni var han svært godt fornøyd med tin-
genes tilstand!

Vi har også 2 stk. tårnkraner  på lageret 
for øyeblikket. Vi ser absolutt nytten og 
fordelen ved å ha god plass og gode lag-
ringsmuligheter. I tillegg til eget utstyr 
har vi også mulighet for mellomlagring 
av materiell til prosjektene. Det kan nev-
nes at vi for tiden har 50–60 storsekker 
med brostein fra våre prosjekter ved 
Bergen Stasjon. Vi har også lamper og 
søppelbøtter til de nye bybane skurene 
trygt lagret i den nye stålhallen. I disse 
dager venter vi også på 3 stk. 40 fots con-
tainere som skal bearbeides av Blikk og 
Ventilasjon AS før det skal monteres på 
fasadene på det nye terminalbygget for 
Avinor på Flesland 

INNVESTERINGER
Vi har også i år investert i nye biler. Ny 
VW transporter, mannskapsbuss og 
2 stk. Caddy formannsbiler er på plass. 
Vi har kjøpt en god del bygestrømskap, 
kabler og innvendig belysning.
 
Det er også investert i flere støvsugere, 
pumper og avfuktere. Vi har også tanker 
om å investere i flere sakselifter. 

EVY HAR DESSVERRE VALGT Å SI 
OPP SIN STILLING HOS OSS 
Kjærligheten har lokket henne til Eidfjord. 
Der skal hun bli samboer og skal begynne 
å jobbe hos Byggeriet. Hennes blide åsyn 
og gode service vil bli sterkt savnet. Vi 
takker for god innsats og ønsker henne 
lykke til videre! Rekrutteringen etter en 
ny medarbeider ble igangsatt for kort tid 
siden og interessen for jobben var stor. 
Vi mottok over 130 søknader. Da var det 
 ekstra hyggelig at valget falt på en av våre 
egne medarbeidere som også hadde levert 
jobbsøknad, nemlig vår dyktige kranfører 
Lise Solheim (30). Vi er trygge på at hun 
blir en god erstatter for Evy. Det er en stor 
fordel at hun kjenner både folkene i LAB 
og alt utstyret som vi benytter i vår drift.

God orden i hyllene her.
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BJØRN CATO BORGE (33)
Bjørn Cato begynner som 
ingeniør i LAB Entreprenør 
3. august 2015. Han har nå 
avsluttet 3 års studium 

på Høyskole i Bergen hvor han har tatt 
bygningsingeniør studie med fokus 
på anleggsledelse. Bjørn Cato har lang 
erfaring som forskalingssnekker hos 
Skanska i perioden 2000 – 2007 hvor 
han hadde læretiden og tok fagbrevet. 
I 2007 var han utsatt for en stygg bilu-
lykke hvor han ble alvorlig skadet og fikk 
omfattende brannskader. Det var tidlig 
klart at han etter dette ikke kunne gå 
tilbake til sitt yrke som forskalingssnek-
ker. Etter lang tids rekonvalesens star-
tet han i 2011 på forberedende kurs til 
ingeniørutdannelse og i perioden 2012 

– 2015 fullførte han ingeniørstudiet.

I LAB Entreprenør vil Bjørn Cato delta på 
vårt nye prosjekt Avinor Elektrosentral 
hvor han skal følge opp betongarbei-
dene. Bjørn Cato bor på Fanaflaten med 
samboer og 1 barn. På fritiden trener 
han guttene til Kirkevoll Basket Klubb. 
Han har tidligere også i flere år trent 
Bjarg sine fotballgutter på fritiden, blant 
annet Trygve sin yngste sønn Jakob (16). 

MATS JENSEN 
BREMERTHUN (30)
Mats begynner som in-
geniør i LAB Entreprenør 
3. august 2015. Han kom-

mer nå fra rådgivende ingeniørfirma 
H2Byggetenikk hvor han har jobbet som 
RIB det siste året etter endt utdannelse 
på Høyskolen i Bergen i 2014. Her studer-
te han bygg og konstruksjonsteknikk. 

Mats er opprinnelig tømrer med fag-
brev, og har i tillegg mesterpapirer fra 
Faggruppen hvor han jobbet i 5 år. Han 
har opparbeidet seg solid praktisk erfa-
ring. I LAB Entreprenør skal Mats være 
på prosjektet Nygårdsgaten 112 – 114 
hvor vi helt sikkert vil finne spennende 
og utfordrende oppgaver til han. Mats 
bor sammen med samboer og hund i 
Morvik i Åsane. På fritiden liker han å 

følge med på sitt favorittlag Manchester 
United, samt lange og gode turer med 
hunden.  

STIAN GJERDE (42)
Stian ble ansatt som 
HMS/personal arbeider i 
LAB Entreprenør 22. juni 
2015. Han kom da fra 

teknisk fagskole i Bergen. Tidligere har 
Stian vært ansatt i LAB Entreprenør i 
perioden 01.02.07 – 02.08.13 da han be-
stemte seg for å starte på teknisk fag-
skole. I LAB perioden tidligere var Stian 
ansatt som jernbinder og har vært på 
mange av vår prosjekter og da også som 
verneombud. Med sin kjennskap til LAB 
og interesse for HMS så tror vi at dette 
vil bli en god styrking av vårt HMS og 
personalarbeid.  Han vil nå i den første 
tiden arbeide med RUH rapportering og 
systematisering av HMS dokumentasjon. 
Stian bor på Valle, er gift og har 4 barn. 
På fritiden går det mest i fotballtrening 
av småguttene i Kalandseid Idrettslag.

JAN-STIAN SLEIRE 
OPDAL (25)
Jan – Stian ble ansatt 
som byggeleder i LAB 
Entreprenør 9. februar 

2015. Han kom da fra VIA University 
College i Horsens, Danmark. Før det 
hadde han tatt toårig teknisk fagskole 
i Bergen. Jan – Stian er opprinnelig 
tømrer og har sin tømrerbakgrunn fra 
Andersland Bygg på Tysnes. I dag finner 
vi Jan – Stian på prosjekt Rom Eiendom 
som byggeleder for arkitektfagene, samt 
HMS oppfølging. Jan – Stian bor på 
Landås og på fritiden liker han å følge 
med på sitt favorittlag Arsenal og når 
muligheten byr seg så er det til Tysnes 
hvor fiske på sjøen er noe han trives med.

ANDREAS BERTIN 
BRULAND (24)
Andreas ble ansatt 
som ingeniør i LAB 
Entreprenør 16. febru-

ar 2015. Han kom da fra Høyskolen i 
Bergen hvor han hadde studert bygg 
og konstruksjonsteknikk. Før det gikk 
han på BI og studerte markedsøkonomi. 
Andreas har vært på Avinor T3 siden han 
begynte i februar. Hovedoppgaven hans 
der er RTB (Rent Tørt Bygg) og avfalls-
håndtering noe som får mye oppmerk-
somhet i dette prosjektet. Senere vil han 
også bidra på KS og FDV dokumentasjon. 
Andreas bor på Møhlenpris og på friti-
den er interessene tennis og musikk. På 
musikk fronten er det gitar og piano som 
blir traktert. De fleste husker han også 
som pianist på årsfesten på Solstrand 
Hotell hvor han leverte mesterlig spill 
på pianoet!

LISE SOLHEIM (30)
Lise er vår nye lager-
medarbeider på vårt 
nye lager på Toppe fra 3. 
august 2015. Som kjent 

hadde vi annonse etter ny lagermed-
arbeider etter at Evy har valgt å flytte 
til Eidfjord. Tross mange gode søkere 
til stillingen var det Lise som til slutt 
stod igjen som vårt førstevalg. Vi har 
med Lise fått en lagermedarbeider som 
kjenner LAB Entreprenør sitt virke og 
ansatte veldig godt. Hun har vært an-
satt som krankjører side 2012 da hun 
begynte på det imponerende DNB pro-
sjektet i Solheimsviken, deretter BUSP 
og nå på Sengebygget. Fra tidligere har 
hun også 6 år som kranfører og hjelpear-
beider hos Magnar Sivertsen AS, så hun 
er godt kjent med byggevirksomhet og 
alt utstyret vi bruker i vår betongpro-
duksjon. Lise er gift, har 1 gutt på snart 
5 år og bor på Frekhaug. På fritiden går 
det i hundedressur, og er aktiv i hunde-
treningen Agility.  
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Intervju med
en  lærling
KENNETH MELLINGEN (18)
Kenneth begynte som 3 års lærling i 
LAB Entreprenør den 4.august 2014. 
Han kom da til BUSP som første bygge-
plass. Her var han helt frem til februar 
2015 da  turen gikk videre til Avinor og 
prosjekt T3. Kenneth trives godt i LAB 
Entreprenør. Han forteller at han har 
lært mye av å ha Jarle Sleire som fad-
der. Det har gitt han verdifull erfaring 
som han alltid vil ha med seg videre. 
På Avinor T3 får han også spennende 
oppgaver på et prosjekt som han synes 
det er stas å være på. Kenneth bor på 
Knarvik, og etter en lang dag på jobb er 
det bare litt egentrening han rekker å 
bedrive på fritiden.

Intervju med vår nye sjåfør 
ÅGE NATÅS, KRANBILSJÅFØR I LAB
Åge har nå virkelig kommet godt i gang 
som sjåfør på kranbilen vår. Han tok tid-
ligere i vinter G8 kurset for lastebilkran. 
Bjørn Johansen, vår sjåfør fra mange 
år tilbake har gitt Åge opplæring på 
 bilen og gode råd. Det er godt å se bilen 
i sving igjen i bybildet etter noen måne-
ders stillstand. Åge kan fortelle at det er 
travle dager med kjøring av utstyr til og 
fra lager og leverandører. Han liker seg 
veldig godt og nevner spesielt den gode 
tonen og stå på viljen til sine kolleger 
som mye av grunnen til det. Vi takker 
for praten, « Jeg har det travelt» avslut-
ter Åge med et smil og tar fatt på turen 
til lageret etter å ha hentet utstyr på 
ROM Eiendom.   

Kenneth trives i LAB Entreprenør.

Åge endelig på plass i lastebilen.
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Praktikanter
JONATHAN TØGARD (6 UKER)
Høyskolen i Bergen har en linje for bygg-
ingeniør med studieretning prosjektle-
delse. Det er krav til praksis på denne lin-
jen. Høyskolen tok kontakt med diverse 
entreprenører og rådgivere i Bergen vå-
ren 2015. I denne forbindelse valgte LAB 
Entreprenør å ta i mot 1 høyskolestudent. 

Jonathan Tøgard startet sin praksisperio-
de hos oss den 8. juni og har primært vært 
engasjert på prosjektet Hotel Zander K 
hvor han sammen med Hans Skorpen har 
fått arbeidet med tegningsgjennomgang, 
massekontroll, kontrakter m.m. I tillegg 
har han vært ute på byggeplassen for å 
se hvordan en byggeplass blir opprigget 
og drevet. Praksisperioden går nå fram 
til sommerferien og fortsetter 2 uker 
 etter ferien frem til siste skoleåret starter 
i august. Jonathan viser lovende takter og 
hvis dette er standarden på de som blir 
utdannet på denne linjen, så kan vi se lyst 
på fremtiden!

EIVIND HOLMEDAL (20 UKER)
Eivind Holmedal fra Utåker i Kvinnherad 
har fagbrev som tømrer, teknisk fag-
skole og studerer nå på VIA University 
College i Horsens i Danmark innen 

studie retning Architectural Technology 
and Construction Management som 
gir bachelorgrad etter 7 semestre. I det 
sjette semesteret skal studentene ha 20 
ukers praksis. Eivind tok kontakt med 
LAB i vår hvor han fikk innvilget praksis-
plass i høst med oppstart 3. august.

Trygve hadde orientering og befaring 
med Eivind den 5. juni hvor de blant 
annet besøkte prosjekt Sengebygg Sør 
på Haukeland Universitetssykehus hvor 
han skal praktisere sammen med Vegard, 
Brede og Børge. Eivind er bondesønn og 
kommer fra en familie hvor både far og 
brødre er i entreprenørbransjen. 

JOHAN LØVE GJERSVIK (20 UKER)
Johan Løve Gjersvik fra Tysnes har fag-
brev som tømrer, teknisk fagskole og 
studerer nå på VIA University College 
i Horsens i Danmark innen studieret-
ning Architectural Technology and 
Construction Management som gir bac-
helorgrad etter 7 semestre. På lik linje 
med Eivind tok Johan kontakt med LAB i 
vår hvor han fikk innvilget praksisplass 
i høst med oppstart 3. august.

Trygve hadde orientering og befaring 
med Johan den 30. juni hvor de blant 
annet besøkte ROM Eiendom – Bergen 
Stasjon Øst, hvor han skal praktisere 

sammen med Lasse, Knut Helge, Jan-
Stian, Silje og Per Ivar. Johan har faktisk 
gått i barnehage og på skole sammen 
med vår nyansatte og lovende bygge-
leder Jan-Stian Sleire Opdal. I tillegg 
har de jobbet sammen som tømrere i 
Andersland Bygg på Tysnes. 

Årets blåtur gikk av stabelen fredag 19. 
juni. Vi var heldige med været,  solen 
tittet frem og gjorde sitt beste for 
at de nesten 80 fremmøtte skulle få 
en fin kveld. Vi møttes ved kontoret i 
Kanalveien og her vanket det  baguett 
og noe kaldt å drikke. Deretter ble det 
busstur til sentrum. Her ble vi delt opp 
i lag med tilhørende t-skjorter, for å 
gjennomføre «Bergen Race» som be-
stod av forskjellige oppgaver rundt 
om i byen. Vandringen brakte oss også 
innom noen av byens vannhull, hvor 
også beste utkledning av deltakere 
stod på programmet. Siste stopp var 
Nøsteboden hvor bordene var dekket og 
det ble servert en deilig buffet. Senere 

på kvelden ble det kåret vinner av 
Bergen Race og med pokal til vinnerla-

get. Tilbakemeldinger fra Blåturen har 
vært veldig positiv!

Årets blåtur

Store  
dager

20 ÅR 
11. september, Sindre Skjerve 

30 ÅR
2. desember, Arne Hellebostad 
27. desember, Kristoffer Sæle

40 ÅR
7. september, Jørn Grimen Andersen

50 ÅR
19. august, Inge Andersen

Start på festplassen.
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Siste nytt fra FAS Fundamentering AS
Det nærmer seg ferie i Trondheim. Denne forsommeren har vært den kal-
deste og fuktigste på nesten 100 år, og været gir ikke feriefornemmelser. Vi 
trøster oss med at godværet er til gode og at ferieværet blir av beste kvalitet. 

For oss i FAS har nok det siste halvåret 
vært minst like be-
givenhetsrikt som 
for resten av LAB-
konsernet. I tillegg 

til nytt eierskap, er det også flere nye i 
ledelsen. Vi har fra 1. desember ny perso-
nalleder i Willy Berdahl, fra april er John 
Olav Dybvik på plass som anleggsleder 
i Peleavdelingen og fra 1. september vil 

ny anbudsmedarbeider være på plass. 
Selv har jeg nå vært i bedriften siden i 
høst, og begynner etter hvert å bli varm 
i trøya. Vi har fortsatt fokus på organisa-
sjonsbygging og forbereder generasjons-
skiftet som ligger foran oss. Antall an-
satte har økt noe og vi er nå 71 ansatte.
Aktivitetsnivået har i første halvår vært 
gjennomgående høyt, omsetningen ut 
mai ligger 10% over og bidragsprosen-

ten er som budsjettert. Vi sier oss for-
nøyd med det. 

Så langt har vi i år kontrahert 41 små og 
store prosjekter, fordelt på 32 forskjel-
lige kunder. 

Prosjektene er, som vanlig, spredt over 
hele landet. Fra Finnmark (Loppa) i 
nord og videre både Tromsø, Harstad og 
Sandnessjøen i Nord- Norge. I Trøndelag 
på Stjørdal og Trondheim, samt flere 
steder langs kysten før vi kommer til 
Bergen, hvor vi har et stort marked med 
flere prosjekter. Vi har fått flere prosjek-
ter rundt Stavanger, og vi har fortsatt bra 
aktivitet i Oslo-området. Akkurat i disse 
dager er vi også godt forankret på indre 
Østland med arbeider på Kongsvinger og 
Sel i Gudbrandsdalen.

Ordresituasjonen for oss er tilfredsstil-
lende. Fra nyttår har ordrereserven vært 
fallende, og nå i midten av juni var den 
på et lavmål som bare ga oss full aktivi-
tet ut august måned. Nå i de siste dagene 
har det kommet til flere prosjekter, sam-
tidig er det flere større prosjekter under 
avklaring. Dette gjør at vi tar ferie med 
god magefølelse i forhold til marked og 
aktivitetsnivå for 2. halvår.

Jeg vil til slutt ønske alle leserne 
av bladet en riktig god  sommer! 
Benytt denne til å fulladde 
 batteriene før høstøkta tar til.

Tormod Stigen
Daglig leder

Tormod Stigen.

Prosjekt Småpudden, Bergen.

Prosjekt Hell brua, Stjørdal.
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Første del av 2015 nærmer seg unnagjort, og status hos oss her i ÅBF AS er 
heldigvis ikke preget av at sommerværet ser ut til å svikte oss fullstendig.

Vi har for tiden aktivitet på totalt 25 
byggeplasser, vi er totalt 195 tømrere i 
sving fordelt på 85 egne og 110 innleide 
og er godt i rute i forhold til budsjett når 
det gjelder både omsetning og resultat.
Gledelig å melde at vi også har skrevet 
kontrakt med 5 flotte lærlinger, som 
er sulten på å lære seg tømrerfaget og 
skape seg en karriere i byggebransjen. 
Bransjen er i stor endring og da er det 
viktig for oss å få tak i disse ungdom-
mene som skal bære ÅBF kulturen videre 
langt inn i fremtiden.

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

NATTLAND OPPVEKSTTUN
Ny skole og oppveksttun for Bergen 
Kommune. ÅBF har Generalentreprise 
på prosjektet, kontraktsverdi kr 206,0 
mill eks mva Arbeidene startet opp 
sommeren 2014, ferdigstillelse vinter/
vår 2017. Pr dd er dette største kontrakt 
i ÅBF sin historie. Byggeplassen ledes 
formann av Jørgen Rohde, med Roald 
Sandvik, Dennis Gunnarsjå og Magnar 
Frønningen som svært gode baser med 
på laget. Prosjektleder er Frank Ståløy.

TVEIT OMSORGSBOLIGER
Rehabilitering av 17 leiligheter, samt 
administrasjonsfløy, utføres i General-
entreprise for Askøy kommune. I tillegg 
til rehabilitering bygges det tilbygg for 
heis, trapper og korridor. Prosjektet star-
tet i Januar 2015 og er ventet ferdigstilt 
i løpet av oktober 2015. Frode Hansen er 
bas / fungerende formann på prosjektet.

STRANDEN BOLIGLAG
Tømmerentreprise på rehabilitering av 
3 blokker. Blokkene skal tilleggsisoleres, 
og klees med Steni. Vindu, dører og tak 
skal skiftes. Blokkene får også nye bal-
konger. Arbeider startet januar 2015, og 
skal ferdigstilles juni 2016. Bas: Christer 
Ulsmåg. Oppdragsgiver er Vestbo, og 
rehabiliteringen er tegnet av Forum 
Arkitekter.

NYGÅRDSGATEN 5
Vi har hovedentreprise for UiB på ombyg-
ging av 2 etg til kontorer. Dette er jobb 
nr 3 vi har for Universitetet i Bergen på 

Å S A N E  B Y G G M E S T E R

Nattland Oppveksttun.

Siste nytt fra Åsane Byggmesterforretning
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kort tid. Arbeidene startet i mars 2015 
og skal ferdigstilles i oktober 2015. Bas 
på byggeplass er Per Kristian Knutsen.

FLESLAND – ADMINISTRASJONS-
BYGG FOR VA-ETATEN  
(RENSEANLEGG)
Nybygg på stålkjerne peler, betong, ele-
menter, arkitektfag, tekniske fag samt 
utom hus.  Bygging av nytt administra-
sjonsbygg tilknyttet nytt, stort rensean-
legg i fjellhall på Flesland. ÅBF utfører 
generalentreprise for Bergen Kommune. 
Prosjektet er i sluttfasen og bygget over-
leveres i disse dager. Utomhusarbeidene 
vil pågå til fjellhall er ferdigstilt. 
Arbeidene startet i juni 2014. Ca 800 m2 
BRA. Inneholder 2 etasjer med heis, 

kontorer i 2. etg og garderober i 1. etg. 
Formann/BAS Royne Berg. Byggherre: 
Bergen kommune – VA-etaten

GOLFTUNET BORETTSLAG
Tømmerentreprise, bygging av 22 nye 
leiligheter i 3 små blokker, nær golf-
banen i Fana. Startet februar 2014, og blir 
overlevert i disse dager. Bas: A. Aasen, og 
Bjarte Husdal fra april. Oppdragsgiver 
er Vestbo, og bygget er tegnet av Grieg 
Arkitekter

LINDÅS BARNESKULE
Vi utfører hovedentreprise på ombyg-
ging av Lindås barneskule. Dette er 
tredje og  foreløpig siste etappe i ombyg-
gingsarbeider på skolen. Arbeidene skal 

ferdigstilles innen skolestart høsten 
2015.06.24 Bas er Kåre Neset og prosjekt-
leder er Willy Hansen. Oppdragsgiver er 
Lindås kommune.

TERMINAL BERGEN LUFTHAVN 
FLESLAND
Denne kontrakten er en tømmerentre-
prise som underentreprenør for LAB AS.
Tømmerentreprisen omfatter mye til-
pasningsarbeid mellom forskjellige 
bygningskomponenter som lettak, glass 
og blikk. Bygging av klimavegger og ut-
vendige himlinger er også en del av vår 
kontrakt. Gjennomsnittlig bemanning 
på prosjektet blir ca 25 mann. Vi startet 
på prosjektet april 2015 og ferdigstilles 
nov–des 2015. Formann på prosjektet 
er Frode Nesse, bas er Svein Erik Hamre. 
Byggherre: Avinor/LAB.

STØYTILTAK SUNDTS VEG
Parsell: Sundts veg, Nesttun.Fasadetiltak. 
Balansert ventilasjon, utvendige lo-
kale støyskjermer. I Sundts veg er det 
11 hus. Bas på prosjektet er Øystein 
Olsteig og prosjektleder er Willy Hansen. 
Oppstart Februar 2015 Ferdig Juni 2015. 
Byggherre: Bergen Kommune

TERRASSEN SPISERI, HAUKELAND 
SYKEHUS.
Dette prosjektet er en hovedentreprise 
som omfatter ombygning av 550 m2 i 
eksisterende kantine, samt 280 m2 ny-
bygg i stål og glass. Hovedentreprisen 
omfatter alle arkitektfag inkl. glass og 
aluminium. Gjennomsnittlig beman-
ning på prosjektet har væt 2–4 tømrere. 

Flesland – Administrasjonsbygg for VA-etaten.

Golftunet Borettslag.
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Vi startet på prosjektet oktober 2014 og 
ferdigstilles august 2015. Formann på 
prosjektet er Frode Nesse, bas er Frank 
Låstad. Byggherre: Helse Bergen.

SENGEBYGGET
Tømmerentreprise, Bygging av nytt 
Sengebygg på Haukeland Sykehus. 
Oppstart var i februar 2015, og jobben 
skal overleveres i oktober/november 
2015. Bygget har fasader og tak kledd 
med Kebony. Bas: Kenneth Hope, med 
hjelp av Pavel Koziol og Stig Fjellbakk 
Oppdragsgiver er LAB, og arkitekt er 
Origo

PROSJEKT KVERNEVIK RENSE-
ANLEGG – ADMINISTRASJONSBYGG
Bygging av nytt administrasjonsbygg 
tilknyttet nytt, stort renseanlegg i fjell-
hall. ÅBF utfører generalentreprise på 
bygget som føres opp like utenfor fjell-
hallen. Prosjektet har hatt en del nye ut-
fordringer, blant annet plastring av elv. 
Arbeidene startet i november 2014 og 
ferdigstilles høsten 2015. Øystein Lothe 
er formann på prosjektet.

KRAMBUA      
 Generalentreprise på innvendig ombyg-
ging, tilbygg og nye fasader. Byggestart 
mai 2015, overlevering er planlagt de-
sember 2015. Bygget er i full drift gjen-
nom hele anleggsperioden, noe som 
stiller store krav til logistikk og koor-
dinering mot brukere. Bas på bygget er 
Øystein Olsteig og prosjektleder er Tor-
Ivar Humborstad. Byggherre: Hannevik 
Eiendom AS

HUS TRYKKAMMER
Hovedentreprise på innvendig reha-
bilitering og tilbygg med nye fasader. 
Byggestart 1. juni 2015, planlagt over-
levering 28. august 2015. Utvidelse av 
trykkammeravdeling på Haukeland 
Sykehus. Bas på bygget er Henrik Hirth 
og prosjektleder Tor-Ivar Humborstad
Byggherre: Helse Bergen

HUS SYKKELHUS
Oppføring av nytt sykkelhus ved 
Kvinneklinikken på Haukeland Sykehus. 
Vi har med grunn- og betong, stål og 
tømmerarbeider. Arbeidet ferdigstil-
les høsten 2015. Prosjektleder Tor-Ivar 
Humborstad. Byggherre: Helse Bergen

MOTTAKSKLINIKK,  
HAUKELAND SYKEHUS
Dette prosjektet er en hovedentreprise 
som omfatter ombygning av 5000 m2 

over 2 etasjer i sentralblokken, nytt bygg 
på 500 m2 i tredje etasje samt ny ad-
komst for ambulanse. Mottaksklinikken 
skal være en del av akuttberedskapen 
når den ferdigstilles. Hovedentreprisen 
omfatter alle arkitektfag inkl. grunn og 
betong. Gjennomsnittlig bemanning på 
prosjektet 12–14 tømrere. Vi startet på 
prosjektet oktober 2014 og ferdigstilles 
høst 2016. Formann på prosjektet er Tor 
Ivar Humborstad , bas er Henrik Hirth 
og Øystein Fjellsbø. Byggherre: Helse 
Bergen.

BYFJORDEN PANORAMA/ 
STONGAFJELLET B5
Vi har tømmer arbeidene på Byfjorden 
Panorama som er en blokk med 20 leilig-
heter for JM Norge. Dette prosjektet lig-
ger på Askøy ved Askøybroen med utsikt 
over byfjorden. Byggestart var Mai 2015. 
Ferdigstillelse Mars 2016. Kontraktsum 
ca 8 mill. Bas: Kjetil Rørtveit.

Prosjekt Kvernevik renseanlegg – administrasjonsbygg.
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LYNGHAGEN II
Hovedentreprise på nybygg, 22 leilig-
heter ca 1500 m2. Byggestart august 2014. 
Overlevering Juni 2015. Prosjektet består 
av to lavblokker hvorav en har tre eta-
sjer og en med to etasjer. Byggene opp-
føres med bærekonstruksjon i tre. Med 
etasjeskiller i lecaplank og tak fra Lett-
tak. Husene bygges som passiv hus. Bas 
på byggeplass Jan Follesø. Byggherre: 
Vestbo.  

OS SJØFRONT
Hovedentreprise Tømmer. 40 Leiligheter 
ca 2100 m2 fordelt på tre blokker. To blok-
ker 4 etasjer, og 1 blokk på  5 etasjer. 
Hovedbæring i betong. Oppstart mars 
2015, ferdigstilles Februar 2016. Bas 
på byggeplass er Daniel Ingebrigtsen. 
Byggherre Profier AS / OBOS Stor Bergen-
OS. Vår oppdragsgiver er LAB entreprenør.

VESTRE NORDGARDSLEITET 18 –  
4 ENEBOLIGER I SALHUS
Totalentreprise utføres for Vestre 
Nordgardsleitet 18 AS, som er et utbyg-
gingsselskap med ÅBF som. Oppføring av 
4 nye eneboliger samt infrastruktur for 
tomteområdet. Grunnarbeid, vei og VA er 
ferdigstilt. Oppstart for bygging av boli-
gene er satt til august 2015 og er forven-
tet ferdigstilt sommeren 2016. Boligene 
har et bruttoareal på ca 250 m2 inkludert 
en utleie seksjon. Alle 4 boliger er solgt. 
Formann/BAS ikke avklart ennå.

LØYPETONA 2-MANNSBOLIGER 
Vi bygger 9 stk to-mannsboliger for JM 
Norge. Disse ligger på Meland med fan-
tastisk utsikt til Salhus. Kontraktsum er 
på ca 14 mill.  Byggestart var Desember 
2014. Første hus skal overleveres 3 kvar-
tal 2015 og de siste husene 1 kvartal 
2016. Vi er i gang med 6 hus nå, i to av 
dem har vi startet med dører og listverk. 
Bas: Øyvind Natås / Ivan Knudsen

LØYPETONA BLOKK 1 OG 2
Vi har tømmer-arbeidene på to blokker 
for JM Norge. Disse ligger i samme felt 
som to-mannsboligene. Det er totalt 

37 leiligheter. 16 i blokk 1 og 21 i blokk 
2. Kontraktsum ca 9 mill. Byggestart 
var Mars 2015. Ferdigstillelse 2 kvartal 
2016. Blokk 1 er klar til tekniske fag til 
ferien. Blokk 2 starter vi med ytterveg-
ger med nå. Bas: Ronny Bognøy.

PROSJEKT ÅRÅS SKULE –  
AUSTRHEIM
Rehabilitering av skolebygg i genera-
lentreprise. Nytt ventilasjonsanlegg, 
nytt tak og tilleggsisolere fasader. Bytte 
vinduer til aluminiumsvindu. Start juni 
2015, ferdigstillelse okt./nov. 2015.06.19 

Løypetona Blokk 1 og 2.

Vestre Nordgardsleitet 18.
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Vi har følgende nye opp drag som starter 
utover høsten/vinteren:
 JACOB KJØDESVEI 10
Her skal vi utføre tømmerarbeider på 4 
eksklusive leiligheter for LAB entrepre-
nør. Oppstart høsten/vinteren 2015.  

NYHAUGVEIEN 4
Her skal vi utføre tømmerarbeider på 5 
eksklusive leiligheter for LAB entrepre-
nør. Oppstart høsten/vinteren 2015.  

ZANDER K HOTELL
Vi skal utføre tømmerarbeider på Zander 
K Hotell i sentrum. Vår oppdragsgiver er 
LAB entreprenør. Hotellet vil inneholde 
250 rom. Hotellet etableres i område ved 
jernbanestasjonen i sentrum. Oppstart 
tømmerarbeider forventes rundt nyttår, 
byggetid på ca 12 mnd.

MANGER VELFERDSSENTER –  
TILBYGG
Vi skal utføre generalentreprise på et 
mindre tilbygg på Manger velferds-
senter som heimetenesta i kommunen 
skal bruke. Oppstart høsten 2015, med 
ca 4 mnd byggetid.

ELEKTROSENTRAL – FLESLAND
Vi skal utføre tømmerarbeider på et nytt 
bygg på Flesland som skal inneholde 
varme og kjøleanlegget til den nye ter-
minalen på Flesland. Fremdriften er ikke 
avklart.

PERMANENTEN
Rehabilitering av Permanenten utven-
dig Generalentreprise. I hovedsak, tak 

konstruksjon og fasader i indre gårds-
rom rehabiliteres. Det skal også leveres 
nye ventilasjons aggregater. Arbeidene 
har planlagt oppstart 03.08 (Stillas star-
ter 06.07) Byggetid er ca. 8 måneder 
Bas: Øystein Fjellsbø. Oppdragsgiver er 
Bergen Kommune, Etat for utbygging, 
arkitekt Arkitektskap AS

SKEIE SKOLE – BERGEN KOMMUNE
Nytt tilbygg (ca 1000m2) samt ombyg-
ging eksisterende bygg (ca 2000m2), skal 
utføres i generalentreprise. Kontrakts-
sum ca 45 millioner. Oppstart i aug/sept 
2015 og forventes ferdigstilt til påsken 
2017. Formann/BAS antas vil være Royne 
Berg. Byggherre: Bergen kommune.

Formann Øystein Lothe, bas Jan Follesø. 
Arbeidene skal pågå hele sommerferien.
  
LYSHOVDEN SKOLE/ 
OPPVEKSTTUN      
Vi utfører  innvendig rehabilitering  
amt et mindre tilbygg på Skolens gym-
nastikksal. I tillegg har vi satt opp et 
midlertidig skolebygg i. Moduler som 
skal brukes i rehabiliteringsperioden. 

Oppstart September 2013 opprinnelig 
planlagt ferdigstilt Desember 2014. På 
grunn av omfattende endringer er nå 
ferdigstilling utsatt til Høsten 2015. Bas 
på prosjektet har fra oppstart til April 
2014 vært Tor-Ivar Humborstad. I mai 
2014 overtok Svein Erik Hamre som Bas.
Vår oppdragsgiver er Bergen Kommune. 

God sommer fra alle oss i ÅBF AS!

Solli
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Vi ønsker alle våre ansatte 
en riktig god sommer!


