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HVO-hjørnet
JARLE SLEIRE
Det siste halve året har vert en utfor-
dring for alle som jobber hjå LAB. Lite 
betongproduksjon har det vert og mange 
har måttet gjøre andre oppgaver for at 
LAB-ansatte skulle slippe å bli permit-

tert. Den 1. januar tredde den nye stillas- 
loven i kraft, og selv om den hadde vert 
tilgjengelig fra 01.06.15 virket det som 
om den kom overraskende på de fleste. 
Kurs for å etterfølge den nye loven ble 
vanskelig å finne, men nå er det endelig 
kurs å oppdrive og LAB er i full gang 
med å skolere sine ansatte slik at de 
 jobber etter loven.  

Eg oppfordrer alle til å følge lovverket  
i alle typer arbeidsoperasjoner. Mottoet 
til LAB er jo at vi vil ha alle trygt heim 
kvar dag. Ryddige arbeidsplasser er noe 
vi alle kan gjøre noe med, ikke bare for å 
redusere fare for ulykker, men også for  
å øke trivselen i arbeidsdagen. Eg trur  
vi alle kan bli flinkere til å rydde etter 
eget arbeid. Det er aldri kjekt å være den 
som må rydde etter andre. Dette vil også 
være med å løfte HMS-nivået på sikt. 

Ha en ryddig sommer.

Vi ønsker alle  
våre ansatte 
en riktig god 

sommer!

HVO Jarle Sleire.
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Vi kjenner alle til at markedet for nye prosjekter er dårligere enn på lenge. 
Men i korridorene på kontoret i Kanalveien 105B snakker vi ikke om 
 permitteringer. Tvert imot snakker vi heller om nye prosjekter og nye 
 ansettelser. Det er i «dårlige tider» vi skal forberede oss for ytterligere  
vekst. På denne måten er vi godt forberedt når markedet en gang snur.  
Vi kan trygt si at optimismen råder! 

LØNNSOM VEKST MOTIVERER OSS
Når vi ser tilbake på de siste 12 årene så 
registrerer vi at LAB hele tiden har hatt 
en kontrollert vekst. Vi har lagt «stein på 
stein», hatt høy kontinuitet i alle ledd i 
organisasjonen og levert kvalitetsbygg 
til stadig flere fornøyde kunder. De øko-
nomiske resultatene kan vi heller ikke 
skjemmes over. Disse har hele tiden vært 
svært gode. Ingen tvil om at LAB har en 
god organisasjon med dyktige ansatte 
som vet hva de driver med.  

Med bakgrunn i overnevnte er jeg helt 
trygg på at LAB skal lykkes godt videre, 
selv om konkurransesituasjonen og 
 markedet blir tøffere. Jeg er overbevist 
om at vanskelige tider virker skjerpende  
på hele vår organisasjon. Vi besitter høy 
kompetanse på de fleste områder, men vi 
blir tvunget til å jobbe enda smartere og 
mer effektivt for å oppnå høy omsetning 
og de samme gode resultatmarginene. 
Dette er utfordringer som vi alle liker!

FORUTSIGBARHET ER VIKTIG
For å kunne lykkes som selskap må man 
skape god forutsigbarhet for alle ansatte. 
På allmøtet før jul presiserte jeg at det 
ikke ble aktuelt med permitteringer i LAB, 
selv om situasjonen rundt vår betong 
egenproduksjon var vanskelig. Dette ska-
per ro i rekkene, samt trivsel og god 
 lojalitet. På denne måten skapes det også 
en sporty innstilling til å utføre annet 
type arbeid i perioder. 

Det er ingen tvil om at det er ledelsen sin 
plikt å holde alle ansatte i arbeid, og når 
vi kommer med slike absolutte uttalelser 
legger vi enda mer press på oss selv mht. 
å skaffe nye oppdrag.  

EN «FREMOVERLENT» ENTREPRENØR
Helt siden markedet for alvor begynte å 
falle i fjor har vi fokusert på nye prosjekt-

muligheter. Hvor finnes disse? Når er 
planlagt oppstart? Hvor stor mulighet 
har LAB for å vinne jobben? Resultatene 
lot ikke vente lenge på seg. I perioden 
sept. 2015 – jan. 2016 vant vi fem prosjek-
ter på til sammen vel 400 MNOK. Alle 
 prosjektene var sikret oppstart innen  
1–3 måneder. Dette siste momentet er 
viktig for å sikre best mulig flyt i vår 
 produksjon. 

Den gode trenden har fortsatt utover 
 våren og sommeren i 2016. I perioden 
april 2016 – juni 2016 har vi vunnet tre 
store prosjekter på til sammen ca. 1 MRD. 
Nytt Sengebygg på Haraldsplass (14 000 
m2), Elsesro Brygge (80 leiligheter) og 
ikke minst utvidelsen av Lagunen Stor-
senter (50 000 m2). Alle disse prosjektene 
medfører mye god egenproduksjon. Ikke 
bare på betong (LAB), men også på 
 tømmer (ÅBF) og fundamentering (FAS). 

Det er nemlig ikke bare LAB som er på 
hugget. Dette gjelder også i høyeste grad 
ÅBF og FAS som i løpet av våren har vun-
net mange oppdrag i tøff konkurranse. 
For øyeblikket har de en samlet ordre-
reserve på over 650 MNOK. 

KVALITETEN PÅ PROSJEKT
GJENNOMFØRINGENE SKAL ØKES
Selv om LAB har høstet mye ros for sine 
prosjekter, så har vi fortsatt mye å forbe-
dre oss på. Vi må innrømme at vi til tider 
har «presset sitronen» vel mye i våre mest 
krevende prosjekter mht. antall funksjo-
nærer som er satt til å styre byggearbei-
dene på byggeplassen. Vi ser nemlig at 
det er stadig flere generelle krav å forholde 
seg til gjennom nye forskrifter og regel-
verk, i tillegg til mer prosjektspesifikke 
krav fra store profesjonelle byggherrer. 
Med bakgrunn i dette ansetter vi i disse 
dager en del nye medarbeidere. En del av 
disse er presentert lenger bak i LAB BLA. 

FORBEREDELSE FOR VIDERE VEKST
Allerede på relativ kort sikt vil markedet i 
Bergen være blant de beste i landet. Av 
denne grunn er det viktig å forberede 
LAB sin ytterligere vekst. De viktigste til-
takene i første omgang er omorganise-
ring og rekruttering. 

Som kjent er det allerede laget et nytt 
 organisasjonskart som viser to nye 
mellom lederstillinger – leder prosjekt og 
leder drift, i tillegg til at ressursene rettet 
mot anbud, prosjektutvikling og oppføl-
ging av faste kunder økes betydelig. Den 
nye organisasjonsplanen gjøres gjelden-
de fra 1. september 2016. Men vi forventer 
en gradvis overgang fra gammel til ny 
organisering i perioden 2016–18, da en 
del nøkkelpersoner fortsatt er opptatt i 
pågående prosjekter.  

Det er også viktig at kapasiteten på 
 betong egenproduksjon økes i takt med 
overnevnte. Av denne grunn søker LAB i 
disse dager etter nye dyktige betong-
arbeidere med norsk fagbrev. Med bak-
grunn i den usikkerhet som generelt 
 råder i bransjen håper vi på god respons 
på disse annonseringene, også fra de 
mest erfarne og driftige fagarbeiderne. 

I tillegg skal vi ta imot mange motiverte 
lærlinger som ønsker å utvikle seg til dyk-
tige fagarbeidere og gjerne baser på sikt. 
Disse vil bli tatt hånd om av våre erfarne 
fagarbeidere som nylig har deltatt på 
 fadderkurs.

Avslutningsvis bør det nevnes at det er 
godt samsvar mellom vårt og AF Gruppen 
sitt syn på hvordan LAB sin videre vekst  
i Bergens-markedet skal være. Vi tenker 
begge offensivt!  

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. 
God sommer!

Vi er offensive
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I området mellom Bergen Stasjon og Kalfarveien er det i ferd med å danne  
seg en ny og moderne bydel i Bergen. NSB oppgraderer selve stasjons- 
bygget og Hotel Terminus utvider med nye tilbygg. Men størstedelen av 
moderniseringen står LAB Entreprenør for. 

Vi har de to siste årene i bygget et nytt 
moderne kontorbygg på 15.000 m2 og er 
nå i ferd med å bygge et stort hotellbygg 
på  andre siden av gaten, nærmere be-
stemt Zander Kaaes gate. Før LAB forlater 
 området i 2017 har vi også oppgradert 
 denne gaten med tilliggende uteområ-
der iht. Bergen kommunes planer for 
området. Lungegårdsbakken skal stenges 
permanent for biltrafikk, og om det blir 
uteservering i gaten gjenstår å se. Det er 
i hvert fall sikkert at Zander Kaaes gate 
vil bli en av byens fineste gater når både 
hotell og gaten etterhvert ferdig stilles.

Totalt sett har LAB da bygget for nær-
mere 650 MNOK eks mva i dette området. 
Begge byggene er utført i totalentreprise. 

Byggingen av hotellet startet mars 2015 
og skal ferdigstilles i løpet av to år. 
Hotellet vil få 250 rom, restaurant, kon-
feranserom og treningslokaler. Hotellet 
har fått navnet Hotel Zander K etter 
kjøpmannen og legatstifteren Zander 
(egentlig Alexander) Kaae (1712-1765). 
Hotellet skal eies av Kong Oscarsgaten 
81 AS, som kontrolleres av familiene Friele 
og Smørås. Sistnevnte er også eier og dri-
ver av Hotel Terminus og Hotel Augustin. 
Det er bestemt at Hotel Zander K skal 

drives av samme stab som på Hotel 
Terminus.

Byggearbeidene fikk en god start ved  
at vår «nære slektning» AF Decom gjen-
nomførte den tunge rivningen av Jæger-
garasjen raskt og greit innenfor avtalt 
tid, og fortsatte deretter direkte på 
grunn arbeidet. Dette bidro til at LAB 
kunne starte på betongfundamentene 
allerede før ferien 2015. Like over ferien 
økte man til full bemanning på betong-
arbeidene som i hovedsak bestod av 
 vegger og dekker fra 1. – 6. etasje. Disse 
arbeidene gikk svært raskt og ble avslut-
tet våren 2016. Mye takket være god 
 innsats fra alle våre betongarbeidere, 
godt ledet av basene Stein Ove Seljelid 
og Karl Anton Hopsdal, samt vår erfarne 
formann Knut Knudsen. 

Hotel Zander K
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Etter rivning ble det stående igjen 
 enkeltstående elementer, blant annet et 
verneverdig trappehus fra det tidligere 
parkeringshuset, samt gamle ærverdige 
fasader i den gamle sykkelbutikken på 
hjørnet mot Kalfarveien. Disse elemen-
tene ble etterhvert bygget sammen med 
de nye betongkonstruksjonene på en god 
måte. Parallelt med råbyggsarbeidene er 
det også blitt levert og montert bade -
romskabiner. Dette er komplett  ferdige 
bad som kun mangler toalettpapir og 
tannkost før de kan tas i bruk. Badene er 
levert av Part AB fra Kalix i Nord Sverige. 
Tidlig i betongfasen ble det også bygget 
et komplett prøverom i 2. etasje slik at 
planleggerne og håndverkerne kunne se 
hvordan sluttproduktet skulle bli.  

Tett hus ble etablert for over en måned 
siden og en del av de pussede fasadene er 

allerede ferdige. Innvendig er det full 
produksjon av hotellrom. Rommene i 
øverste etasje er allerede ferdige. Det  
er med andre ord ingenting å si på frem-
driften i dette prosjektet. Vår egen 
bygge  plassledelse bestående av anleggs-
leder Aleksander Grepstad, sivilingeniør 
Mats Helland og byggeleder Bjarte 
Harms har full kontroll. Som kjent har 
LAB det siste året innført LEAN planleg-
ging i noen av prosjektene for å øke pro-
duksjonsflyten. Dette prosjektet er det 
viktigste prøveprosjektet i så måte. 

Mats Helland har ledet LEAN satsingen i 
prosjektet. Aleksander «har hengt seg 
på» og angrer ikke et sekund på det. 
«Lean metodikken i planleggingen har 
gitt oss stor effekt både tids- og kvali-
tetsmessig» sier en oppglødd anleggs-
leder, som raskt tilføyer «Vi bruker hel-

ler ikke penger på innvendig rydding i 
dette prosjektet. LEAN tankegangen bi-
drar til at hver underentreprenør rydder 
sitt eget boss når de avslutter sine arbei-
der i hver sone». Det må også rettes en 
stor takk til ÅBF som i forkant av sine 
tømrerarbeider kurset alle formenn og 
basene på prosjektet i LEAN metodikk. 
Vår søsterbedrift har så langt gjort en 
strålende jobb!

Som prosjekteringsleder har Hans 
Skorpen sørget for at gode arbeidsteg-
ninger har foreligget tidsnok. «Dette er 
en viktig forutsetning for en vellykket 
LEAN gjennomføring i prosjektet» av-
slutter en smilende Mats Helland, før 
han og Aleksander tar på seg hjelmene 
og legger ut på en av sine daglige kon-
trollbefaringer i prosjektet. 

Mats og Aleksander er strålende fornøyd med framdriften.Zander K fra luften.
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BERGEN LUFTHAVN FLESLAND,  
NY TERMINAL
Etter knalltøffe 21 måneders bygging 
har LAB nylig overlevert entreprise Tett 
Bygg på T3 Bergen Lufthavn Flesland. 
Totalt sett har vi bygget for over 700 
MNOK eks. mva, men vi skal fortsatt ha 
ansvaret for alle felles rigg- og drifts-
ytelser i prosjektet frem til sommeren 
2017. «Hittil har vi bygget 63.000 m2 med 
store variasjoner i form og volum, og 
alle som har vært delaktige i prosjektet 
vil sitte igjen med en helt spesiell erfa-
ring fra et unikt prosjekt» sier prosjekt-
leder Gard Kvalheim. I løpet av de siste 

månedene har LAB også fått bestilling 
på en rekke tilleggsarbeider som skal av-
sluttes utover høsten.

«Det er ingen tvil om at bygget som nå 
ferdigstilles er blitt en flott referanse for 
hva LAB som regionens ledende total-
entreprenør kan bygge. Bygget har 
spenstigere dimensjoner og en anner-
ledes materialbruk enn hva vi er vant 
til» sier en smilende prosjektleder fra sin 
kontorpult. 

På det meste har LAB hatt ca. 20 funksjo-
nærer på dette prosjektet, i tillegg til en 
stor del av våre timelønte. Alle sammen 
er blitt utfordret i dette prosjektet. 
Administrativt så er denne type prosjek-
ter svært arbeidskrevende. Byggherren 
har et stort apparat som vi skal forholde 
oss til. Det gjelder alt fra møtevirksom-
het til antall rutiner som skal benyttes 
og etterleves. For våre dyktige fagarbei-
dere så har det også vært vesentlige ut-
fordringer knyttet til tilkomst, samti-
dighet og konstruksjoner. I tillegg har vi 
alle fått utfordret oss på kvalitetssikring 
og HMS.Bybanen på besøk på den nye terminalen.

Flotte «gater» tar form.

Prosjektleder Gard trives på Avinor.
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BYBANEN LESKUR, BYGGETRINN 3
«Alle leskurene og sykkelskurene med 
rekkverk, benker, avfallskurver etc. ble 
overlevert Bybanen Utbygging til avtalt 
tid den 11. mai» sier en svært fornøyd 
prosjektleder Stig Hole med et bredt 
smil. Kvaliteten er som vanlig topp!

Byggherren er meget godt fornøyd. 
Overleveringen avdekket kun et fåtall 
små flikkpunkter på lakkert stål. Vi  

har i byggetrinn 3 jobbet «til og fra» 
gjennom 2 år på 7 holdeplasser, fra 
Råstølen til Flesland. Totalt 12 leskur + 
2 oransje «bokser» (Flesland) og 10 sykkel-
skur.

Byggetrinn 3 er den fjerde kontrakten 
LAB gjennomfører for Bybanen 
Utbygging. Den første kontrakten ble 
 tildelt LAB 2. desember 2008 med opp-
start prosjektering i januar 2009. Siden 

har det gått mer eller mindre kontinuer-
lig til vi nå er vel fremme på Flesland. 

Stig Hole har vært prosjektleder og Frode 
Njøten har styrt driften og underentre-
prenørene på en forbilledlig måte som 
byggeleder, med all sin tålmodighet  
og etterrettelighet. «Vi er klar for neste 
byggetrinn når det en gang måtte 
k omme!» sier en optimistisk og offensiv 
prosjektleder. 

JACOB KJØDES VEI 10  
Arbeidene pågår for fullt i Jacob Kjødes 
vei 10. Råbygget som består av plast-
støpte vegger og dekker ble ferdigstilt i 
mars av våre dyktige betongarbeidere 
styrt av bas Kim Skogli og formann Per 
Ivar Kristiansen. Byggets utradisjonelle 
form har nok gitt noen grå hår til både 
bas og formann, men kvaliteten på be-
tongarbeidene vitner om at de har løst 
utfordringene på en fremragende måte. 

Nå pågår innredningsarbeidene for fullt. 
Her sørger våre dyktige underentrepre-
nører med ÅBF i spissen for at dette blir 
et bygg med usedvanlig høye kvaliteter. 
Tidlig på høsten skal de fire store leilig-
hetene overleveres til en byggherre som 
er godt fornøyd med LAB sin innsats så 
langt i prosjektet. 

«Den store utfordringen her har uten tvil 
vært byggets form, når ingen hjørner er 
90 grader krever det at alle har tungen 
beint i munnen. Det er i tillegg liten 

plass på alle sider og minimalt med rigg-
areal. Heldigvis har vi hele veien hatt 
med oss dyktige fagfolk som har løst 
både råbygg og tett hus på en meget god 
måte. Nå gjenstår en hektisk sluttspurt 
med innvendig komplettering, samt 
 natursteinsmurer og hageanlegg før vi 
skal overlevere» sier en småstresset 
Runar Handegard. Han får prøve seg 

som anleggsleder på dette prosjektet. 
«Hittil har han løst sine oppgaver på  
en god måte» bekrefter Trygve som ga 
Runar muligheten i fjor sommer. «Vi  
tar en endelig evaluering av hans leder-
egenskaper og innsats når prosjektet 
står ferdig til høsten» avslutter en smi-
lende adm. dir. 

Fire ekslusive leiligheter begynner å nærme seg ferdig.

Testkjøring av Bybanen ved Sandsli.
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FLØENBAKKEN 4 
«I Fløenbakken 4 har LAB vært med å 
 utvikle et boligprosjekt med 12 flotte 
 leiligheter og underliggende garasje for 
12 biler. Byggherre er Fløenbakken 4 AS 
med Profier og Storm Eiendom som eiere. 
11 av 12 leiligheter er solgt. Den siste 
 regner med megler er solgt før sommer-
ferien i år» sier en fornøyd prosjektleder 
Stig Hole.  

Prosjektet har en del utfordringer da 
Jernbaneverket med sine entreprenører 
holder på med ny tunnel gjennom Ulriken. 
Den nye tunnelmunningen og sporet  
blir nærmeste nabo i Fløenbakken 2. Men 
dette bør kunne løses da vi allerede har 
opprettet en god dialog med Jern bane-
verket. 

Prosjektet er nå godt i gang. Rivning er 
utført og grunnarbeid, peling, bergsik-
ring og sikring av graveskråninger pågår. 
Det siste har nylig gitt oss ekstra utfor-
dringer. Tirsdag 28. juni raste mye av 
skråningen mot nabohuset ut i bygge-
gropen, men heldigvis var ingen folk eller 
maskiner tett inntil. Dette skjedde på 
tross av at metoden med betonglodd, 
 presenning og vinkel på skråningen var 
godkjent av geotekniker. Sannsynligvis 
er dette forårsaket av all nedbøren den 

siste tiden som har skapt ekstra trykk i 
massene mot betongloddene.

Trygve bekrefter at anleggsleder Per Jarle 
Jacobsen har håndtert denne hendelsen 
på en god og profesjonell måte. Varsling 
og informasjon til alle aktuelle parter 
skjedde straks. I tillegg ble det foretatt 
setningsmålinger av nabohus og etablert 
ny midlertidig sikring av graveskrånin-
ger før kvelden kom. I tillegg ble selvsagt 
de ulike selskapers forsikringsselskaper 
varslet. 

Nå rettes blikket fremover igjen. 
Betongarbeidene som skulle starte før 
 ferien blir noe utsatt inntil godkjent løs-
ning på sikring av graveskråninger er ut-
ført. «Selv om byggetiden i prosjektet er 
knapp, så får vi prøve å hente inn tapt 
tid» sier en optimistisk anleggsleder. En 
overlevering innen primo september 
2017 bør kunne gå. For med seg i dette 
prosjektet har han selveste Knut Knudsen 
som betongformann. I tillegg skal ÅBF 
 utføre alle tømrerarbeidene, og ingen 
bygger raskere enn dem!

Stor aktivitet på den trange tomten.

SLETTEN RIDESENTER  
Dette er en jobb som i vår dumpet inn på 
bordet vårt mens aktiviteten på betong-
siden i LAB var lav. Byggherren var vår 
gamle kjenning fra utvidelsen av Askøy 

Senter, Rune Birkeland. I nærheten av 
Flesland Lufthavn skal han bygge en ride-
hall på ca. 2.000 m2 med en tilhørende 
hestestall på ca. 1.400 m2. Mao. et perfekt 
sted for hesteinteresserte.

Vi ble bedt om å gi pris på betongarbeide-
ne og konkurrerte med en annen entre-
prenør, men LAB ble til slutt foretrukket. 
«I perioder med lite arbeid er det ikke lett 
å slå LABBEN på slike betongjobber!» sier 
anleggsleder Jan Erik Skjelanger med et 
selvsikkert glis. 

For tiden er det Tormod som styrer jobben 
sammen med Roy, Endre, Rune og de tre 
lærlingene Thomas, Kenneth og Petter 
Adrian. 

Her er det søylefundamenter, labanker, 
tradisjonelle vegger og dekker. I tillegg  
er det også ca. 80 plasstøpte søyler som 
utføres som firkantsøyler i papp. Dessuten 
skal Petter Adrian få muligheten til å ta 
fagprøven på en plasstøpt trapp rundt 
 ferietider. Til slutt skal vi også grovstøpe 
ca. 1.400 m2 med gulv i hestestallen. Hele 
jobben forventes ferdig kort tid over 
sommer ferien. Støping av søyler.
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BUSP K 201 OG K 202  
På prosjekt BUSP er vi for det meste fer-
dig med våre arbeider knyttet til entre-
prise K 201 Råbygg og K 202 tett hus. 

Dette bygget er som kjent starten på  
en helt ny bebyggelse som planlegges 
utbygget på denne delen av sykehus-

området. Første byggetrinn som vi nå 
skal overlevere til høsten inneholder 
psykiatri, barnas energisenter, under-
visningslokaler samt tekniske etasjer. 
LAB sin kontrakt har omfattet et bygg 
på ca. 28.000 m2 i varierende høyde opp 
til ni etasjer. Totalt har vi bygget for 
nærmere 440 MNOK eks. mva. 

For tiden pågår avsluttende arbeider 
utendørs og kompletterende arbeider 
innvendig. «Det skal bli godt å få overle-
vert bygget nå, etter over 4 år på samme 
prosjekt» sier prosjektleder Ottar Sleire. 
Med seg på prosjektet har han fortsatt 
anleggsleder Egil Storheim og ingeniør 
Lars Andreas Aaland. I tillegg har Nikolai 
Mo gjort «come back» som driftsmedar-
beider i prosjektet, men denne gang som 
sommerhjelp. «Lars Andreas blir nok på 
prosjektet ut dette året også» avslutter 
Ottar.

Komplisert og spennende bygningsmasse.

NYHAUGVEIEN 4  
I Nyhaugveien 4 står en smilende Rolf 
Helge Hellevang og tar i mot fotografen. 
Hen er i ferd med å ferdigstille sitt første 
prosjekt hvor han har fått prøve seg som 
anleggsleder. «Jeg så tidlig hvilke egen-
skaper denne karen har, og at han nå var 
moden for å bli kastet ut på dypt vann. 
Derfor passet det fint at dette prosjektet 
dukket opp. Det er akkurat passe stort å 
prøve seg på», sier Trygve.

Onsdag 29. juni var både Trygve og pro-
sjektleder Stig Hole på befaring sammen 
med Rolf Helge. «Vi fikk et veldig positivt 
inntrykk. Allerede to måneder før over-
levering ser bygget nærmest ferdigstilt 
ut og utvasking pågår. Her er god tid til 
å få ordnet opp i evt. mindre reklamasjo-
ner. Vi ser ikke bort fra at vi her kan 
overlevere et feilfritt bygg» sier Trygve 
med et smil. 

En av utfordringene før byggestart var 
forholdet til naboene. Tomten er liten og 
naboene er tett innpå. Flere av disse 
hadde klaget på byggesaken før denne 
ble godkjent. Men med Rolf Helge som 
anleggsleder har ikke dette bydd på 
 problemer. Han har fra første stund hatt 
god kontakt med alle naboene og gitt 
dem nødvendig informasjon underveis. 

Kritiske henvendelser har endt opp  
som tilleggsjobber hos naboene til alles 
tilfredshet. 

Også byggherren Nils Martin Axe har 
fulgt nøye med hele veien, og Rolf Helge 
har håndtert de mange spørsmål og 
 ønsker fra han på en måte som en fast-
lege kan misunne han.

Vi er alle stolt over arbeidet som er blitt 
utført. Sammen med våre dyktige 
 betong  arbeidere har basene Pieter og 
Børge gjort en veldig bra jobb, selvsagt i 
vanlig godt kompaniskap med vår erfarne 
formann Børge Skurtveit. I tillegg har 
ÅBF som vanlig utført god kvalitet på alt 
utvendig og innvendig tømrerarbeid. 

En stolt anleggsleder Rolf Helge foran leilighetsbygget.
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TORGALMENNINGEN 2  
(BERGEN BØRS HOTELL)
Ikke lenge etter at vi vant anbuds-
konkurransen som Odfjell Eiendom 
 arrangerte senhøstes så var vi gang med 
de innvendige rivningsarbeidene. Disse 
er nå ferdige og de siste månedene har 
vi kunnet konsentrere oss fullt og helt 
om gjenoppbygging. I alt skal vi bygge 
130 hotellrom, frokostsaler, resepsjons-
områder, anretningskjøkken m.m. Alt 
sammen skal skje inni tre eksisterende 
bygg fra forskjellige tidsepoker – «DNB-
bygget» fra 1970-tallet, «Granittbygget/
Bergen Privatbank» fra 1913 og «Børs-
bygget» fra 1862 hvor man i dag blant 
annet finner Matbørsen med Fresco-
hallen.

«Arbeidene i «DNB-bygget» er kommet 
lengst. Her pågår maler- og flisarbeid i 

mange av de 40 rommene som allerede 
er bygget. Det har vært noen utfordrin-
ger med de eksisterende bæresystem, 
men her har mye blitt løst med god hjelp 
av vår dyktige byggeplassingeniør Mats 
Jensen Bremerthun» sier prosjektleder 
Steinar Norheim. Noen av løsningene 
har vært å fjerne vekt på dekker noe som 
er gjort av LABs egne fagfolk. 

Nylig er det gjort mye arbeid i «Granitt-
bygget» for å etablere ny bæring i stål. 

Mye av dette er tilleggsarbeider som 
ikke var mulig å forutse i anbudsfasen. 
Dette arbeidet «spiser» selvsagt av den 
tiden vi har til rådighet i dette prosjek-
tet. For ikke å komme for mye på etter-
skudd blir vi nå tvunget til å utføre en 
del arbeider i ferien. 

Anleggsleder på prosjektet er Per 
Einarsen. I den daglige driften har han 
god hjelp av Mats, Frode og Dag Ove. 

Bygget har fått nye elementer i fasaden.

FB 40 
I Folke Bernadottes vei 40 i Fyllingsdalen 
er LAB i gang med rehabiliteringen av 
DNB sitt gamle kontorbygg etter noen 
måneders opphold. Datafirmaet Evry skal 
flytte inn i tre etasjer som vi skal inn-
rede. «I hovedsak er dette arbeider som 
omfattes av en opsjon i forrige kontrakt» 
sier prosjektleder Steinar Norheim. 

Som sist er det anleggsleder Per Einarsen 
og byggeleder Frode Njøten som skal  
stå for gjennomføringen av arbeidene  
på vegne av LAB. Etter ca. 6 ukers drift 
er byggingen godt i gang i den første 
etasjen. Tilsammen skal ca. 3.000 m2 
kontorarealer stå ferdig til desember 
2016.

Ett praktbygg i bybildet.

Ingeniør Mats og  anleggs- 
leder Per har travle dager.
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FORTUNEN 1 (WALLENDAHLBYGGET)    
I ca. et halvt år har vi holdt på å rehabili-
tere hele Wallendahlbygget over butik-
ken på gateplan til nye kontorer – etasje 
for etasje. Totalt omfatter vår jobb et 
areal på ca. 7.000 m2. «Byggherre er DNB 
Næringseiendom som vi har skapt gode 
relasjoner til gjennom mange tidligere 
vellykkete prosjekter» sier en fornøyd 
prosjektleder Steinar Norheim.  

Vinduer er skiftet, fasaden har fått nye 
farger som blir synlig når stillasene de-
monteres i disse dager, nytt inngangs-
parti mot Fortunen og alt innvendig blir 
fornyet. «Vi har allerede nylig overlevert 
deler av 7. etg til en leietaker og rett 
 etter fellesferien skal to hele etasjer 
over leveres til en annen leietaker» sier 
en lett andpusten anleggsleder Sigmund 
Sunde med tydelig stolthet i stemmen. 
Til gjennomføringen så langt, har han 
hatt god hjelp av Jan Sigurd Johnsen og 
Per Jarle Jacobsen som også styrer arbei-
dene i Fløenbakken 4. 

Til nå har det vært en krevende ombyg-
ging med svært korte frister, betydelig 
med asbest som måtte fjernes, bæring 
og sjakter som må bygges om, heis-

sjakter som må forsterkes etc. For å 
 holde fremdriften er det nødvendig med  
full produksjon gjennom sommerferien. 
«Heldigvis stiller våre to nye byggeledere 
Eivind og Johan opp for oss for å sikre  
at vi har god drift i ferieukene» sier 
Sigmund. Så nok en gang har vi klokke-
tro på at LAB klarer å levere iht. bygg-
herrens forventning. 

En glad gjeng: Olav, Thomas og Susanne.

Bygget er «pakket» inn.

Sigmund er fornøyd med skiltingen.
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KANALVEIEN 7   
I Kanalveien 7 er LAB i gang med sitt 
femte prosjekt for Rasmussen Eiendom 
AS. Et kontorbygg som skal utleies til 
Siemens på totalt 9.300 m2 inkl. under-
liggende parkering. 

Etter et omfattende grunnarbeid hvor 
vann og sand konkurrerte om å renne 
fortest inn i byggegropen, var det medio 
februar endelig klart for første støp av 
bunnplaten. Siden den gang har det gått 
slag i slag med Pieter og Bjørnar som 
 baser for et dyktig mannskap på betong-
arbeidene. Uten store fakter har arbei-
dene gått framover på en god og sikker 
måte. «Vi har lagt stor vekt på utstrakt 
bruk av ekstern stikking og med det 

største målte avvik på 15 mm er dette 
vel anvendte penger» sier prosjektleder 
Steinar Floen, som nok en gang også har 
rollen som anleggsleder i tillegg.  

Inntil starten av juni var Sigmund 
Algrøy formann for disse arbeidene, men 
etter å ha mottatt en hasteinnkalling  
til hofteoperasjon på Hagavik Kyst -
hospital måtte Børge Skurtveit «over 
 natten» påta seg rollen som formann. 
«Ikke lett når man plutselig mister en så 
erfaren mann som Sigmund, men når 
Børge står like raskt klar til å overta,  
så er jeg ikke bekymret» sier en alltid 
like blid prosjektleder.

«Siden midten av juni har vi holdt på 
med montasje av råbygg over de to 
 kjelleretasjene, parallelt med at de  
siste etappene på de to trappe- og heis-
sjaktene støpes ferdig. Planen er at disse 
skal være oppe til ferien. Ruukki og 
Spenncon er samarbeidspartnere på hhv. 
stål og hulldekker, og med fremdrift på 
en etasje pr. uke er råbygget oppe ca.  
20.  august. Deretter blir det taktekker og 
glassentreprenør som må sørge for tett 
hus så raskt som overhode mulig» sier 
en svært engasjert Steinar. 

Utvendig står nedkjørsel til garasje for 
tur og byggherren har bestilt ekstra 
 dekke over deler av denne. Dette arbeid er 
ikke framdriftsavhengig i like stor grad 
og vil ikke bli prioritert på denne siden av 
fellesferien. Senere er det noen støtte-
murer mot framtidig sykkelveg som må 
etableres, men dette er først etter tårn-
kran er demontert. Ellers blir det behov 
for mannskap til utstøping av ventila-
sjonssjakter, noen dekkefelt og annet 
 arbeid som krever gode «LAB-gutter».

Byggherren har tilhold i øverste etasje i 
nabobygget og har dermed panorama-
utsikt til byggeplassen vår. Hittil har  
de bekreftet at de er strålende fornøyd 
med den fremdriften som LAB har vist i 
prosjektet. «La oss håpe at dette fortset-
ter» sier en smilende og ubarbert Steinar. 
Med planlagt overlevering 2. mai 2017  
er det lite rom for avvik på en stram 
fremdrift, men vi har med oss kjente 
 aktører som tidligere har vist at de kan 
levere. Således skal forutsetningene være 
de beste for å lykkes nok en gang!

Armeringen heises på plass.

Erik koser seg i solen.

Slik vil det ferdige bygget framstå.
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ELSESRO BRYGGE  
LAB Entreprenør har i mai inngått total-
entreprisekontrakt med Elsesro Brygge 
AS til en verdi av 270 MNOK inkl. mva. 
Kontrakten omfatter bygging av et bolig-
prosjektet som består av 80 selveiende 
leiligheter fordelt på fem bygg inkl. felles-
arealer, kaiområde og seimautomatisk 
parkeringsanlegg for 51 biler, pluss 11 
vanlige parkeringsplasser. Sameiet får 
dessuten tre elbiler som kan disponeres 
av alle beboerne i sambruksordning. 

Prosjektet har fått en veldig god motta-
gelse i markedet. I løpet av noen få dager 
i mai var hele 65 leiligheter solgt. «Godt 
salg tidlig er en stor fordel. Dette gir god 
tid til behandling av kundeendringer og 
tilvalg» sier en optimistisk prosjektleder 
Stig Hole som i dette arbeidet vil benytte 
seg av LAB sin egen ekspert på området, 
Silje Cathrin Olsen. Det bør også nevnes 
at før salget startet bygget ÅBF et vis-
ningssenter for Elsesro Brygge AS i løpet 
av kun seks uker. Dette ble plassert på 
Lerøykaien som er nabotomten til pro-
sjektet, og bidro nok helt sikkert til et 
enda bedre salg. Visningssenteret er  laget 
slik at det kan flyttes til andre prosjekter. 

Reguleringsplanen for Elsesro er god-
kjent i Bystyret, og det er gitt ramme-
tillatelse for fem leilighetsblokker med 
tilhørende utomhusanlegg. Men forelø-
pig er det kun gitt igangsettingstillatel-
ser for bergsikring, grunnarbeid, peling 
og utfylling. Det andre kommer etter 
hvert som søknadene behandles. 

De gamle byggene er revet av AF Decom 
som sideentreprise administrert av LAB 
Entreprenør. Store mengder armert betong 
er knust, armering trukket ut og  resten 
sortert i fine masser (forurensede) og 
 grove masser (reine). Den knuste beton-
gen fraktes bort med båt for å redu sere 
belastningen for nærmiljøet og den gamle 
Trondhjemske postvei som er  eneste inn-
kjøring til området. 

I skrivende stund pågår grunnarbeid og 
bergsikring på det bakerste huset (hus E) 
og rivning av kaiplaten og bunnplaten i 
de gamle byggene som er revet. Deretter 
blir det utfylling hvor det er sjø under og 
fylling mot gammel kaifront og i hopene. 
Peling med stålkjernepeler og knekk-
forsterkede stålkjernepeler starter 1 uke 
før LAB sin sommerferie er over. Hele 
 byggeprosjektet skal ferdigstilles og over -
leveres til byggherren og kundene før 
sommerferien 2018. 

«I dette prosjektet ble vi tidlig valgt som 
en samarbeidspartner til Elsesro Brygge 
AS. Målet vårt var å få til et prosjekt med 
mye god egenproduksjon for AF Decom 
(rivning), FAS (peling), LAB Entreprenør 
(betong) og ÅBF (tømmer). Dette har vi 
greid å oppnå og dette er vi stolte over!» 
presiserer en fornøyd Trygve. 

Stig Hole er prosjekt- og prosjekterings-
leder for prosjektet og har drevet dette 
frem til det nivået vi ser i dag. Med all sin 
kunnskap om prosjektering og regelverk, 
samt søkeprosess mot offentlige myndig-
heter, har han «brøytet vei» og skapt et 
flott prosjekt på rekordtid sammen med 
byggherren. Med seg i prosjektet har han 
Knut Helge Iversen som anleggsleder og 
Børge Skurtveit som formann, samt Silje 
Cathrin Olsen på kundeendringer og til-
valg. Jan Erik Skjelanger har vært en 
 viktig ressurs under tilbudsregningen. I 
tillegg skal en av våre nyansatte ingeniø-
rer delta i prosjektet for opplæring. 

Nærmere sjøen kommer man ikke.

Flotte bygg med topp beliggenhet.

Lab Bla Sommer 2016  13



NYTT SENGEBYGG HARALDSPLASS
I knallhard konkurranse med mange sult-
ne entreprenører gikk LAB Entreprenør 
primo april seirende ut av anbudskonkur-
ransen ifm. nytt sengebygg på Haralds-
plass Diakonale Sykehus.  

Sykehuset utfører utredning, behandling 
og pleie innen de medisinske fagfeltene 
indremedisin, kirurgi, ortopedi og lin-
drende behandling med tilhørende funk-
sjoner. Dette er et privat, diakonalt syke-
hus eid av Haraldsplass Diakonale Stiftelse, 
som også blir vår byggherre. Kontrakten 
lyder på 173 MNOK inkl. mva. Den omfat-
ter gjennomføring av grunnarbeid, rå-
bygg, tett hus og utomhusarbeider i total-
entreprise. De innvendige arbeidene og 
tekniske anleggene sendes ut på anbud 
seinere. 

Planleggingen av «Nye Haraldsplass» har 
pågått siden 2004 og nybygget er en del  
av Helse Vest RHF sin strategi for helse-
regionen. Det nye sengebygget skal bygges 
på vestsiden av eksisterende bygg på tidli-
gere parkeringsplass mot elven og Årstad-
veien. Det nye sengebygget er på 14.000 m2 
og får tre underetasjer pluss fem etasjer 
over dette. Bygget føres opp i plass-støpt 
betong i sin helhet for underetasjene og 
plass-støpte dekker på stålsøyler for 1.–5. 
etasje.

LAB sine byggearbeider startet i tomten  
i begynnelsen av juni. Pelearbeidene ut-
føres av vår dyktige søster FAS og tømrer-
arbeidene for etablering av tett hus skal 
utføres av vår andre dyktige søster ÅBF. 
Betongarbeidene gjennomfører vi selvsagt 

selv. «Mao, her snakker vi om mye god 
egenproduksjon for hele LAB-familien» 
sier Trygve, kry som en hane. 

Betongarbeidene er svært omfattende 
med over 33.000 timer på 7–8 måneder. 
Dette medfører at disse arbeidene må 
 kjøres på to skift mellom kl. 07.00 – 22.00 
fra september og ut januar. I tillegg rigger 
vi to store tårnkraner. 

Mellom nytt og eksisterende bygg skal vi 
bygge en gangbru over fire etasjer i stål-
fagverk med plass-støpte dekker og glass/
aluminium fasader. De andre fasadene på 
selve nybygget skal i hovedsak ha kledning 
i hvit glatt fiberbetong. Men enkelte par-
tier får trekledning, mens det noen steder 
monteres glass/aluminium fasade. 

Prosjekt- og anleggsleder på prosjektet 
blir Vegard Eik, mens Lasse Smilden tar 
rollen som prosjekteringsleder. Driftsleder 
blir Jan Erik Skjelanger. Han har med seg 
Kjartan Dalstø og Dag Danielsen som for-
menn. En på hvert skift. I tillegg skal en av 
våre nyansatte ingeniører delta i prosjek-
tet for opplæring.

LAB vil gjennomføre LEAN som frem-
driftsverktøy på dette prosjektet. I plan-
leggingen helt fra start involveres alle 
 prosjektets funksjonærer. Etter hvert som 
underleverandørene starter på byggeplass 
vil disse også bli involvert. Det er en rela-
tivt omfattende omlegging og utskifting 
av VA-ledninger i grunnen samt omplasse-
ring av gasstank, ny fjernvarmetrace mm. 

«Akkurat nå bruker vi mye tid på å skaffe 
oss oversikt og planlegge hver operasjon i 
grunnen slik at vi sikrer en god framdrift. 
Her mener vi at LEAN tankegangen vil gi 
oss en positiv effekt. Samtidig må vi 
 ivareta alle funksjoner for et sykehus i full 
drift.» sier anleggsleder Vegard Eik som 
heldigvis har god erfaring med å arbeide 
mot sykehus og akuttmottak (AMK) fra 
tidligere prosjekter på Haukeland Sykehus. 

LAB har frist med å gi byggherrestyrte 
innvendige entrepriser tilkomst medio 
juni 2017, mao. kun ett år fram i tid. En 
tøff fremdrift med andre ord. Bygget skal 
overleveres samlet for alle entrepriser 
innen medio august 2018. «Men dette skal 
vi greie!» sier en optimistisk Vegard. 

Heine lager midlertidig rekkverk på nystøpt trapp.

Grunnarbeidet er i full sving.
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SENGEBYGG SØR 
LAB Entreprenør har i vår ferdigstilt 
Sengebygg Sør på Haukeland Sykehus,  
et nybygg på ca. 10.000 m2. Bygget er 
 gjennomført i totalentreprise til en sum 
på over 300 MNOK eks. mva. «Det er ikke 
 vanlig at sykehusbygg utføres i totalentre-
prise men at det kanskje deles i flere entre-
priser som råbygg/tett hus samt flere inn-
vendige entrepriser. Erfaringene med å 
utføre bygget i en ren totalentreprise har 
likevel vært gode for LAB og Helse Bergen» 
sier prosjektleder Lasse Smilden. 

Innvendig er det avdelinger som barne-
røntgen, poliklinikker, akuttmottak, in-
tensivavdelinger og sengeposter for å 
nevne noe. Utomhus er det bygget er flott 
parkanlegg med en lekeplass på vestsiden 
av bygget. Ny gangvei fra Ibsensgate er 
etablert og Helse Bergen sin avdeling 
«Park og Hage» har også fått plass på 
 området. Byens flotteste takterrasse er 
bygget på taket av midtfløyen. Her kan  
du sitte å nyte solen og utsikt helt til Fana 
og Askøy. Bygget har en utradisjonell 

 fasade for et så stort bygg. Vegger og tak 
er av Kebony-kledning og som følge av 
brannfaren er fasader og tak fullsprinklet.

Sengebygget er nå i prøvedriftsfasen. Det 
betyr at byggingen omsider er ferdigstilt 
og tester pågår for å sjekke at alle syste-
mer fungerer som tiltenkt. Prøvedriftfasen 
varer i utgangspunktet i seks måneder, 
men vi regner vel med at Helse Bergen 
 ønsker å avslutte prøvedriften i august 
fordi bygget da vil starte med å ta imot 
pasienter. Overlevering av bygget fra LAB 
til Helse Bergen skjer først etter at prøve-
perioden er ferdig. 

«Det er godt å bli ferdig med byggingen. 
Nå må vi sørge for å gjennomføre og doku-
mentere prøvedriftsfasen grundig» sier 
anleggsleder Vegard Eik som for øvrig er 
godt i gang med bygging av Sengebygg 
Haraldsplass kun et steinkast unna. 
Sammen med Brede Kyte har han sørget 
for at alle underleverandørene ble ferdige 
til rett tid og med de krav til utførelse som 

kreves for et sykehus. «Det er store krav  
til logistikk og pasientflyt. Vi har brukt  
mye tid på design og utførelse av dører og 
korridorer for at de skal tåle en tøff bruk  
i mange år framover», sier Brede Kyte.

Bygget har for øvrig skiftet navn til Mary 
Joys hus. Marie Joys (1872-1944) var en pio-
ner innenfor norsk sykepleierutdanning. 
Hun var med å stifte Norsk Sykepleierske-
forbund høsten 1912. Under Balkankrigen 
vinteren 1912/13 meldte Joys seg frivillig 
som sykepleier ved det tyrkiske millitær-
sykehuset i Konstantinopel. Hun var også 
i mange år oversøster på kirurgisk avde-
ling på Haukeland Sykehus. I 1923 fikk 
hun Kongens fortjenstmedalje i gull, og  
i 1937 ble hun tildelt Det internasjonale 
Røde Kors› høyeste utmerkelse, Florence 
Nightingale-medaljen. Vi i LAB forstår godt 
at hun får et bygg oppkalt etter seg.

LAB ønsker Helse Bergen til lykke med sitt 
nye bygg.

Et spennende bygg.
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MIDTUNHAUGEN  
I februar inngikk LAB Entreprenør kon-
trakt med Midtun Leir AS vedr. bygging 
av et kombinasjonsbygg på ca. 7 500 m2. 
Bygget er på tre etasjer med underlig-
gende parkeringskjeller, og er forberedt 
for en ekstra etasje 4. etasje. LAB skal ut-
føre en bygningsmessig totalentreprise 
til en pris på ca. 60 MNOK eks mva. De 
tekniske entreprisene utføres direkte av 
leietaker selv, da denne har datterselska-
per innenfor VVS/EL bransjen. 

Vår igangsettingstillatelse for grunn-
arbeid forelå ikke før den 19. april, tre 
uker forsinket i forhold til planlagt 
 oppstart. Men allerede dagen etter var 
grunn entreprenør i gang med mobilise-
ring. Naboer var varslet i god tid og ap-
paratur for støy og vibrasjonsmålinger 
var plassert. Men vi hadde ikke jobbet 
mange dagene før nærmeste nabo, som  
i dette tilfelle er en barnehage sendte 
 bekymringsmelding til kommunen. 

«Etter en god dialog, både med nabo og 
Bergen Kommune kom vi fram til en 
 ordning alle parter kunne leve med. Vi 
etablerte noen sandkasser på baksiden  
av selve barnehagen slik at de yngste  
er bedre beskyttet mot støyen som det 
 omfattende grunnarbeidet medfører» 
sier en fornøyd anleggsleder Brede Kyte.  
I tillegg er det et opphold på ca. 4 timer 
midt på dagen hvor en ikke kan bruke 
 borerigg. Dette medfører at en utvider 
 arbeidstiden om ettermiddagen for å få 
nødvendig drift. 

Da var andre naboer raskt ute med å  
sende tilsvarende klager til kommunen. 
Er det virkelig nødvendig å ødelegge  
våre fine ettermiddager med boring og 
sprengning? «Akk ja, til lags åt alla  
kan ingen gjera» – sukker prosjektleder 
Steinar Floen. 

Men de siste månedene har grunnarbei-
det vært godt i gang og geolog har vært 
på befaring for å utrede sikringsarbeid på 
de deler som er ferdig utsprengt. På deler 
av skråningen beskriver han Sognemur 
og vår gode anleggsleder med aner på 
Voss er selvsagt skeptisk til dette forsla-
get. Det må da være bedre å bruke Vossa-
mur? 

«Fortsetter grunnarbeid i samme tempo 
som nå er det klart for oppstart betong-
arbeid like over sommerferien. En har da 
tatt inn noe av den forsinkelse som den 
seine igangsettingstillatelsen medførte. 
Resten av etterslepet regner vi med å ta 
inn i løpet av byggeperioden slik at kon-
traktens dato for overlevering fremdeles 
vil kunne opprettholdes.» sier en optimis-
tisk prosjektleder, før han tilføyer: «Brede 
vil sammen med formann Per Ivar være 
sentrale i ledelsen av prosjektet. En slik 
blanding av ungdomsmot og erfaring er 
en uslåelig kombinasjon». 

Anleggsleder Brede er endelig i gang med grunnarbeidene.

BERGEN STORSENTER   
LAB ble forespurt om å utvide tannlegen 
«Mine tenner» for Thon Gruppen på 
Bergen Storsenter. «Dette er ingen stor 
jobb, vel 3 MNOK, men for gode kunder 
bygger vi det meste» sier Rolf Helge 
Hellevang. Vi har holdt på her siden mai 
og skal være ferdig med tannlegen til 
 fellesferien. LAB har også priset å flytte 
informasjonen fra 1. etasje til 2. etasje og 
har blitt visket i øret at også senterkonto-
rene skal bygges om. Veldig ofte når  
vi holder på inne på et kjøpesenter så 
kommer jobbene som perler på en snor. 

NAUST NORDÅSEN   
LAB Entreprenør har fått i oppdrag å opp-
føre nytt naust for Nordås Industrier AS  
i Skjoldabukten i Nordåsvatnet. Hans 
Skorpen bekrefter at det i disse dager er 
søkt om igangsetting og at en regner med 
oppstart like etter ferien. Naustet er ca. 
40 m2. Gulvet og vegg mot nabo skal 
 støpes i betong. Tak og fasader blir 
 tre konstruksjon. Kontraktssum ca. kr 
700.000,-  eks mva. Reidar Midtsæter blir 
byggeleder på jobben.  
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NYGÅRDSGATEN 112114  
Rehabiliteringsjobben i Nygårdsgaten 
112-114 ble i vår overlevert til en fornøyd 
byggherre og sluttbruker. Det har i til-
legg kommet en del ekstra jobber som 
har pågått på vårparten, men det meste 
begynner nå å bli sluttført. Leietager har 
hatt forsinkelse av sin innredning til 

 laboratorier slik at det har foregått en 
hvis produksjon i ukene før ferien og 
noen uker etter med oppkobling og inn-
regulering av dette utstyret. Bygget 
framstår nå meget bra både innvendig 
og utvendig. Samarbeidet med bygg-
herre og underentreprenører har vært 

meget godt. Prosjektleder Steinar Norheim, 
anleggsleder Pål Stian Dale, byggeplass-
ingeniør Mats Jensen Bremerthun og 
byggeleder Frode Njøten har alle gjort 
en strålende innsats med gjennomførin-
gen av prosjektet. 

Flotte nye fasader.

SANDSLIMARKA 55 –  
REHABILITERING AV FASADER  
Vi har nettopp overlevert prosjektet 
Sandslimarka 55 til DNB Nærings eiendom. 
Vårt oppdrag har bestått i å fornye fasa-
dene fra et slitt 80-talls preg med alumi-
niumskassetter til et moderne preg med 
nå pussede plater i hvitt og grått. I tillegg 
får inngangsparti, enkelte gesimser og 
karnapper kledning med et innslag av 
okergul farge. Det er bygget to helt nye 
inngangspartier, skiftet en del vinduer og 
fasadeglass, samt kledd inn utvendige 
tekniske anlegg med trespiler i malm-
furu (kjerneved).
Arbeidene har tatt vesentlig lenger tid 
enn først antatt, men byggherren har 
akseptert dette og er svært godt fornøyd 
med arbeidet som er utført. Reidar 
Midtsæter har styrt arbeidene på stedet 
på en meget god måte. Bygget framstår som nytt.
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OS SJØFRONT 2 
Alle de 40 leilighetene og fellesarealene 
ble overlevert til byggherren OBOS og 
leilighetskjøperne til avtalt tid i februar 
og mars. Det er nå kun fem leiligheter 
som ikke er solgt. OBOS har opplyst at 
deres kundetilfredshetsindeks (KTI) for 
prosjektet er 73 %. Dette er en veldig 
god score, OBOS sin ambisiøse målset-
ning for sine prosjekter er å oppnå 70 %.

Tre uker før overlevering ble det gjen-
nomført forhåndsbefaringer med bygg-

herren og kundene for å fange opp 
 eventuelle feil/mangler før selve over-
leveringene. Dette gir helt klart bedr e 
overleveringer med svært lite anmerk-
ninger vedr. feil/mangler. 

Prosjektet har ikke hatt spesielle utfor-
dringer av betydning med unntak av 
omfattende skader etter vasking av 
 vindusglass med stålskrape. Vi tok tak i 
dette straks det ble oppdaget, og spesielt 
anleggsleder Per Jarle gjorde en kjempe-

jobb med å få skiftet ut alt glasset  
før overlevering. Kostnadskonsekvensen 
ble dekket av rengjøringsfirmaets for-
sikringsselskap slik at LAB ikke ble 
skade lidende økonomisk. Men konklu-
sjonen er klar, stålskrape skal ikke bru-
kes til rengjøring av vindusglass. I dag 
er det mange glasstyper med forskjel-
lige belegg og behandlinger. Spesielt 
herdet glass og selvrensende glass er 
ømfintlig i overflaten.

Boligene er organisert som borettslag. 
LAB gjør nå en del tilleggsarbeid med 
asfaltering, fartsdumper og skilting i 
 felles vei til Oseana, Os Sjøfront 1 og Os 
Sjøfront 2. 

«Anleggsleder Per Jarle har vært en pro-
aktiv anleggsleder og i tillegg utført 
mange delegerte prosjektleder oppgaver 
og tatt all kundebehandling, med godt 
resultat» sier en svært fornøyd prosjekt-
leder Stig Hole. Det er ingen tvil om at 
samarbeidet mellom Per Jarle og Stig  
har vært det aller beste. Nesten som et 
gammelt ektepar på gode dager…

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND, ELEKTROSENTRAL BYGNING 
På nordsiden av flyplassområdet startet 
LAB Entreprenør arbeidene med å bygge 
en ny elektrosentral i oktober 2015. 
Bygget er nylig ferdigstilt og overlevert 
til Avinor etter en usedvanlig hektisk 
byggetid. Anleggsleder Edgar Borsholm 
og formann Kjartan Dalstø, sammen 

med gutta våre ute, har på rekordtid 
bygget den nye sentralen som skal 
strømforsyne alle eksisterende og nye 
bygg på Bergen Lufthavn Flesland. 

Bygget er oppført i plasstøpt og prefa-
brikkert betong, med noen innskutte 

dekker i stål og lette materialer. Bygget 
er på ca. 850 m2 og har en maks gesims-
høyde på ca. 12 meter over bakkeplan. 
Når sluttfaktura er sendt har vi omsatt 
for ca. 30 mill. bekrefter prosjektleder 
Gard Kvalheim. 

Byggherren Avinor er godt fornøyd med 
bygget som nå leveres med god kvalitet 
og til avtalt tid. Prosessen har vært god 
og som vanlig har LAB sin løsningsorien-
terte stil bidratt til at prosjektet får en 
fin avslutning. Anleggsleder Edgar styrer de siste detaljene.

Her kan de fleste trives.

Formann Kjartan.
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ROM EIENDOM –  
BERGEN STASJON ØST  
Bygningsarbeidene har nå pågått i snart 
2,5 år og etter en hektisk innspurt ble 
bygget på 15.000m2 overlevert til ROM 
Eiendom som avtalt den 27.05.15.  

ROM Eiendom AS har solgt bygget, men 
står som eier fram til 1. oktober i år. 
Kjøper er Kommunal Landspensjonskasse, 
KLP, som har for «vane» å kjøpe kontor-
byggene ROM Eiendom oppfører. De for-
rige byggene de kjøpte var Schweigårds-
 gate 21 og 23 i Oslo for den nette sum  
av 1,75 MRD. KLP flyttet også selv inn i 
bygget her i Bergen og leier av seg selv  
i byggets 3. etasje. Det var samme arki-
tekt for byggene i Oslo og for Bergen 
Stasjon Østsiden. Det er for øvrig ikke så 
vanskelig å se da fasader og  byggenes 
form er ganske så like begge steder. 

«LAB har vært svært tilfreds med det 
 arbeidet arkitekt Lund & Slåtto AS har 
gjort for oss i forbindelse med detaljpro-
sjektering av bygget. Det har vært et 
langt og godt samarbeid der vi i felles-
kap har funnet gode løsninger under-
veis» sier Lasse Smilden som har vært 
både prosjekt- og prosjekteringsleder for 
bygget. 

Markedet for kontoreiendommer er nok 
noe vanskeligere nå enn for noen år 
 siden og bygget ble solgt for ca. 760 
 millioner med ca. 40 millioner i årlige 
leieinntekter. På KLP sine hjemmesider 
står det blant annet: 

«Vi er svært fornøyde med å få kjøpe KLPs 
nye bergenskontor. Rom Eiendom leverer  
et flott bygg som har en teknisk standard 
og miljøkvaliteter som er på linje med det  
vi selv hadde valgt for et nybygg», uttaler 
administrerende direktør Gunnar Gjørtz. 

LAB har også fått gode tilbakemeldinger 
fra KLP om at de er svært fornøyde  
med bygget i den perioden de har vært i 
bygget.

I tillegg til KLP skal bygget huse 
Konkurransetilsynet i de tre øverste 
 etasjene, samt deler av 1. etasje. KGJS AS 
(Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS) 
leier 4. etasje og Folkehelseinstituttet  
2. etasje. I tillegg er det noen mindre 
 ledige arealer på bakkeplan som er av-
satt til cafe eller lignende. 

Innføringen av LEAN på denne bygge-
plassen i fjor høst har gitt positiv effekt 
på både tid, kostnader og kvalitet mener 
anleggsleder Knut Helge Iversen. Han 
ser frem til å praktisere LEAN prinsipper 
også på sitt neste prosjekt Elsesro 
Brygge. 

I skrivende stund er LAB i ferd med å 
lukke alle punkter på sine befarings-
lister. Silje Catrin Olsen har gjort en 
 meget grundig jobb med oppfølgingen 
av dette. I tillegg har Silje hatt ansvar for 
FDV og BREEAM. Utfra oppnådd poeng-
score ser vi allerede nå at Kontorbygget 
vil bli BREEAM-klassifisert til «Very Good» 
iht. byggherrens intensjon og krav i 
 kontrakt. 

Et travelt byggeplasskontor tømmes  
i disse dager. Anleggsleder Knut Helge 
Iversen drar til Elsesro Brygge for å 
 bygge leiligheter, og med seg får han 
Silje Cathrin Olsen. Jan Stian Sleire  
Opdal flytter 30 meter over gaten og blir 
med på sluttfasen og ferdigstillelsen  
av Hotel Zander K, mens Per Ivar 
Kristianssen skal bygge næringsbygg  
på Midtun. Lasse Smilden drar videre  
til Sengebygg Haraldsplass og etter 
hvert til den store jobben på Lagunen 
Storsenter. 

Bygget klart til innflytting.
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HANDZ ON LAGUNEN  
Handz On holder i dag til i det gamle 
P-huset som LAB bygget tidlig på 2000 
tallet.Dette er et firma som driver med 
bilvask og bilpleie. I forbindelse med den 
store utvidelsen av Laguenen Storsenter 

som nå kommer vil det ikke være mulig 
å drive vaskehall i disse lokalene. De 
driftsansvarlige på Lagunen tok dermed 
kontakt med LAB for bistand for å finne 
nye lokaler tilpasset til denne type drift. 

Valget falt på den nye P-huset som LAB 
bygget i 2012. Det nye anlegget vil legge 
beslag på ca. 950 m2. Rammesøknad 
 ligger nå til behandling hos byggesak.

KLEPPESTØ BARNESKOLE 
I dette prosjektet har vi en uvant kon-
stellasjon. LAB skal opptre som under-
entreprenør til ÅBF. Vi har gitt pris til 
dem på utførelse av alle betongarbeide-
ne som de la inn i sin totalpris mot bygg-
herren Askøy kommune. ÅBF vant nylig 
prosjektet med knepen margin ifht. 
Hent.

ÅBF skal bygge en skole for totalt 600 
elever. Kontrakten er en generalentreprise 
og har en verdi på ca. 157 MNOK eks. mva. 

Arbeidene skal starte i juli/august 2016. 
Byggearbeidene er planlagt gjennom-
ført i to faser:

• Første byggetrinn omfatter bygging 
av ny skole på 6.433 m2. Ferdigstilles 
høsten 2018. 

• Andre byggetrinn omfatter rivning av 
to av fløyene på eksisterende skole på 
totalt 1.490 m2, samt rehabilitering av 
gjenstående del av eksisterende skole 
på 1.331 m2. Ferdigstilles høsten 2020.

LAB sin betongjobb utgjør ca. 12 MNOK 
eks mva. Vi har beregnet ca. 12.500 time-
verk på hele jobben, hvorav 7.000 timer 
gjelder første byggetrinn fra okt. 2016 – 
feb. 2017. Resterende del på 5.500 timer 
gjelder andre byggetrinn fra feb. 2019 – 
juni 2019. Begge etappene er det forut-
satt at vi bruker selvreisende kran. «Det 
er veldig kjekt å se at vi kan bidra til  
at ÅBF sikrer seg viktige kontrakter i et 
tøft marked» sier Trygve. 
 

Illustrasjon av bygget.
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UTVIDELSE LAGUNEN STORSENTER
Den 15. juni 2016 går inn som en merke-
dag i LAB-historien. Da bekreftet Olav 
Thon at LAB skulle tildeles totalentrepri-
sekontrakten på den store utvidelsen  
av Lagunen Storsenter. Et prosjekt på  
ca. 50.000 m2 som inngår som en sentral 
del i den omfattende reguleringsplanen 
som er vedtatt for Lagunen/Rådalen om-
rådet. «Konkurransen om oppdraget var 
intens, men vi holdt hodet kaldt og gikk 
seirende ut!» sier en godt fornøyd Trygve.    

Kontrakten lyder på 615 MNOK eks mva., 
men er ikke gyldig før det foreligger 
godkjent rammetillatelse for prosjektet. 
Byggetiden er satt til ca. 3 år, men hvor 
størstedelen av arbeidene skal være 
 ferdigstilt innen primo november 2018. 
Kontraktssummen omfatter ikke inn-
redning av leiearealer som utgjør ca. 
28.000 m2. I vår byggeplassorganisasjon 
tar vi derfor høyde for at arbeids  om-
fanget vil kunne øke en del gjennom de 
neste årene. Byggherre og arkitekt jobber 
for tiden intenst med å få på plass en 

godkjent rammetillatelse for prosjektet. 
Det må foretas en del mindre justeringer 
av prosjektet for å sikre oppfyllelse av 
reguleringsplanens intensjon for området. 

Bergen kommune påpeker at prosjektet 
må være mer i tråd med reguleringspla-
nens krav til arkitektonisk utforming og 
byroms-utforming. De er opptatt av den 
menneskelige skala, herunder opplevelse 
og bruk av byrom, for den som beveger 
seg i dette området. Gater, plasser, smau, 
allmenninger og snarveier er basis for 

det nye bynettet som skal skapes i områ-
det. Byrommene skal danne starten på 
et bydelssenter langt mer urbant og 
mangfoldig enn dagens situasjon.

Området ved Lagunen Storsenter med 
handelsfunksjoner, bybane/kollektiv ter-
minal og flere torg/plasser er den første 
del av en større utbygging. Som man 
 tydelig ser på flyfotoet vil det være en 
gradvis utvikling av planområdet, og 
det er først ved full utbygging at planens 
fulle intensjon blir oppfylt. 

Et viktig element i dette byggetrinnet er 
etablering av gågaten tvers gjennom 
senteret. Den leder folk fra det åpne 
 torget i syd til bybanestoppet i nord. I til-
legg etableres entydige og sikre tilkom-
ster til Bussterminalen. I selve gå gaten 
finnes en mengde butikker og spise-
steder, samt inngang til ni kinosaler i 
 senterets toppetasje. I enden mot syd 
bygges Amfiet med oversikt over torget 
med trapper, repos og ramper i sin grøn-
ne skråning.

«Vi får satse på at alle tillatelser faller på 
plass i løpet av august. Da kan vi starte 
arbeidene på tomten i starten på oktober 
iht. kontrakt», avslutter Trygve.  

Området før utbygging. Området for fase 1. Området ferdig utbygd.

«Øvre Torg» ved Bybanen.

«Gågate»
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SKJOLDNES  
Skjoldnes Utvikling AS eier en 43 mål 
tomt på Skjoldnes i Fana, et par hundre 
meter fra utløpet av Troldhaugtunnelen 
mot Lagunen. Selskapet har fått god-
kjent en reguleringsplan som gir mulig-
het for å bygge ca. 225 leiligheter fordelt 
på hver side av et miljølokk som de må 
etablere over motorveien i en lengde på 
ca. 230 meter. 

Den aktuelle tomten regnes som en  
av de aller mest attraktive tomtene for 
boligutvikling i Bergensområdet. Eierne 
av prosjektet bekrefter at beliggenheten 
og markedspotensialet inviterer til ut-
vikling av et nytt og spennende livsstil-
konsept. Tanken er at prosjektet vil bli 
utviklet utfra en helhetlig resort-tanke-
gang med tilhørende servicetjenester. 

Prosjektering av lokket over motorveien 
er godt i gang, og i disse dager er det 
samordning av teknisk infrastruktur 
som prioriteres for denne del av prosjek-
tet. NCC er blitt valgt som byggherrens 
samarbeidspartner for disse arbeidene, 
etter anbefaling fra LAB.  

LAB har selv i lengre tid vært en eksklu-
siv samarbeidspartner ifm. utviklingen 
av det første byggetrinn av boligene 
som i dag består av 60 leiligheter. De 
fleste med flott utsikt direkte utover 
Nordåsvannet. Antall leiligheter er redu-
sert fra nærmere 70 stk. til 60 stk. da de 
potensielle kjøperne til denne delen av 
tomten gjerne ønsker litt større leilig-

heter. LAB har som målsetning å levere 
sitt totalentreprisetilbud på byggingen i 
andre halvdel av august.

Det er lansert en teaser i markedet som 
byggherren har mottatt svært god re-
spons på. Listen over interessenter viser 
seg å være lang allerede to måneder før 
salget starter. 

Søknad om rammetillatelse er sendt inn 
uten avvik i forhold til reguleringsplan. 
Det forventes godkjent tillatelse i slut-
ten av august. Byggherren og megler  
har ferdigstilt et salgsprospekt som  
vil sendes ut så fort rammetillatelsen 

foreligger. Alt ligger dermed til rette for 
tilstrekkelig salg for oppstart i løpet av 
høsten.

Arbeidene med lokket over motorveien 
er det første som igangsettes. Det forut-
settes en del overlapp mellom NCC sine 
arbeider med lokket og LAB sine arbeider 
med boligene. Ca. 8 måneder etter NCC 
sin oppstart er det naturlig at LAB kan 
rulle inn sine anleggsmaskiner på bolig-
tomten. Da vil LAB sine dyktige fagarbei-
dere kunne ta fatt på de omfattende 
 betongarbeidene i boligprosjektet fra 
høsten 2017. 

Ingen ting å si på utsikten.

Flotte omgivelser.
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THON ÅSANE STORMARKED
Byggherren har i løpet den siste tiden 
inngått leiekontrakter med Expert, Home 
& Cottage og Kjell & Co på de resterende 
utleiearealene i de gamle Ikea- bygget 
som LAB renoverte for Thon for noen år 
siden. Det er ca 4.500m2 med butikk-

lokaler som skal etableres i tillegg til 
blant annet ny heisplattform, oppgrade-
ring av ventilasjon og fasadefornying. 
LAB er nylig valgt som totalentreprenør 
for utbyggingen, og planen er at det 
meste av leielokalene skal være klare til 

julehandelen starter. LAB har utarbeidet 
et budsjett til Thon som legges til grunn 
for det videre arbeidet med prosjektet. I 
kjent stil er det «Thonkameratene» Hans, 
Pål Stian og Reidar som følger denne 
 jobben.

HARDANGERBADET
LAB har siden høsten 2015 hatt dialog 
med initiativtakerne bak Hardanger badet. 
Planen er at prosjektet skal oppføres  
på en sentral tomt i Øystese like ved 
Hardangerfjord Hotell som ble bygget i 
slutten av 70-tallet. Dette er et offentlig 
og privat samarbeid (OPS) som samler 
hotell, bad og helse i ett anlegg.

Hele prosjektet har et areal på ca. 7 000 
m2, hvor badeanlegget utgjør ca. 3 700 m2 
og består av et 25 meters svømme-
basseng med seks baner til konkurran-
ser og skolesvømming, «mini badeland  
med vann sklier etc.» og terapibasseng, 
Treningssenteret er på ca. 400 m2 og 
lege senteret (inkl. fysioterapi) er på ca. 
700 m2. Hotellet utgjør totalt ca. 2 200 m2, 
hvor 700 m2 er ombygging av eksiste-
rande hotell. 

Det er ikke til å legge skjul på at 
Hardangerfjord Hotell er en viktig part 
for å få realisert dette spennende pro-
sjektet. De har i dag en stor aksjepost i 

Hardangerbadet Eiendom AS, og i tillegg 
er de byggherre for nybygget som skal 
knytte det gamle hotellet sammen med 
badeanlegget. Tidsplanen som tidligere 
er skissert har vist seg å være noe opti-
mistisk, da man trenger noe mer tid til å 

få tilfredsstillende finansiering på plass. 
LAB følger imidlertid fortsatt prosjektet 
nøye, og vil svært gjerne tilby sine 
 entreprenørtjenester når prosjektet en 
gang skal gjennomføres. 

Inngangspartiet bygget LAB under forrige byggetrinn.
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SKIPARVIKEN PANORAMA 
I 2009 kjøpte LAB 70 % av selskapet som 
har til formål å utvikle leiligheter med 
høy kvalitet og flott beliggenhet på Hop. 
På det tidspunktet hadde nok ingen sett 
for seg at sluttføringen av regulerings-
prosessen ville ta så lang tid. 

Men tross alt, vi registrerer en positiv 
utvikling i etterspørselen og ikke minst 
prisen for nye boliger. De seneste uttalel-
ser fra Prognosesenteret bekrefter at 
denne utviklingen vil fortsette i mange 
år fremover, hvis ikke kommunale og 
 regionale myndigheter klarer å legge til 

rette for raskere og mer forutsigbar ut-
vikling av nye tomteområder.
 
LAB Eiendom AS har derfor gjennom de 
siste årene øket sitt eierskap til 90 % i 
utbyggingselskapet med overbevisning 
om at dette er et fornuftig forretnings-
messig grep. I inneværende år tar man 
sikte på å øke dette eierskapet til 100 %. 

Nytt av året er at vårt siste forslag til 
justering av reguleringsplanen er aksep-
tert av både reguleringsmyndigheter  
og innsigelsesparter, så saken er sendt 

Kulturdepartementet som formelt skal 
fjerne innsigelsen fra Troldhaugen. 
Reguleringsplanen tas deretter opp til 
endelig godkjenning i bystyret i august 
måned.

Vi gleder oss derfor til høsten og starten 
på en prosjekterings-, salgs-, og bygge-
prosess.

Bergen trenger boliger for små og store 
familier. Ekstra kjekt blir det når disse 
skal bygges på en solfylt tomt med pano-
ramautsikt utover Nordåsvannet. 

MIDTUN LEIR
I vår ble det inngått kontrakt om oppfø-
ring og salg av ferdig bygg på ca. 7.200 m2 
kombibygg med Allier gruppen. Midtun 
Leir har tildelt LAB Entreprenør total-
entreprisekontrakten for selve byggin-
gen. Bygget er nå under oppføring.

LONE 
Lone byggetrinn 2 og 3 er fortsatt i bero 
i påvente av videre utvikling i området. 
De to ledige tomtene er for salg, men det 
finnes ingen konkrete interessenter så 
langt.

Illustrasjon av de flotte by-villaene. 
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NORDSTRAUMEN 
Nordstraumen Utbyggingsselskap har 
fullført utbyggingen, og selskapet vi  
bli avviklet i løpet av året. Det som gjen-
står av oppgaver er 5-års reklamasjons-
ansvar for de åtte leilighetene ned ved 
sjøen som LAB Entreprenør bygget, samt 
avvikling av garantiansvaret overfor 
sameiet og leilighetskjøperne med fri-
givelse av garantistillelse. Ansvaret ut-
løper sommeren 2016.

Selskapets opsjon vedr. nytt felt som 
grunneier Nordstrøm har, samt rydding 
i en del avtaler og kommunale overdra-
gelser, skal også gjennomføres i 2016. 
Selskapet har bl.a. inngått refusjonsav-
tale med andre utbyggere i området som 
må tiltransporteres eierne av selskapet 
før avvikling. 

TOPPEMYR
I løpet av de siste årene har vi levert og 
fulgt opp to dispensasjonssøknader vedr. 
lagertomten på Toppemyr. Målet var å 
skape litt større tomteareal for egen 
 lagervirksomhet. Status i dag ar at det  
er gitt avslag på søknad om utfylling av 
elv (i rør), men det er gitt tillatelse til 
fjerning av steinplatå med tilhørende 
sikring av bakenforliggende fjellskjæ-
ring. Fjerning av steinplatået gir ca. 1 mål 
økt lagerareal for utleie.  

Det er tatt ny eiendomstakst for lageret 
og tomten, og dette viser klart at LAB 
Eiendom sitt kjøp av denne eiendommen 
høsten 2013 var helt riktig sett i et eier-
perspektiv. Leietakerne Ramirent og 
LAB Entreprenør virker også fornøyde.

Illustrasjon av hvordan prosjektet kan bli.

KRÅKEHAUGEN 
Over en tid har det pågått avklaringer 
med fagetaten om planinnholdet og 
eventuell inkludering av mer tomteareal. 
Dette er nå avklart og revidert plan-
forslag oversendes til Bergen kommune  
i disse dager. Omfanget av leiligheter er 

redusert, men vår avtalepart (tidligere 
grunneier) har akseptert en lavere ut-
nyttelse enn opprinnelig målsetning. 
Alle parter ser at en noe lavere utnyttel-
se vil gi bedre strøkstilpasning og økt 
salgbarhet.

Uttransport av masser foregår for fullt.
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OPPGRADERING AV LAGEROMRÅDET
I regi av Toppemyr AS er LAB Entreprenør 
engasjert til å fjerne steinplatået i bak-
kant av tomten. Dette vil gi og oss ca.  
1 mål større lagertomt. FAS sitt lager-
areal flyttes da inn mot fjellskjæringen 
og LAB Entreprenør sitt leieareal økes 
tilsvarende. Arbeidet med fjellsikring og 
fjerning av steinplatået er i full gang. 
Arbeidet styres av Ole Reidar med Inge 
som medhjelper.

DRIFT
Første halvår av 2016 har vært preget av 
at en del store jobber er blitt avsluttet. 
Dette har medført at det er kommet inn 
mye utstyr i retur som skal kontrolleres 
og klargjøres for nye oppdrag. Samtidig 
har det vært en viss treghet i oppstart av 
nye jobber, med det resultat at mengden 
av utstyr på lager har vært stort de siste 
månedene. 

Men i denne perioden har det vært flere 
småjobber en normalt, noe som har ført 
til en god del transport og utleveringer 
som Kay, Lise og Åge har måttet ta seg 
av. Så late dager kan man vel ikke si at 
denne trioen har hatt.     

Heldigvis ser vi at trenden snur nå. 
Oppstart på en del store jobber nærmer 
seg, slik at vi igjen får mye av utstyret 
vårt ut på prosjekter igjen. Vi har bl. a. 
hatt et noen tårnkraner liggende inne 
på lager en tid. Den ene tårnkranen  
er nettopp gått ut til Fløenbakken 4.  
Rett etter ferien går den siste ut til 
Haraldsplass. «Det forundrer meg heller 
ikke om den selvreisende kranen også 
snart forsvinner ut. Da blir det vel på 
Kleppestø Barneskole den plasseres»  
sier lagersjef Inge Andersen med et smil. 

Jobben som vi har startet på Haralds-
plass krever dessuten store mengder av 
Meva forskalingssystemet vårt, samt en 
del tradisjonell forskaling. Kay er i gang 
med planleggingen og koordineringen 
mot byggeplassen. De første leveransene 
skjer i disse dager.  

Til opplysning har vi nå også begynt å 
kjøpe inn trelast og finer via lageret. 
Dette bl.a. for å få bedre innkjøp ved 
større kvanta, samt bedre utnyttelse på 
brukt materiell. 

INNVESTERINGER
Etter at vi fikk den store kontrakten på 
utvidelsen av Lagunen Storsenter har  
vi gått til innkjøp av enda en stor tårn-
kran fra Kranor, type MDT 389 12, som 
tar 3,2 tonn på 75 meter utligger, stigende 
til 12 tonn ved 22 meter utligger. Kranen 
monteres direkte på Lagunen med en 
krokhøyde på 56.5 meter. Levering skjer 
innen 1. desember 2016. 

Vi har i vinter også kjøpt to nye mobile 
lysmaster slik at vi nå har 6 stk. klar for 
utlevering når høstmørket kommer. I 
 tillegg har vi bestilt to nye inngangs-
brakker som blir levert i august,

Vi vil da kunne bygge flere brakkerigger 
når vi etter hvert får ledig de store 
 riggene på Flesland. Inge bekrefter at vi 
fremdeles har omtrent 100 % utnyttelse 
av egne brakker. Så vår investering i  
ca. 100 egne brakker for to år siden var 
nok en riktig beslutning.  

Utover overnevnte har det kun vært 
 investert i diverse småutstyr.

Kranen fra Zander K ankommet lageret.
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EIVIND HOLMEDAL (26)
Eivind ble begynte som 
byggeleder i LAB 
Entreprenør 20.06.2016. 
Han har sin utdannelse 
gjennom Teknisk fagskole 
i Kristiansand i perioden 

2012–2014. Deretter studier ved VIA 
University i Horsen i Danmark hvor han 
tok Bachelor i byggeledelse nå i vår. 
Tidligere har Eivind jobbet som tømrer 
hos Øybygg AS i Kvinnherad hvor han 
også tok fagbrev som tømrer. I etterkant 
har han også skaffet seg mesterpapirer. 
Eivind har siden august 2015 vært prak-
tikant hos oss på prosjekt Sengebygg Sør 
for Helse Bergen. Eivind bor på Kronstad 
og på fritiden driver han med jakt og fri-
luftsliv. 

JOHAN LØVE GJERSVIK (26)
Johan ble begynte som 
byggeleder i LAB 
Entreprenør 20.06.2016. 
Han har sin utdannelse 
gjennom Teknisk fagskole 
i Kristiansand i perioden 

2012–2014. Deretter studier ved VIA 
University i Horsen i Danmark hvor han 
tok Bachelor i byggeledelse nå i vår. 
Tidligere har Johan jobbet som tømrer 
hos blant annet byggmester Markhus AS 
hvor han også tok fagbrev som tømrer. 
Johan har siden august 2015 vært prakti-
kant hos oss på prosjekt Bergen Stasjon. 
Johan bor på Paradis med samboer og  
på fritiden driver han med maraton og 
langdistanseløp.

CHRISTIAN MÅGE (25)
Christian begynner som 
ingeniør i LAB 
Entreprenør 08.08.2016 
etter å ha fullført inge-
niørutdannelsen på HIB 
nå i vår, med Bachelor i 

prosjekt og byggeledelse. Han har også 
tidligere vært ansatt hos Måge & Nilsen 
Bygg hvor han også tok fagbrev som 
tømrer. Christian er på jakt etter leilig-
het for å etablere seg her i Bergen. På fri-
tiden spiller han volleyball og driver 
konkurranseskyting med salongrifle.

ROBIN SKORPEN (28)
Robin begynner som in-
geniør i LAB Entreprenør 
08.08.2016 etter å ha full-
ført ingeniørutdannelsen 
på HIB nå i vår, med 
Bachelor i prosjekt og 

byggeledelse. Han har tidligere vært 
 ansatt som murer hos Murmester Alf 
Pettersen og har fagbrev som murer. 
Robin bor på Råvarden med samboer og 
har et barn på 1 år. Som opprinnelig 
Nordnes gutt spiller han fotball i 
Nordnes Idrettslag på det som måtte 
være igjen av fritid. 

JENS NORDTVEIT (26)
Jens begynner som inge-
niør i LAB Entreprenør 
08.08.2016 etter å ha full-
ført ingeniørutdannelsen 
på HIB nå i vår. I perioden 
2011–2013 gjennomførte 

Jens Teknisk fagskole. Han har bakgrunn 
som tømrer fra Byggmester Sigve 
Eikeland hvor han også tok fagbrev som 
tømrer. Parallelt med studier på HIB  
har han skaffet seg mesterpapirer. Jens 
kommer opprinnelig fra Vats, men har 
nå etablert seg på Landås med samboer. 
På fritiden er det fotball med kompiser 
og friluftsliv dersom muligheten byr seg.

TALE KLEVELAND SPITEN (24)
Tale begynner som sivil-
ingeniør i LAB 
Entreprenør 08.08.2016 
etter å ha fulført sivil-
ingeniør studiet bygg og 
miljøteknikk ved NTNU i 

Trondheim i perioden 2011–2016. Som 
relevant praksis har hun tidligere hatt 
sommerjobber i Veidekke og Statsbygg. 
På fritiden er Tale en aktiv jente med 
 skikjøring og friluftsliv som foretrukne 
fritidssysler. Siden Tale er innflytter fra 
Sandvika vil hun bruke masse tid på å bli 
kjent med den flotte byen vår. Ellers går 
mye av dagene nå for tiden med på å 
jakte etter leilighet sammen med sin 
bergenske samboer.
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Intervju med
en  lærling
SONDRE LØVFALL AASEN 

Sondre (16) begynte som TAF-lærling 
i LAB Entreprenør i august 2015. 
 Etter noen uker på Rom Eiendom ble 
hotellet i Zander Kaaes gate hans 
neste prosjekt. Her har han funnet 
seg godt til rette og er veldig godt 
fornøyd over å ha fått  læreplassen 
sin i LAB Entreprenør. 

Han fremhever arbeidskolleger og godt 
tilrettelagt arbeid som grunn til at han 
trives så godt, og vi får tilbakemeldinger 
fra arbeidskamerater at Sondre er en 
flink og pliktoppfyllende ung mann. 
Sondre har 4 års læretid og i dette skole-
året arbeider han to dager i uken og tre 
på skolen. Utenom arbeid og skole trives 
Sondre med sine kamerater og spiller 
fotball i IL Sandviken.  

Fadder- 
kurs  
LAB Entreprenør har i alle år vært 
en opplæringsbedrift med lærlinger. 
For å sikre oss de beste kandidatene, 
samt gi de en så god opplæring som 
mulig har vi nå valgt å fokusere 
enda mer på dette. 

For å komme i kontakt med elevene vil  
vi delta på messer, besøke skoler og invi-
tere skoleklasser ut på LAB sine bygge-
plasser. Som lærling i LAB vil de få regel-
messig oppfølging underveis av egen 
fadder med god bakgrunn, samt emne-
relaterte fagprøvetester. Hver lærling vil 
få en egen oppfølgingsplan med fokus 
på HMS, KS og nødvendig kursing innen-
for faget.

Sondre trives godt i LAB.

Glade faddere klar for oppdrag.

I Regi av Byggopp Hordaland i februar 
2016 fikk vi kurset mange nye faddere 
som har både faglige kvaliteter og ikke 
minst både lyst og motivasjon til å kun-
ne gi våre lærlinger den støtte og opp-

følging som skal til for at vi LAB skal få 
mange nye dyktige fagarbeidere i frem-
tiden. «Man kan trygt si at LAB følger 
opp sitt samfunnsansvar på en god måte!» 
sier en engasjert Jan Erik Skjelanger. 
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Holmenkoll-
stafetten
Lørdag morgen 7. mai reiste ni 
 spreke ungdommer fra LAB med fly 
til Oslo for å delta med AF Gruppen 
på årets Holmenkollstafett. Skal vi 
høre på ryktene var noen topptrente, 
mens andre kun hadde trent i 
 panikk noen uker før start. 

Men uansett endte dette på en god måte. 
Alle fikk fullført sine etapper, selv om 
noen måtte løpe to. Plasseringen var 
midt i laget, verken først eller sist. Utfra 
bildene å bedømme så var det ingenting 
å si på humøret i gjengen. Alle sammen 
trivdes både ute i løypen og ikke  
minst på banketten etterpå. Der ble 
LAB-guttene hyllet som «helter» og fikk 
 masse skryt! Vi regner med at dette ga 
mersmak slik at enda flere Labbetusser 
tar turen over fjellet til neste år.   

Klar for bankett, der gikk gutta for gull.

Utslitt gjeng, men det ble ikke medalje.
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Siste nytt fra FAS Fundamentering AS
Da er det igjen sommer og høysesong for fundamenteringsaktiviteter. 

Starten på året har 
vært svært forskjellig 
fra fjorårets. Aktivi-
tetsnivået rundt års-

skiftet var lavt og vi kom ikke opp i 
 normal marsjfart før i mars–april. Ser  
et mye større omfang av at oppstart av 
prosjekter forskyves. Om det er grunnet 
utsatte investeringsbeslutninger eller 
økt byråkrati, spiller ingen rolle for oss. 
Resultatene for oss er uansett vanske-
ligere logistikkplanlegging og lavere 
 aktivitet. 

Gjennom vinteren har det vært lite ar-
beider for våre store pelerigger, men nå 
er alle fire riggene i drift gjennom som-
meren. Det er pelearbeider langs hele 
kysten fra Kirkenes til Oslo. Boreriggene 
har stort sett vært i aktivitet hele vinte-
ren og har jevnt med oppdrag også 
 framover. Omsetning og resultat så 
langt i år er noe under budsjett, men 

ordretilgangen er nå god. Vi er derfor 
optimister og  mener vi skal kunne ta 
igjen det tapte i løpet av året. 

I år har vi hatt perioder uten aktivitet i 
Bergens-området. Nå er det den senere 
tid kommet til flere bore- og spunte-
prosjekter i Bergen sentrum, blant annet 
for LAB. Vi har også to pelemaskiner  
på Vestlandet fram til et stykke ut på 
høsten, slik at vi nå er på normalt god 
Vestlandsaktivitet.

Vår største aktivitet så langt i år har 
vært knyttet til to prestisjeprosjekter  
i Oslo, Deichmanske Bibliotek og Nytt 
Nasjonalmuseum. Vi vil være ferdige i 
disse prosjektene i august.   

I administrasjonen er det også bevegel-
ser. Egil Stormo er pensjonist og Stefan 
Fjellheim har valgt å gå over til lokal 
stilling i Namsos. Med disse har vi mis-
tet mye verdifull kompetanse, spesielt 
innen borefagene og drift av den type 
prosjekter. Vi har ansatt to nyutdannede 
maskiningeniører, Bjørn Øystein Aune 

og Marius Normann. Begge har arbeids-
erfaring før de tok ingeniørutdannelsen 
og er gode tilskudd i organisasjonen.  
Vi har gitt dem tøffe oppgaver, Bjørn 
Øystein på Nasjonalmuseet og Marius på 
Deichmanske. Vi er nå samlet 75 ansatte.

Vil til slutt ønske alle sammen 
en riktig god sommer!

Tormod Stigen, daglig leder

Nytt Nasjonalmuseum, Oslo

E. C. Dahls, Trondheim.

52 tonn pelmaskin  
fra Drammen til Os.
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Sommerferien nærmer seg og tradisjonen tro kommer det en statusrapport 
fra oss i ÅBF AS. Det har vært full fart i hele vår med 110 egne ansatte og 
120 innleide, så nå skal det bli godt med litt ferie. Vi benytter anledningen 
til å takke for godt samarbeid med alle dere i LAB og ønsker god sommer.

BYFJORDEN PANORAMA/ 
STONGAFJELLET B5
Vi har tømmer arbeidene på Byfjorden 
Panorama som er en blokk med 20 leilig-
heter for byggherre JM Norge. Dette 
 prosjektet ligger på Askøy ved Askøy-
broen med utsikt over Byfjorden. Bygge-
start var mai 2015 og vi ferdigstilte 
 bygget nå i juni. Kontraktsum ca. 8 mill. 
Bas er Kjetil Rørtveit, prosjektleder 
Trond Nepstad.

JACOB KJØDESVEI 10
Jacob Kjødesvei ligger på Paradis. Her 
skal vi utføre tømmerarbeider på fire 

eksklusive leiligheter for LAB entrepre-
nør. Kontraktsum er ca 2,8 mill. Oppstart 
høsten/vinteren 2015, her er full produk-
sjon og ferdigstillelse august 2016. Bas 
er Kåre Nese og prosjektleder Willy 
Hansen.

LØYPETONA BLOKK 1 OG 2
Vi har tømmer-arbeidene på to blokker 
for JM Norge. Disse ligger i samme felt 
som to-mannsboligene på Frekhaug i 
Meland kommune. Det er totalt 37 leilig-
heter. 16 stk i blokk 1 og 21 stk i blokk 2. 
Kontraktsum ca 9 mill. Byggestart var 
mars 2015 og ferdigstillelse august 2016. 

Blokk 1 er overlevert 1. kvartal 2016. 
Blokk 2 har vi igjen 1. etasje med listverk. 
Ronny har full kontroll på dette og 
 regner med å være ferdig til ferien. Bas 
er Ronny Bognøy og prosjektleder Trond 
Nepstad.

RAMMEAVTALE STATSBYGG
Vi har rammeavtale med Statsbygg. 
Dette innebærer jobber fra Austevoll i 
sør til Matre i nord. I Bergen fengsel har 
vi fått masse oppdrag. Vi skal skifte tak-
stein på ca. 9000m2 med tak. Vi har fått 
i oppdrag å rehabilitere  muren rundt 
fengslet og holder også på med å gi pris 
på rehabilitering av 96 celler. Vi skal 
også bygge en garasje her på ca. 80m2. 
Så Ivan, Mathias, Tommy, Kjartan og 
Bjarte har litt å ta fatt i. Vi har også 
 mange andre oppdrag for Statsbygg  
som Morten, Olav og Jostein løser. 
Omsetningen på denne avtalen vil ligge 
mellom 10-20 mill i 2016. Prosjektleder 
er Trond Nepstad.

Å S A N E  B Y G G M E S T E R

Byfjorden Panorama

Siste nytt fra Åsane Byggmesterforretning
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STRANDEN BOLIGLAG
Tømmerentreprise på rehabilitering av 
tre blokker. Kontraktsum ca. 16 mill.  
eks mva. Blokkene er tilleggsisolert, og 
kledd med Steni. Vindu, dører og tak  
er skiftet. Blokkene har også fått nye 
 balkonger. Arbeidene startet januar 2015, 
og skal ferdigstilles juni 2016. Bas er 
Christer Ulsmåg og prosjektleder Lars 
Inge Olsen. Oppdragsgiver er Vestbo, og 
rehabiliteringen er tegnet av Forum 
Arkitekter.

TVEIT KIRKE
Tømmerentreprise, inkl. mur og smed, 
rivning og bygging av ny kirke på Tveit, 
Askøy. Kontraktsum ca. 15 mill. eks mva. 
Startet juni 2016 og ferdigstilles august 
2017. Bas er Per Kristian Weum Knutsen 
og prosjektleder er Lars Inge Olsen. 
Oppdragsgiver er Askøy Kirkelige Felles-
råd, og bygget er tegnet av Tippetue 
Arkitekter.

HOTELL ZANDER K
Tømmerentreprise på bygging av nytt 
hotell med 250 nye rom. Kontraktsum  
ca. 34 mill. eks mva. Arbeidene startet 
februar 2016, og skal ferdigstilles desem-
ber 2016. Formann er Kenneth Hope, bas 
Stig Helge Fjellbakk og prosjektleder er 
Lars Inge Olsen. Oppdragsgiver er LAB, 
bygget er tegnet av Forum Arkitekter.

STEMMEMYREN IDRETTSHALL
Vi har i juni 2016 startet arbeidene med 
nytt ventilasjonsbygg på tak, samt 
 diverse innvendig ombygging av garde-
rober og idrettshall på Stemmemyren 
Idrettshall. Overlevering til byggherre  
1. oktober 2016. Generalentreprise hvor 
vi har med blant annet ventilasjon, VVS, 

elektro, maler/belegg, stål, betong og 
tekking. ÅBF har i snitt to tømrere  
på prosjektet. Kontraktssum 5 millioner. 
Bas på byggeplass er Krister Blindheim 
og prosjektleder Tor-Ivar Humborstad. 
Byggherre er Bergen kommune.

SANDVIKEN SYKEHUS
Åsane Byggmester utfører diverse om-
byggingsarbeider for Helse Bergen på 
Sandviken Sykehus på rammeavtale. Fra 
og med mai til utgangen av august 2016 
dreier dette seg om ombyggingsarbeider 
i eksisterende bygningsmasse, samt 
 inn  glassing og sikring av terrasse på 
Sikkerhetsavdelingen. Sum for disse 
 arbeidene er ca. 1,1 millioner. Bas er 
Knut Teigland og prosjekt leder Tor-Ivar 
Humborstad. Byggherre er Helse Bergen.

NY TERMINAL BERGEN LUFTHAVN 
FLESLAND
Denne kontrakten er en tømmerentre-
prise som vi er underentreprenør for 
LAB AS. Tømmerentreprisen omfatter 
mye tilpasningsarbeid mellom forskjel-
lige bygningskomponenter som lett-tak, 
glass og blikk. Bygging av klimavegger 
og utvendige himlinger er også en del  
av vår kontrakt. I tillegg skal vi bygge 
noen butikker og restauranter. Gjennom-
snittlig bemanning på prosjektet har 
vært ca. 35 tømrere. Vi startet på pro-

sjektet april 2015 og hovedkontrakten 
ferdigstilles til ferien 2016. Butikk inn-
redning starter etter ferien og avsluttes 
okt-nov. Formann på prosjektet er  
Frode Nesse, bas er Svein Erik Hamre og 
Frank Låstad og prosjektleder Frode 
Askvik. Byggherre er Avinor/LAB.

AVINOR ELEKTROSENTRAL
Elektrosentralen er et bygg for nød-
strøm/aggregater til flyplassen. Vår 
 kontrakt er en tømmerentreprise som 
omhandler noe takkonstruksjon, ytter-
veggkonstruksjoner, samt innvendige 
vegger og himling. Vi startet januar 
2016 og det skal ferdigstilles juni 2016. 
Kontraktsum ca. 2,9 mill. Formann er 
Frode Ness og prosjektleder Frode Askvik. 
Byggherre er Lab/Avinor.

JOHANNES BRUNSGATE 12
Vi utfører tømmerentreprise på riving 
og nyetablering av 600 m2 fasade i 
Johannes Brunsgate 12. Prosjektet startet 
i mai 2016 og skal overleveres i måneds-
skiftet juni-juli 2016. Gjennom snittlig 
bemanning er fem tømrere. Kon trakts-
sum 1,4 mill. Bas på byggeplass er 
Alexander Indrebø og prosjektleder Tor-
Ivar Humborstad. Byggherre er Vesten-
Fjeldske Eiendom AS

Stranden Boliglag

Johannes Bruns gate 12
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SKANSEMYREN BARNEHAGE
Denne kontrakten er en generalentre-
prise som oppføres på en av byens beste 
tomter på Skansemyren. Her skal vi 
 bygge barnehage på 975 m2 som skal  
gi plass til 60 barn. Vi startet på prosjek-
tet mars 2016 og det skal ferdigstilles 
februar 2017. Kontraktsum er ca. 29 mill. 
Formenn på byggeplass er Øystein Lothe/
Frode Nesse og prosjektleder Frode 
Askvik. Byggherre er Bergen kommune.

TØMMERBAKKEN 17
Dette prosjektet er en eksklusiv ene-  
b olig som ligger i Eidsvåg. Den er over  
to plan, ca 340 m2. Vi startet mars 2016 
og det skal ferdigstilles oktober 2016. 
Kontrakts sum er ca 5,7 mill. Øystein 
Fjellsbø er bas og prosjektleder er Frode 
Askvik. Byggherre er privat.

SKEIE SKOLE
Generalentreprise, riving og nybygg for 
Bergen kommune. Kontraktssum ca.  
55 mill. Det består av et tilbygg på  
ca. 900m2 BRA til eksisterende skole. 
Eksisterende bygninger skal rehabilite-
res. Skolen ligger i Fana. Byggestart var 
juni 2015 og overlevering er planlagt 
sommeren 2017. Nybygg inneholder tre 
etasjer med heis mellom 1. og 2. etg.  
hvor det etableres nye klasserom og 
 venti lasjonsrom i 3. etg. Bærende kon-
struksjoner av betong og stålsøyler. 
Prosjektleder Harald Sundnes, formann/
bas på byggeplass er Royne Berg og  
Ole Kristian Eldevik. Byggherre er 
Bergen kommune. Prosjektering: Multi-
consult AS.

HUS MOTTAKSKLINIKK
Vi utfører hovedentreprise som omfatter 
ombygging av 5000 m2 eksisterende 
bygningsmasse i sentralblokken Hauke-
land Sykehus, samt 500 m2 tilbygg på 
tak. Inkluderer alle ARK-fag, samt stål  
og betong. Etappe 2, ca. 3500 m2 ble over-
levert Helse Bergen mai 2016, overleve-
ring etappe 3 senhøsten 2017. Gjennom-
snittlig bemanning er 10 tømrere. 
Kontrakts sum 55 mill. Bas på bygge-
plass er Henrik Hirth og prosjektleder 
Tor-Ivar Humborstad. Byggherre er 
Helse Bergen.

KIRKEVOLL SKOLE – GAMLE GYMSAL
Generalentreprise, rehabilitering av den 
gamle gymsalen på skolen. Kontrakts -
sum ca 10 mill. Arbeidene starter i 
 januar 2016 og skal overleveres høsten 
2016. Ca 500 m2 BRA. Inneholder gymsal, 
garderober med tilhørende tilbygg  
og mellombygg. Prosjektleder Harald 
Sundnes og formann/bas Frode Hansen. 
Byggherre er Bergen kommune.

LAR SENTER LAKSEVÅG 
Vi har totalentreprise på dette prosjek-
tet. Det skal bygges/rehabiliteres nytt LAR 
senter på Laksevåg. Byggestart var i 
april 2016 da vi begynte med rivning 
inne i bygg. Ferdigstillelse er september 
2016. Kontraktsum er ca. 4 mill. Bas  
er Paal Sundby og prosjektleder Willy 
Hansen. Byggherre er Marin Eiendoms-
utvikling AS.

SANDVIKEN BRANNSTASJON
Type Bygg: Sandviken Brannstasjon 
 består av tre bygninger, Brannstasjon, 
bolig og Snorkelgarasje. Arbeidet består 
i innvendig rehabilitering. Stifting av 
vinduer og om tekking av tak. Boligdelen 
som i lengre tid har stått ubrukt blir  
nå omgjort til garderobe, dusj, vaskeri 
og treningssenter. Det er en krevende  
jobb, der deler er bygningene er vernet. 
Utvendig skal bygningene fremstå etter 
arbeidet så nært som mulig til sin opp-
rinnelse. Byggestart januar 2016 og 
 ferdigstilles desember 2016. Kontrakt-
sum er 12,8 mill. Bas er Jan Follesø og 
prosjektleder Øystein Rosvold. Bygg-
herre er Bergen kommune.

HUS Mottaksklinikk.

Lab Bla Sommer 2016  33



NATTLAND OPPVEKSTTUN
Nattland er ÅBF sin største kontrakt 
igjennom historien. Vi utfører en general-
e ntreprise på verdi over 200 mill eks 
mva. Entreprisen innebærer ca 25 for-
skjellige firmaer som er inkludert i vår 
kontrakt som underleverandører til oss. 
Oppveksttunet er på ca 10 000m2 + ute-
areal. Totalt vil i overkant av 600 barn 
ha sin skole/barnehage der. Bygge tiden 

er utvidet med ca 1 år som følge av store 
utfordringer på prosjekterings siden. For-
ventet ferdigstillelse sommeren 2017, i 
dag er vi ferdig med ca 65 % av kontrakts-
arbeidene. Byggeplassen  ledes av anleggs-
leder Jørgen Rohde. Dennis Gunnarsjå, 
Roald Sandvik, Kim Johannessen og 
Magnar Frønningen er formenn/baser 
på prosjektet. Prosjekt leder er Frank

VESTRE NORDGARDSLEITET 18
Dette prosjektet er fire eneboliger med 
sekundærleilighet i underetasjen. Areal 
pr bolig er ca. 260 m2. Boligene ligger 
fritt med fri utsikt ut i Herdlafjorden,  
til Askøy og Frekhaug. Byggestart var 
februar 2016 og skal ferdigstilles novem-
ber 2016.  Kontraktsum er ca. 13,6 mill. 
Bas er Daniel Ingebrigtsen og prosjekt-
leder Øystein Rosvold.

Avsluttede prosjekt første halvår
NYHAUGVEIEN 4 
Nyhaugveien 4 ligger på Minde. Her ut-
førte vi tømmerarbeider på fem eksklu-
sive leiligheter for LAB entreprenør. 
Kontrakt sum var ca. 2,9 mill. Oppstart 
var høsten/vinteren 2015. Her ble vi 
 ferdig før tiden, mai 2016. Bas var Frode 
Hansen og prosjektleder Willy Hansen.

LØYPETONA TOMANNSBOLIGER
Vi har bygget ni stk. to-mannsboliger  
for JM Norge. Disse ligger i Meland 
 kommune med fantastisk utsikt til 
Salhus. Kontraktsum var på ca. 14 mill. 
Bygge start var desember 2014. Siste 
 huset ble overlevert 1. kvartal 2016. Bas 
var Øyvind Natås / Ivan Knudsen og pro-
sjektleder Trond Nepstad.

SENGEBYGGET  
HAUKELAND  SYKEHUS
Tømmerentreprise, Bygging av nytt 
Sengebygg på Haukeland Sykehus. 
Kontraktsum ca. 40 mill. eks mva. 
Oppstart var i februar 2015, og bygget 
ble overlevert i februar 2016. Bygget har 
fasader og tak kledd med Kebony. Bas 
var Kenneth Hope, med hjelp av Pavel 
Koziol og Stig Fjellbakk og prosjektleder 
Lars Inge Olsen. Oppdragsgiver var  
LAB, og arkitekt er Origo.

PERMANENTEN
Rehabilitering av Permanenten utven-
dig. Generalentreprise på ca. 19 mill.  
eks mva. I hovedsak takkonstruksjon  
og  fasader i indre gårdsrom som er 
rehabi litert. Det er også levert to nye 
venti lasjonsaggregater. Arbeidene star-
tet ca. 03.08.2015. Bygget ble overlevert 

i mai 2016. Bas var Øystein Fjellsbø og 
prosjektleder Lars Inge Olsen. Oppdrags-
giver er Bergen kommune, Etat for ut-
bygging, arkitekt er Arkitektskap AS.

MANGER VELFERDSSENTER  
 TILBYGG 
Vi har utført generalentreprise på et 
mindre tilbygg på Manger velferds senter 
som hjemmetjenesten i kommunen skal 
bruke. Oppstart var høsten 2015, med ca. 
fire mnd byggetid. Kontraktsum ca. 2,2 
mill. Bas var Kåre Nese og prosjektleder 
Willy Hansen. Oppdragsgiver var Radøy 
kommune. 

TVEIT OMSORGSBOLIG 
Generalentreprise med rehabilitering og 
ombygging, nytt tilbygg. Kontraktssum 
ca. 15 mill. Arbeidene startet januar 
2015 og ble overlevert høsten 2015, men 
diverse tilleggsarbeider har pågått våren 
2016. Ca. 1300 m2 med ombygging / re-
habilitering (innvendig og utvendig). 
Formann var Frode Hansen og prosjekt-
leder var Harald Sundnes. Byggherre: 
Askøy kommune.

ELSESRO VISNINGSLEILIGHET
Prosjektet er en totalentreprise på en 
visningsleilighet ca. 85 m2. Utseende  
og innvendige kvaliteter, ble bygget og 
levert så likt som mulig til planlagt 
 prosjekt. Leiligheten brukes i det  daglige 
som salgskontor. Kontraktsum ca. 1,8 
mill. Byggestart januar 2016 og ferdig-
stillelse februar 2016. Bas var Tormod 
Bjølverud og prosjektleder Øystein 
Rosvold. 

LYSHOVDEN SKOLE/ 
OPPVEKSTTUN      
Vi utførte innvendig rehabilitering samt 
et mindre tilbygg på skolens gymna-
stikksal. I tillegg har vi satt opp et 
 midlertidig skolebygg i moduler som 
skulle brukes i rehabiliteringsperioden.
Oppstart var september 2013, opprinne-
lig planlagt ferdigstilt desember 2014. 
På grunn av omfattende endringer ble 
ferdigstilling utsatt til våren 2016. Bas 
på prosjektet har fra oppstart til april 
2014 vært Tor-Ivar Humborstad. I mai 
2014 overtok Svein Erik Hamre som bas. 
Prosjektleder Øystein Rosvold. Vår opp-
dragsgiver var Bergen kommune.

OS SJØFRONT
Hovedentreprise på tømmer på 40 leilig-
heter ca. 2100 m2 fordelt på tre blokker. 
To blokker fire etasjer, og en blokk på 
fem etasjer. Hovedbæring i betong. Opp-
start var mars 2015, ferdigstilt februar 
2016. Bas på byggeplass var Daniel 
Ingebrigtsen og prosjektleder Øystein 
Rosvold. Byggherre Profier AS/OBOS Stor 
Bergen-OS. Vår oppdragsgiver var LAB 
Entreprenør.

ÅRÅS SKULE – AUSTRHEIM
Rehabilitering av skolebygg i general-
entreprise til ca. 17,5 mill. Det er levert 
nytt ventilasjonsanlegg, nytt tak og 
 utført tilleggsisolering av fasader. Alle 
vindu er byttet til aluminiums vindu. 
Start var juni 2015, ferdigstilt desember 
2015. Øystein Lothe var formann, Jan 
Follesø bas og Gro Mortensen var 
 prosjektleder.
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KRAMBUA
Generalentreprise på innvendig ombyg-
ging, nytt tilbygg, nye fasader og tak. 
Alle tekniske fag pluss stål, betong og 
ARK-fag. Byggestart mai 2015, over- 
levert byggherre mai 2016. Full drift på 
bygget i hele byggeperioden stilte store 
krav ÅBF s̀ tømrere og bas, samt våre 
under entreprenører. Bemanning var i 
snitt 12-14 tømrere. Kontraktssum 22,5 
milli oner. Bas på byggeplass var Per 
Kristian Knudsen og prosjektleder Tor-
Ivar Humborstad. Byggherre: Hannevik 
Eiendom AS.

VINDUER MØHLENPRIS
På oppdrag fra Bergen kommune har  
vi skiftet ut 350 vinduer, samt diverse 
dører i bygårder Professor Hansteens 
gate og Konsul Børs gate, Møhlenpris. 
Opp start var desember 2015, overlevert 
bygg herre mai 2016. Bemanning 4-5 
tømrere. Kontraktssum 5 millioner. Bas 
på byggeplass var Krister Blindheim  
og prosjektleder Tor-Ivar Humborstad. 
Byggherre: Bergen kommune.

OSTERØY UNGDOMSSKULE
Vi utførte i januar og februar 2016 
 utskifting av 117 vinduer på Osterøy 
Ungdomsskule. Skolen var i full drift i 
byggeperioden. Bemanning var fire tøm-
rere. Kontraktssum 1,8 millioner. Bas  
på byggeplass var Bjørn Andre Kjenes  
og prosjektleder Tor-Ivar Humborstad. 
Byggherre: Osterøy kommune.

NYGÅRDSGATEN 5 – UIB
Prosjektet ble gjennomført som hoved-
entreprise til Universitetet. Prosjektet 
var en ombygging av eksisterende loka-
ler. Alt det gamle ble revet og nye flotte 
kontorer ble bygget opp. Prosjektet  
ble styrt av Ronny Yndestad i starten og  
Per K. Knudsen overtok etter hvert og 
fullførte det. Prosjektleder var Frank.

HUS SYKKELHUS
Utenfor Kvinneklinikken på Haukeland 
Sykehus, har vi bygget et nytt sykkelhus 
for Helse Bergens ansatte. I tillegg til 
tømmerarbeider, hadde vi med stål, 
grunn og betongentreprenører. Sum for 

arbeidene 1,3 millioner. Bas på bygge-
plass var Knut Teigland, prosjektleder 
Tor-Ivar Humborstad. Byggherre: Helse 
Bergen.

KVERNEVIK RENSEANLEGG  
– ADMINISTRASJONSBYGG
Vi har bygget nytt administrasjonsbygg 
for Bergen kommune, vann- og avløps-
etaten. Bygget ligger på Tertnes og er 
tilknyttet nytt, stort renseanlegg i fjell-
hall. ÅBF har hatt en generalentreprise 
på ca. 16,5 mill., med en del tilleggs- og 
endringsarbeider. Prosjektet har hatt  
en del nye utfordringer, blant annet 
plastring av elv. Arbeidene startet i 
 november 2014 og ble over levert novem-
ber 2015. Øystein Lothe var formann  
på prosjektet, og Gro Mortensen er pro-
sjektleder. Byggherre var Austrheim 
kommune.

Kommende prosjekter
MUSEUMSSENTER I HORDALAND
Her har vi fått en rehabiliteringsjobb 
med skiftning av tak. Museet ligger i 
Nordre Salhus. Det er en jobb på time-
pris. Arbeidet begynner august 2016 og 
skal ferdigstilles i desember 2016. Bas  
er Kåre Nese og prosjektleder Willy 
Hansen. Byggherre er Museumssenter i 
Hordaland.

ASKØY TANNKLINIKK
Rehabilitering av Askøy tannklinikk, 
Starter i august 2016 og skal ferdigstilles 
desember 2016. Kontraktsum 4,5 mill. 
Prosjektleder er Willy Hansen og bygg-
herre er Hordaland fylkeskommune.

FLØENBAKKEN 4
Dette er ett nybygg på 12 leiligheter som 
skal starte opp i okt/nov. 2016 og skal 
ferdigstilles august 2017. Kontraktsum 
7,7 mill. Prosjektleder Willy Hansen og 
byggherre er LAB.

STRØMME GÅRD
Tømmerentreprise ved bygging av 45 
boliger i Fyllingsdalen. Oppdragsgiver  
er Vestbo og våre arbeider starter i 
 november 2016.

KLEPPESTØ BARNESKOLE
Vi har i tøff konkurranse vunnet oppdra-
get med å bygge Kleppestø barneskole. 
Oppdraget utføres i generalentreprise 
og omfatter nybygg/tilbygg på 6433 
kvm, riving av deler av eksisterende 
 skolebygg på 1400 kvm og ombygging 
av delere av eksisterende bygg på 1330 
kvm. Grunnarbeider starter i juli 2016.

LEAPARKEN BARNEHAGE
Rehabilitering, ombygging og tilbygg på 
Leaparken barnehage. Dette er en stor 
gammel redervilla som nå skal gjøres 
om til barnehage. ÅBF AS skal utføre 
oppdraget i generalentreprise og opp-
dragsgiver er Bergen kommune.

ELSESRO
Tømmerentreprise ved bygging av 80 
nye leiligheter i sjøkanten i Sandviken. 
Vår oppdragsgiver er LAB Entreprenør AS.

FABRIKKGATEN 5
Hovedentreprise i forbindelse med om-
bygging av 700 kvm. som skal blir under-
visningslokaler for HiB, samt påbygg av 
nytt trappehus og heis. Arbeidene starter 
i august 2016.

SMERTEKLINIKKEN HAUKELAND
Rehabilitering av stort skifertak på 
 verneverdig bygg fra 1889 tilhørende 
Haukeland sykehus. ÅBF AS er total-
entreprenør.

HARALDSPLASS
Vi skal utføre tømmerarbeidene i tett-
hus-entreprisen på nybygget til Haralds-
plass sykehus. Vår oppdragsgiver er LAB 
Entreprenør AS.
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NORDRE HOLSNØY – NY KUNST
GRESSBANE PÅ VESTBYGD SKOLE
Med bakgrunn i at Terje Larsen startet 
sin virksomhet på Meland finnes fortsatt 
mye av «grunnfjellet» i LAB på Holsnøy i 
Meland kommune. Mange av vår lojale 
og dyktige betongarbeidere og formenn 
bor i dette området av Nordhordaland. 
Som så mange andre er disse også opp-
tatt av sin lokale fotballklubb som i   
dette tilfelle tilhører Nordre Holsnøy 
Idrettslag.

I sitt nærområde er det gjennom hele 
 våren jobbet mye dugnad ledet av LAB 
sin driftige formann Kjartan Dalstø. 
Dette resulterte i at mange store og små 
kunne delta på den offisielle åpningen 
av klubbens nye kunstgressbane på 
Vestbygd Skole onsdag 8. juni kl. 18.00. 
Der ble det servert pølser og brus til alle 
fremmøtte, samtidig som det ble arran-
gert fotballkamp mellom store og små. 

«Det er en stor glede for oss i LAB at  
vi kan være gode støttespillerne som bi-
drar til at slike positive lokale prosjekter 
kan la seg realisere», sier en glad Trygve.

På sin hjemmeside 
skriver klubben følgen-
de:

«Banen ved Vestbygd 
skole er ferdigstilt og 
dekket er dermed opp-
gradert fra grus til 
kunstgress. Mange har 
gjort en god jobb for å få 
dette prosjektet i havn. 
Prosjektet har vært ledet 
med stødig hånd av 
Kjartan Sagstad Dalstø, 
som bl.a. er leder av 
Nordre Holsnøy sin bane- 
og vedlikeholds komité. 
Ellers vil vi også rette  
en stor takk til LAB,  
NFF Hordaland v/Mohn-
fondet, Gjensidige stift elsen og Meland 
kommune for deres  bidrag. Holmemarka 
velforening, FAU v/ Vestbygd skole, Froster, 
Framo Holsnøy og Meland Elektro er andre 
bidragsytere fra lokal miljøet. Banen vil 
være et løft for lokal samfunnet, og forhå-
pentligvis være med på å fremme aktivitet 
blant barn og unge i mange år fremover.»

BJARG 
LAB har i mange år støt-
tet klubber og lag som 
driver med sunn bredde-
idrett for barn og ung-
dom. I år tok vi ett skritt 
videre ved å bli general-
sponsor i to år for Bjarg 
Fotball som tilhører IL 
Bjarg.

Bjarg Fotball har over 
100 fotballag og er en 
klubb med satsing både 
på bredde og topp, og 
deltar med lag i alle klas-
ser for begge kjønn.  De 
fleste spillerne i klubben 
tilhører aldersgruppen 
7-16 år. Klubben har en 

unik trener stab og mange frivillige, 
 engasjerte foreldre som bruker mye av 
sin fritid på klubben. Aktiviteten skjer 
på eget anlegg på Stavollen på Stend i 
Fana. Klubbens ledelse uttaler følgende:

«Bjarg ønsker å fremstå på alle nivåer med 
gode holdninger til seier/tap, motspillere/
medspillere, trenere/dommere både på og 
utenfor banen!»

LAB blir en synlig støttespiller ved at vi 
får logo på brystet på ca. 1.500 drakter i 
tillegg til sentralt plassert skiltreklame 
på hovedbanen på Stavollen Idrettspark, 
samt profilering i klubbhus og på Bjarg 
sin hjemmeside. 

LAB støtter sport og dugnadsånd

Stolt Bjarg-gjeng.

Fornøyde NH-spillere. 


