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HVO-hjørnet
JARLE SLEIRE
Da var sommeren kommet og vi kan se 
tilbake på enda et halvår uten de helt 
store skader blant LAB ansatte. Men  
vi må av denne grunn ikke trappe ned 
fokuset på HMS arbeidet. Blant UE’ene 

våre er det en litt dårligere statistikk. 
Det å passe på hverandre er noe vi ikke 
må glemme. Positivt er det derfor å få 
tilbakemelding om at verneombudene 
rundt på anleggene våre gjør en god 
jobb. Skjerpede og engasjerte verne
ombud må vi ha på alle anlegg for å få  
en fornuftig balanse mellom fremdrift 
og sikkerhet. Vi har mye å gå på alle 
sammen, spesielt gjennom bedre kom
munikasjon med hverandre og mot 
 lærlingene våre, samt få opp gode 
 aktuelle saker på bordet til AMU. Vi må 
ikke glemme at i henhold til arbeids
miljø loven har vi alle en medvirknings
plikt til å skape det arbeidsmiljøet vi 
ønsker. Gledelig da å høre at lærling 
Arild Hordvik ønsker å samle lærlingene 
i en Facebookgruppe for å dele erfarin
ger og bli bedre kjent. Flott tiltak som 
LAB heilt sikkert kan bruke videre etter 
at Arild blir fagarbeider. 

God sommer til dere alle!

HVO Jarle Sleire.

Kurs i bruk av hjertestarter  
Torsdag 1. juni ble det holdt kurs i liv
reddende førstehjelp. Kursholder var  
Jon Björn Ofeigsson fra Blodstrupmoen. 
Kurset ble holdt i LAB sine lokaler i Kanal
veien. Det var deltakere både fra de 
time lønte og administrasjonen, totalt  
21 stk. Det første man gjennomgikk på 
kurset var teori med eksempler fra hver
dagen. Etter dette gikk man over til 
praktisk øving. Her brukte man dukker 
som man skulle øve på med å utføre 
kompresjon, samt bruke hjertestarter. 

Når man gjennomfører et slikt kurs er 
det først og fremst for å øke kompetan
sen rundt førstehjelp og bruk av hjerte
starter slik at man er best mulig forbe
redt om noe skulle skje. Noen av 
deltakerne hadde gjennomført lignende 
kurs før, men ser viktigheten med repe
tering slik at det man har lært ikke går i 
«glemmeboken». Tilbakemeldingene fra 
kursdeltakerne er positive og de skryter 
av kursholderen Jon Bjørn som var en 
meget engasjert mann.

Her knakk det nok noen ribbein.
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Dette er to ord som vi har gjentatt mange ganger det siste året. Vi har 
brukt dem i mange sammenhenger, og hver gang gir det en god mening 
som alle skjønner. Vi ønsker at ordene skal prege vår væremåte i alt  
vårt arbeid. Vi ønsker ikke å gjøre ting «halvveis». Vi ønsker å være godt 
forberedt og fokusert på alt vi driver med. Jeg er overbevist om at det  
er dette som skiller de beste fra de nest beste.     

SPENNENDE MULIGHETER
Det er ingen tvil om at vi i disse dager ser 
gode muligheter for at LAB Entreprenør 
kan få ytterligere vekst. Vi har egenregi 
prosjekt og samarbeidsavtaler med bygg
herrer som vil kunne gi oss mye god pro
duksjon i årene som kommer. I tillegg 
skal vi delta i anbudskonkurranser på 
store interessante prosjekter for velkjente 
byggherrer i områder som betegnes som 
«LABland». Både Helse Bergen og Avinor 
vil i løpet av sommeren avholde prekva
lifisering på store prosjekter. Her kan 
nevnes neste byggetrinn på BUSP (BUS 2 

– 50.000 m2), samt ombygging av eksiste
rende terminalbygg på Bergen Lufthavn 
(20.000 m2). I tillegg skal UIB gjennom
føre en totalentreprisekonkurranse på 
Helse Campus Årstad (HCÅ – 11.000 m2) 
som inkluderer rivning av det gamle 
Odontologibygget på Årstad. 

OFFENSIV STRATEGI 2017–20
LAB Entreprenør sin strategi for de kom
mende årene har en målsetning om bety
delig lønnsom vekst. Da er det godt å se  
at det finnes store og interessante pro
sjekter som passer godt til vår erfaring og 
kompetanse. Det er gjennom slike pro
sjekter vi har mulighet for ytterligere 
 utvikling av vår organisasjon og vårt 
 selskap. Før prosjektene kommer i pro
duksjon er det mye arbeid knyttet til kal
kulasjon og prosjektering som kreves. 
Disse prosessene ønsker vi å forbedre 
mht. kvalitet og effektivitet. I denne 
 sammenheng planlegger vi i disse dager 
en kontorutvidelse i Kanalveien 105B på  
ca. 200 m2 hvor vi blant annet skal eta
blere et stort prosjektrom for effektiv 
samhandling mellom byggherre, LAB, 
 arkitekter og rådgivere i prosjektering  
og prosjektutvikling av totalentrepriser.  
I tillegg skal det bygges et anbudsrom 
godt skjermet fra omgivelsene. Begge 
rommene skal utstyres med et tilstrekke
lig antall store TV skjermer koblet opp 
mot PC’er. I tillegg vil det bli etablert et 

kontorlandskap og 4 cellekontorer. Alt vil 
være klart til innflytning den 1. oktober  
i år. 

REKRUTTERING
Vi er imidlertid svært opptatt av at vek
sten skal skje i kontrollerte former. Det 
betyr at god nok organisasjon må bygges 
i forkant av det økte produksjonsvolumet. 
Dette er vi allerede i gang med. I disse 
dager søker vi etter erfarne prosjektlede
re, prosjekteringsledere og anleggsledere. 
Vi ønsker å tiltrekke oss personer med 
helst 10–15 års relevant erfaring fra vår 
bransje. Disse vil kunne operere fullgodt 
i prosjekter så snart de har gjennomført 
LAB sin «kulturskole». Det siste er ikke 
noen spøk. Vi er svært opptatt av at de 
som skal jobbe hos oss tilegner seg en 
 arbeidsmåte som er basert på et løsnings
orientert samarbeid mot byggherre og 
alle andre aktører i prosjektet.  I tillegg 
vektlegger vi struktur, gode lederegen
skaper og økonomisk sans, samt at ved
kommende må være en likandes personer 
med godt humør. 

ETT SAMLET LAG!
Når vi nå legger opp til å vokse litt raskere 
enn tidligere, så er det av vesentlig betyd
ning at vi alle bruker tid og energi på å 
sikre at vi opptrer som ett samlet lag i 
alle sammenhenger. Dette har alltid vært 
en av LAB sin styrker. «En mann er en 
mann. Det er laget som betyr noe» er vel
kjente utsagn som gjennom årene har 
hjulpet oss til å stå samlet fra topp til 
bunn i selskapet. Dette skal også kjenne
tegne LAB i fremtiden. Dette gir oss styrke 
og en helt annen trivsel på jobb. Jeg tør 
påstå at dette er en av de viktigste fakto
rene for den suksessen som vi har opp
levd gjennom alle år. Det må ikke skapes 
skille og avstand mellom månedslønte og 
timelønte. Vi har alle en jobb å gjøre hvor 
vi utfyller hverandre i vårt arbeid for å 
skape fornøyde kunder og trygge arbeids
plasser basert på en god firmaøkonomi. 

Formenn og baser vil bli knyttet nærmere 
hverandre gjennom felles møter hvor 
man diskuterer produksjonsrelaterte 
tema. Vi skal også sørge for at våre lærlin
ger får mer tid og best mulig opplæring 
under sine faddere. Effektiv egenproduk
sjon og fortløpende rekruttering og ut
vikling av lærlinger er viktig for LAB. 

ØKT FOKUS PÅ HMS
Gjennom de siste månedene har vi  
økt vårt fokus på sikkerhetsarbeid for å 
unngå skader og uønskede hendelser. 
Ansvarsforhold og arbeidsoppgaver skal 
tydeliggjøres. Vi skal skape lik forståelse 
og gjennomføring av HMSarbeidet på 
alle våre byggeplasser. Herunder snakker 
vi blant annet om krav til tilstedeværelse 
på sikkerhetsmøter, oftere og bedre verne
runder, obligatoriske interaktive sikker
hetskurs, samt nøyere gjennomgang av 
personlig sikkerhetsinformasjon (PSI). 
Denne satsingen omfatter alle våre egne 
ansatte og alle våre underentreprenører. 
Vi skal være en aktør i byggebransjen 
som har en kompromissløs holdning til 
HMS. I denne sammenheng har vi stor 
nytte av å være en datter til AF Gruppen. 
Deres nivå på sikkerhetsarbeidet er av 
det ypperste i landet. 

VÅRE SØSTRE ÅBF OG FAS
Til slutt noen ord om våre gode søstre. 
Begge selskapene viser god og stabil drift 
og har gode ordrereserver. ÅBF er i ferd 
med å styrke sin ledelseskapasitet, og har 
så smått begynt å rette blikket mot neste 
generasjon ledere. FAS sin strategi 201720 
er ambisiøs og krever utvikling av orga
nisasjonen på alle nivå. For å kunne ut
nytte ressursene best mulig må med
arbeiderne ha økt fokus på planlegging, 
inkludering og opplæring. Dette skal 
danne basis for en kultur som verdsetter 
den enkeltes kompetanse.    

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!

Tilstedeværelse og innlevelse! 
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LAB inngikk den 7. juni 2016 totalentreprisekontrakt på 216 MNOK  
eks. mva. med Elsesro Brygge AS for bygging av boligprosjektet Elsesro 
Brygge. Prosjek tet består av 80 selveiende leiligheter med fellesarealer, 
kai område og semiautomatisk parkeringsanlegg for 51 biler, pluss  
11 vanlige parkeringsplasser. De 80 leilighetene fordeler seg på fem 
bygninger, hus AE. Dette prosjektet er direkte forhandlet med vår  
gode samarbeidspartner Profier. LAB sin prosjektleder Stig Hole har  
hatt ansvaret for  prosjektutviklingen sammen med dem. 

I februar 2017 ble de siste leilighetene 
solgt og avslutningsfasen med kunde
tilvalg startet. Kundetilvalgsprosessen 
har vært veldig tidkrevende og til tider 
 utfordrende for våre kundebehandlere 
Silje og Jens som har servet en godt 
 voksen kundegruppe med alt fra farger 
på vegger til plassbygde sengegavler. 
«Dette har vært en utfordrende oppgave, 
men snart er alt i havn» sier en litt 
o ppgitt, men optimistisk Silje Cathrin 
Olsen.

I skrivende stund støper vi dekke over  
2. etasje i hus B som er det dekket som 
krager ut over sjøen. «Her har vi vært 
nødt til å bore ned 10 stålrørspeler i 
 sjøen samt bygge en plattform oppå 
 disse for å kunne plassere understøttel
sen for dekkeforskalingen» sier vår 
 dyktige og engasjerte formann Børge 
Skurtveit. Han er rød i kinnene av støpe
feber mens han dirigerer inn nok en bil 
med betong til dekkestøpen som pågår 
for fullt. Basene våre Pieter og Bjørnar 

jobber samtidig på spreng for at vi skal 
kunne støpe dekke over 1. etasje i hus E 
i løpet av uke 27 før vi tar en velfortjent 
sommerferie. Når vi er tilbake gjenstår 
det da kun tre dekker pluss vegger i 
øverste etasje i denne blokken.

I hus D pågår innvendige arbeider og lei
lighetene begynner å bli ferdige. Snart 
gjenstår bare fellesarealer og inngangs
dør. Fasadeplatene kommer om ikke 
 lenge, og da kan vi starte med å fjerne 
stillaset som for øyeblikket omkranser 
bygget. Alle de utvendige og innvendige 
tømrerarbeidene på prosjektet utføres i 
underentreprise av vårt solide og dyktige 
datterselskap ÅBF. «Vi er veldig godt 
 fornøyd med det som ÅBF utfører her  
på byggeplassen, tonen er veldig god og 
samarbeidsviljen er sterk» sier en godt 
fornøyd anleggsleder Knut Helge Iversen.

Elsesro Brygge
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Det er besluttet at dette prosjektet skal 
gjennomføres som et Lean prosjekt. Mats 
Helland er ass. anleggsleder på prosjek
tet og er ansvarlig for at prosjektet gjen
nomføres iht. vedtatt Lean metodikk. 
Detaljerte planer pryder veggene i møte
rommet i brakken. Mats har laget utkast 
til taktplan for innvendige arbeider som 
ble omforent nesten uten kommentarer. 
«Neste bygg på planene for innvendige 
arbeider er hus C. Denne blokken er så 
stor at vi her valgte å dele hver etasje i to 
kontrollområder» sier Mats mens han 
raskt tilføyer: «Alle våre underentrepre
nører på prosjektet er godt involvert i 
vårt Lean arbeid. Planen som er utarbei
det følges stort sett med få unntak. For 
de neste husene ser vi at betong og tett
husarbeidene må flettes tettere sammen 
for å hente inn noen mindre forsinkelser. 
Dette gjelder spesielt hus E».

Taktplanen for hus A er ferdig utarbeidet 
og er nylig omforent. For øyeblikket på
går det montasje av Qdekke på hus A 

samt at yttervegger kles med GU plater. 
Planen er at taket skal være tett til som
merferien og at montering av vinduer  
er godt i gang. Dette vil medføre at man 
like over fellesferien vil oppleve at 3. og 
4. etasje er tett og klar for oppstart inn
vendige arbeider.

«Med andre ord så pågår det for øyeblik
ket arbeid i alle husene, så her har vi alle 
faser av et byggeprosjekt i gang samti
dig. Alt fra grunnarbeider og tilfylling 

ved hus E, betongarbeider i hus E og B, 
tett hus arbeider i hus A, innvendige 
 arbeider i hus C og ferdigstilling i hus D» 
avslutter en tilfreds anleggsleder. 

Denne sommeren har vi tatt inn to 
 sommerhjelper. Alex Cao jobber for øye
blikket med masseberegning og annet. 
Senere skal han også få gå litt ute i felten 
og jobbe med KS. Jonas Eldøy er med oss 
som forskalingssnekker. Han er til stor 
hjelp i en stresset hverdag.

Krevende forskalingsarbeid.

Kjekt å ha Helge tilbake på plass.

Blide gutter: Rune, Angelo og Kenneth.
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UTVIDELSE  LAGUNEN STORSENTER  
Medio juni 2016 inngikk LAB en total
entreprisekontrakt med Lagunen DA 
vedr. utvidelse av dagens kjøpesenter 
med ca. 50.000 m2. Av dette arealet er ca. 
6.500 m2 rehabilitering av eksisterende 
parkeringsanlegg og ca. 8.500 m2 nytt 
parkeringsanlegg. Totalentreprisen in
kluderer i tillegg 25.000 m2 med kjøpe
senter  areal også bygging av 9 kinosaler 
med tilhørende fellesarealer. Også utom
hus er det omfattende arbeider med gå
gate mot bybanen, gang og sykkelvei 
langs Apeltunvannet, amfi mot nord 
samt et nedre torg mot rundkjøring i sør 
som også inkluderer en isbane. «Etter  
en lang og til dels spennende søknads
prosess fikk vi til slutt godkjenning av 
byggesak og VAetaten til å starte på 
tomten primo februar i år» sier prosjekt
leder Lasse Smilden. 

Bygningsmassen består i hovedsak av to 
store bygg med en gågate imellom. 
Vestbygget, som skal ligge parallelt med 
bussterminalen, vil krage ut over fortau
et langs terminalen. Senterbygget vil 

ligge for det meste over det eksisterende 
parkeringshuset. I toppen av senter
bygget plasseres de 9 kinosalene. 
Gågaten mellom byggene vil ligge på 
samme nivå som bybanen. I tillegg skal 
vi bygge Lanternen som blir et eget bygg 
mot rundkjøringen i sør. Lanternen er 
plassert så langt sør at det er nødvendig 
å flytte rundkjøringen ved Shell stasjo
nen sørover for å få plass til bygget. 

Rundkjøringen må flyttes i fellesferien 
for at LAB skal holde planlagt framdrift.
Eksisterende parkeringshus, som vi 
 bygger over, tåler ikke belastningen av 
de nye byggene så vi må føre nye betong
søyler gjennom det eksisterende parke
ringshuset. Dagens grunn tåler heller 
ikke belastningen under de nye søylene. 
I denne sammenheng har vi engasjert 
vårt dyktige datterselskap FAS til å bore 

Full aktivitet på Lagunen. 

FAS utfører pelearbeid.
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drøye 4.000 meter med stålkjernepeler 
til fjell. Dette arbeidet nærmer seg fer
digstillelse i disse dager. Dette har vært 
ekstra krevende arbeid, spesielt inne i 
eksisterende parkeringshus. Nå etter fire 
måneder med arbeider i grunnen har vi 
startet med å reise vestbygget der Ruukki 
OY har kontrakt på stålarbeidene.

«En utbygging av den størrelsen som 
Lagunen DA har satt i gang er krevende 
både for LAB og byggherre. Da LAB star
tet arbeidene fikk det konsekvenser for 
tilkomsten til senteret for besøkende. Vi 
stengte parkeringshuset foran senteret 
og inngangen i nord og startet med å 
rive eksisterende hovedinngang til 
Lagunen. Vi har etablert en midlertidig 
hovedinngang og vil snarest mulig re
etablere en inngang fra bybanestoppet 
og rett inn i Norli Bokhandel for dem 
som er kjent» sier en travel anleggsleder 
Pål Thomassen. 

«LAB ser at det medfører ulemper for 
driften av kjøpesenteret at vi bygger inn 
imot og til dels over eksisterende senter. 
Vi har daglig kontakt med kjøpesenteret 
der LAB har høyt fokus på å minimalise
re ulempene byggingen medfører. Til nå 
har vi få klager og tilbakemeldingene vi 
får fra senterledelsen er så langt bare 
positive. Senterledelsen ser framover og 
har sin fulle hyre med å leie ut de nye 
arealene. Arealene er attraktive, både i 
ny og eksisterende del av senteret, så det 
skal ikke by på de store problemene. LAB 
må bare sørge for å fortsette det gode 
samarbeidet med senteret framover til 
prosjektet er ferdigstilt. Kjøpelystne har 
mye spennende å se fram til med nye 
 butikker og serveringssteder når pro
sjektet står ferdig!» avslutter en fornøyd 
prosjektleder. 

Tilkomsten til og fra Lagunen Storsenter 
vil forbedres betraktelig når man også 
får ny permanent innkjøring til parke
ringshuset via rundkjøringen i nord 
 under bybanebroen. Denne etableres i 
tillegg til tidligere tilkomst fra rund
kjøringen i sør. Et annet tiltak som vil gi 
positiv effekt er åpningen av ny tunnel 
forbi Lagunen som ett ledd i ny E39 til  
Os og RV 580 til Flesland. Fanavegen 
forbi Lagunen blir etter dette en lokalvei  
som i framtiden unngår gjennomgangs
trafikk.

Framdriften på prosjektet er stram som 
følge av at tidkrevende saksbehandling 
med å få igangsettingstillatelse. Dette 
medfører at mye arbeid må pågå gjen
nom fellesferiene både i 2017 og 2018. 
LAB har tre store milepæler overfor 
byggherre. De to nederste etasjene av 
eksisterende parkeringshus skal overle
veres i november i år. «Her kan dere bare 
merke dere datoen 24. november. Da har 
senteret «Black Friday» og åpent til langt 
på natt» sier en engasjert Pål. Selve sen
teret skal overleveres i november 2018 
mens de 9 kinosalene skal overleveres i 
løpet av sommeren 2019. «LAB har til nå 
klart å holde planlagt framdrift. Dette er 
mye takket være våre egne timelønte 
som har lagt ned mye ekstra innsats  
for at vi skal klare våre forpliktelser 
overfor byggherren» avslutter en for
nøyd anleggsleder.  

På dette prosjektet er Lasse Smilden pro
sjektleder og Pål Thommassen anleggs
leder. Med seg har de driftslederne Jan 
Erik Skjelanger og Matti Heinænen, 
samt ingeniør Vegard Kvåle Evjen og 
 formennene Dag Danielsen og Kenneth 
Kristiansen. Reidar Midtsæter sørger for 
ombygginger i eksisterende senter og 
for god kontakt med senterledelsen. Tale 
Kleveland Spiten, som begynte hos oss i 
høst, har godt grep på prosjekteringen 
mens Henrik Brosvik som HMSansvarlig 
sørger for at alle arbeider skjer på en 
trygg og god måte. Pål Stian Dale hånd
terer nye leietakere etterhvert som de 
signeres av senterledelsen.

Når senteret står ferdig tipper vi at 
Lagunen nok en gang blir det største 
kjøpesenteret i Norge målt på omset
ning. Vi takker byggherren for den tillit 
de har vist oss med å tildele LAB dette 
prestisjeoppdraget.

To nye kraner viser godt.
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FLØENBAKKEN 4 
I Fløenbakken 4 nærmer vi oss nå slutten. 
Prosjektet som består av 12 flotte leilig
heter fordelt over seks etasjer med tilhø
rende garasje i bunn skal overleveres til 
byggherren Fløenbakken 4 AS i begyn
nelsen av september måned.

«Prosjektet har vært krevende i form  
av en trang byggeplass og vanskelig til
komst til byggeplassen. All varelevering 
etter betongarbeidene var ferdig har 
skjedd via Haukelandsveien og Fløen
bakken og ikke via Møllendalsveien som 
er den naturlige tilkomsten. Grunnen til 
dette er at bunnen av Fløenbakken har 
vært stengt i forbindelse med BaneNor 
sine arbeider med ny jernbanetunnel 
gjennom Ulriken» sier anleggsleder Per 
Jarle Jacobsen, som denne gangen også 
har med seg Dag Ove Bjørnsen som 
 byggeleder. 

Pr. dags dato er det meste på plass i leilig
hetene og kontrollbefaringer og utarbei
delse av kontrollister er i full gang. 
Deretter vil det bli runder med flikk og 
mindre utbedringer som foregår i ukene 
etter ferien. I selve ferien vil vi ha drift 
på en del fag, spesielt murer som skal 
legge fliser i fellesarealer. Uteområdene 
er også straks ferdig opparbeidet. I for
bindelse med disse arbeidene har det 
vært behov for både kreativ tankegang 
og alternative løsninger. Prosjektets 
største uteområde ligger på en liten fjell
hylle sør for prosjektet. Tilkomst til dette 
uteområdet er fra husets plan 5, via en 
stålbro. Dette uteområdet på  nær mere 
50 m2 er blitt mulig ved hjelp av betong 
fundamenter og søyler som er forankret i 
fjellet, utført av LAB sine dyktige fagar
beidere på betong og armering. 

På toppen av fundamentene og betong
søylene har ÅBF laget treterrasse i royal
impregnert trevirke. Valg av tre som 
 material medfører at terrassen glir fint 
inn i omgivelsene rundt. Etter overleve
ring vil beboerne i prosjektet kunne 
nyte en fantastisk utsikt fra sine leilig
heter og balkonger, samt fra prosjektets 
uteområder. Utsikten strekker seg fra 
Haukeland Sykehus i sør til Kalfaret i 
nord. Denne vil kunne nytes gjennom et 
stolpefritt glassrekkverk som er valgt  
på alle utvendige rekkverk.

Prosjektet fremstår som lyst og trivelig 
med fasader som er oppdelt i tre type 
materialer med store innslag av glass i 
vestfasaden. Arkitekten har vært bevist i 
sitt materialvalg for å kunne imøtekom
me offentlige godkjenninger og krav i 
rammetillatelsen. I bunn av bygget er 
det betong som er forblendet med natur
stein, etasjene i midten er kledd med 
royalimpregnert trekledning og de øver
ste etasjene er kledd med hvit platekled
ning. Summen at disse valgene fremska
per et lyst og trivelig prosjekt som passer 
flott inn i omgivelsene rundt. Innvendig 
er det også gode kvaliteter og materialer 
som også leilighetskjøperne har satt sitt 
personlige preg på via de omfattende 
muligheter for kundetilvalg som har 
vært i prosjektet.

«Vi gleder oss til å kunne overlevere et 
en flott prosjekt til byggherre og beboe
re over ferien og ønsker med dette å 
 ønske alle involverte i prosjektet og kol
legaer i LAB en riktig god sommerferie» 
sier en fornøyd prosjektleder Stig Hole. 

FORTUNEN 1 
Etter å ha vært borte fra Wallendahl
bygget i mer enn 7 måneder er vi nå i 
gang igjen med å innrede nye lokaler i  
7. etasje for et av landets kjente advokat
kontor, med DNB næringseiendom som 
byggherre. Byggetiden er kort med opp
start i mai og ferdigstillelse til fellesfe
rien. Vi har ikke hatt materialheis på 
bygget så alt av større materiell, varer 
og avfall må kranes opp og ned på nat
testid da vi ikke får lov å stenge gatene 
på dagtid. På plassen styres arbeidene 
på en god måte av Johan Løve Gjersvik. 

OPPGRADERING LESKUR BYBANEN TRINN 1  
28. februar inngikk LAB kontrakt med 
Hordaland fylkeskommune ved Bybanen 
utbygging for oppgradering av le
skurene i byggetrinn 1 fra Byparken til 
Nesttun. De samme leskurene er bygget 
av LAB i perioden 200910. Kontrakts
summen denne gang er 3,6 MNOK eks. 
mva. Totalt sett har LAB tidligere gjen
nomført alle fire leskur kontraktene for 
Bybanen utbygging. Dette omfatter 
leskurene på samtlige holdeplasser fra 
Byparken til Flesland, samt kollektivter
minalen på Lagunen.

Nå er ringen sluttet ved at vi starter 
 forfra igjen med å oppgradere første 
byggetrinn. Bakgrunnen for dette er at 
byggherrens prosjektering har medført 
noen uheldige detaljer vedrørende 
 drenering av takvannet.

Vi stiller med samme LAB team denne 
gangen også. Stig Hole er prosjektleder 
og Frode Njøten er byggeleder. «Når 
Bybanen skal realiseres vestover er vi 
klar igjen…» sier en humørfylt Stig. 

Dag Ove følger opp tømrer.
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SENGEBYGG HARALDSPLASS 
Etter en hektisk høst og vinter med 
 betongarbeid på to skift er nå råbygget 
på 14 000 m2 ferdigstilt. «Det er impo
nerende å se det enorme pågangsmotet 
som de dyktige fagarbeiderne har vist 
gjennom denne tøffe perioden» sier pro
sjektleder Vegard Eik. Det er fortsatt noe 
betongarbeid igjen og det har formann 
Kjartan Dalstø god kontroll på sammen 
med David Brakstad og medhjelperne 
hans. Byggeplassingeniør Christian Måge 
startet hos LAB etter sommerferien i fjor 
og har i løpet av denne tiden satt seg 
godt inn i arbeidene og er i dag en svært 
god ressurs for LAB på prosjektet.

Tetthusarbeidene er godt i gang, men 
det er fortsatt mye arbeid som skal 
 ut føres på kort tid. Da er det godt å  
ha  dyktige mannskaper fra ÅBF å ty til. 
«Med ÅBF på laget vet vi at tømrerarbei
dene blir raskt og ordentlig utført» sier 
anleggsleder Per Einarsen.

Byggherren, Haraldsplass Diakonale 
Stiftelse inviterte nylig til kranselag for 
alle som har deltatt i prosjektet. Bygg
herrens programleder, Trond Fagerli, ga 
i sin tale tydelig uttrykk for at de var 
godt fornøyd med LAB sin måte å løse 
oppgaven på. Byggherren setter stor pris 

på at arbeidene er utført uten fraværs
skader og at den tøffe fremdriften heller 
ikke har gått utover kvaliteten på arbei
det som gjøres. 

Tetthus-arbeidene er godt i gang.

Grunnsteins - 
nedleggelse ved helse -

minister Bernt Høye.

Kranselag på prosjektet. 
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SLETTEBAKKEN MENIGHETS ELDRESENTER 
I et tøft anbudsmarked har LAB vunnet 
totalentreprisekonkurransen vedr. om
bygging av Slettebakken Menighets 
 eldresenter. Kontraktssummen lyder på 
ca. 50 MNOK eks. mva. og byggetiden er 
fastsatt til ca. ett år. Vi er nå i full gang 
med innvendig sanering av eksisterende 
bygg. Arbeidene omfatter full rehabilite
ring av beboerrom og supplerende area
ler over fire etasjer. I tillegg kommer det 
fire nye tilbygg samt oppgradering  
av uteområdene. Til sammen skal det 
 bygges 45 nye beboerrom, ny heis, nytt 
 garderobeanlegg, oppgradering av felles
arealer, ny isolasjon og ny tekking av tak, 
samt nytt inngangsparti. I uteområdene 
skal vi lage ny «sansehage» og ny turvei.

En utfordring i dette prosjektet er at det 
i hele byggefasen skal være et åpent 
lege senter midt i bygget som vi rehabili
terer. Legesenteret befinner seg i 2. eta

sje, noe som gjør at det foregår arbeider 
både over, under og ved siden av lege
senteret. I tillegg til dette skal kjøkkenet 
til resten av eldresenteret være i full 
drift i samme periode. Kjøkkenet befin
ner seg i første etasje av bygget som vi 
rehabiliterer. Her er det viktig med godt 
samarbeid med legesenteret og kjøkke
net. Noen av tiltakene for å få dette til  
er at de mest støyende arbeidene blir 
tatt tidlig morgen og etter stengetid. I 
god LABånd løser vi dette i godt sam
arbeid med byggherre og brukere av 
bygget.

Ferdigstillelse av arbeidene er satt til 
sommeren 2018. LAB sin administrasjon 
på dette bygget består av prosjektleder 
Steinar Norheim, anleggsleder Sigmund 
Sunde og assisterende anleggsleder Lars 
Andreas Aaland.

THON ÅSANE 
I sommerutgaven av LAB BLA 2016 skrev 
vi at det skulle utføres arbeider på  gamle 
Ikeabygget. Dette ble satt på vent da 
Thon like etter kjøpte Åsane Storsenter. 
Vi har i disse dager imidlertid mottatt 
bestilling på arbeidene da det nå er sig
nert leiekontrakter for alle resterende 
areal. Planen er full oppstart like over 
ferien. Pål Stian Dale er prosjektleder og 
Rolf Helge Hellevang skal styre arbeide
ne på plassen. Åpning av butikkene er 
planlagt i god tid før jul 2017.

PROF. HANSTEENS GATE 67 
I vår skjedde det noe «dramatisk» i LAB 
konsernet. LAB «trakket i salaten» ved  
å bevege seg inn i ÅBF sitt naturlige 
 marked. Dvs. et anbud i generalentre
prise med offentlig byggherre. Totalt 
sett var det 11 tilbydere som er omtrent 
dobbelt så mange som man opplever i 
LAB sitt normale marked for større 
 jobber. Anbudsprotokollen viste at LAB 
vant knepent foran nærmeste konkur
rent, og ÅBF som kjenner dette marke
det var virkelig imponert. 

Kontrakten med Bergen kommune om
fatter rehabilitering av 30 leiligheter  
og nytt tak i Professor Hansteens gate  
på Møhlenpris. Arbeidet skal utføres i 
 generalentreprise iht. NS 8405. Kontrakt
summen er ca. 16 MNOK eks mva. 
Arbeidet har nettopp startet opp og vil 
pågå i omtrent ett år. 

«I dette anbudet hentet vi priser fra man
ge aktører i markedet. I denne sammen
heng kommer vi nok til å stifte bekjent
skap med noen nye underentreprenører. 
Dette kan bli interessant» sier Egil 
Storheim. Han vil fungere som prosjekt
leder inntil Mats Bremerthun overtar 
som prosjektleder i siste halvdel av 
 august. Vår erfarne byggeleder Frode 
Njøten vil styre arbeidene på bygge
plass med stødig hånd. Han vil nok møte 
på utfordringer når det skal tas hensyn 
til flytt av beboere samtidig som man 
ønsker mest mulig kontinuerlig frem
drift.

BIRKEVEIEN 43 
I Birkeveien på Landås skal LAB rehabili
tere butikkarealet og utvide lageret til 
områdets Kiwi nærbutikk. Butikken er 
fra 1950tallet og behovet for moderni
sering har etter hvert meldt seg. I løpet 
av høsten skal et nytt lager på ca. 260 m2 
med underliggende teknisk rom  gjøre 
butikken rustet for fremtiden. Parallelt 
med nybygget skal de eksisterende bu
tikkarealene få nye overflater og teknisk 

utstyr. I disse dager starter arbeidet 
med omlegging av eksisterende over
vannsledninger som kommer i konflikt 
med nybygget. Rett over ferien start  
AF Decom med rivning, før LAB og ÅBF 
sørger for tett hus og ferdigstillelse på 
senhøsten. Runar Handegard er anleggs
leder på prosjektet og står for oppfølgin
gen fra LAB sin side.

Lars Andreas og Sigmund sjekker utført arbeid.
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MIDTUNHAUGEN 
«Helt i tråd med framdriftsplanen startet 
montasjen av fasadene i uke 3. Samtidig 
mobiliserte taktekker, og med god inn
sats var det meste av taket tekket i slut
ten av mars. Gesims og tekking av denne 
gikk som hånd i hanske med fasade
arbeidene. Vinduer og porter fulgte på 
og før påske hadde en etablert tett hus. I 
kjeller etablerte teknisk entreprenør 
renner for overvann og straks disse var 
montert startet støpearbeidene. Det  
har vært litt problemer med overvann i 

kjeller, men med godt samarbeid har  
en klart å minimalisere ulempene dette 
har medført» sier en optimistisk anleggs
leder Brede Kyte. 

I det 7 500 m2 store bygget er tømrer godt 
i gang med innvendige vegger. Det meste 
er nå omprosjektert til plassbygde vegger, 
og maler må virkelig henge i for å holde 
tritt. Litt diskusjon om fargevalg hører 
med, men også dette ser nå ut som om det 
faller på plass. De tekniske fag  begynte 

så smått på vårparten, og i mai var det 
full mobilisering. Aggregatene måtte tid
lig inn og det er imponerende å se hvor
dan en har utnyttet høyden på lager
delen. Stablet opp på hverandre er det 
ikke mer enn ca. 10 cm fri høyde til tak.

Videre framover er det viktig å få de 
 siste avgjørelser fra byggherren slik at 
framdriften og detaljplanleggingen kan 
gå som planlagt. Det er nå full  fokus på 
de innvendige arbeidene og koordine
ring av disse. Alle parter er innstilt på å 
bidra slik at eventuelle forsinkelser kan 
rettes opp og at man innen 1. desember  
i år kan overlevere et bygg som svarer  
til de forventningene byggherren har. 
Utvendig har byggherren startet med 
boring av energibrønner. Totalt sett skal 
det bores seks stykker med en dybde  
på 180 meter pr. stk. og alle skal være 
ferdige til sommerferien. 

LAB har funnet en god løsning for å 
a dministrere byggeplassen. Med en god 
blanding av erfaring og ungdommelig 
pågangsmot gjør trioen Per Ivar, Robin 
og Brede en fremragende innsats. «Som 
prosjektleder må jeg i denne sammen
heng nevne at jeg aldri har sett en mer 
ryddig byggeplass» sier en fornøyd pro
sjektleder Steinar Floen

Robin og Per Ivar stortrives på prosjektet.

Her er vi godt i gang med bygg nr. 2
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KLEPPESTØ BARNESKOLE
LAB utfører betongarbeidene for ÅBF på 
Kleppestø Barneskole. Denne generalen
treprisen omfatter nybygg/tilbygg på  
6 433 m2 i tillegg til rivning og ombyg
ging av eksisterende bygninger. Skolen 
skal være i kontinuerlig drift, og arbei
dene pågår i omtrent fire år i forskjellige 
faser.

LAB utfører betongarbeider i to forskjel
lige byggetrinn. Nå er vi i avslutnings
fasen for trinn 1. Kranen er nettopp 
 fjernet, og det er et mindre volum som 
gjenstår med en bro, utvendige dekker 
og trapper. Byggherren og ÅBF er godt 
fornøyd med våre arbeider og vårt sam
arbeid. I tillegg er samtlige delfrister 

overholdt. Det kan vi takke formann Jan 
Sigurd Johnsen og bas Arne Bognøy  
for. Anleggsleder på prosjektet er Ingvar 
Halstensen. I tillegg har LAB i lange 
 perioder leid ut Geir Martinsen som 
 prosjektleder for ÅBF. 

LARS HILLES GATE 15 
Etter avholdt anbudskonkurranse i mars 
2017 innstilte Odfjell Eiendom AS LAB 
som totalentreprenør lørdag den 1. april. 
Først kunne man tro at dette var en 
 vanlig aprilspøk, men heldigvis mente 
byggherren alvor. «Etter to nylig avslut
tede store prosjekter for Odfjell Eiendom 
er vi fortsatt attraktive» – sier en stolt 
Trygve.     

Bygget skal brukes til skoledrift for 
Bergen Private Gymnas. Arbeidet består 
i renovering av ca. 1 800 m2 fordelt over 
fem etasjer, bytte ventilasjonsaggregat 
og installere ny heis. Kontraktssummen 
er ca. 20 MNOK eks mva. 

Utfordringen her er den korte bygge
tiden som går over ca. tre måneder.  
Pål Stian Dale er prosjektleder og på 
 byggeplassen styrer anleggsleder Mats 
Bremerthun og byggeleder Eivind 
Holmedal den travle framdriften på en 
god måte. Med seg i teamet har de også 
sommerhjelp Nikolai Mo som etter  
hvert har skaffet seg en del erfaring fra 
forskjellige LAB byggeplasser.     

Guttene feirer Susanne sin beståtte fagprøve.

Eivind og Nikolai på sjekkrunde.
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Flott resepsjon.

Overleverte prosjekter
HOTEL BERGEN BØRS 
I slutten av april i år overleverte vi 
Bergen Børs Hotel med 127 rom til en 
fornøyd byggherre. Ombyggingen av de 
tre eksisterende byggene som huser 
h otellet hadde da pågått i 14 måneder. 
Like etter overlevering ble dørene åpnet 
for å motta de første gjestene. 

Hotellet skal driftes av Kjetil Smørås 
som også driver fem andre hoteller i 
byen, blant annet Hotel Zander K som 
LAB nylig også har ferdigstilt. Hotel 
Bergen Børs vil inngå i hotellkjeden «De 
historiske», som er en samling hoteller 
og  spisesteder i historiske bygninger  
og omgivelser. Hotellets restaurant, som 
ligger i den gamle Børsbygningen fra 
1863, har allerede fått gode tilbake
meldinger fra gjester og kunder. Hotellet 
har meldt at det har vært svært godt 
 belegg siden åpning og at de har fått 
mange gode tilbakemeldinger på atmo
sfæren i hotellet. Noe som i stor grad 
skyldes arbeidet som er nedlagt av pro
sjektets interiørarkitekt CKR med valg 
av farger og materialer.

Prosjektet har vært 
en lærerik prosess 
for alle involverte. 
Noen utfordringer 
har det vært bl.a. 
med føringsveier 
for tekniske fag 
som skal gjennom 
bygg fra 1800tal
let der det ikke var 
avsatt mye plass til 
slike installasjoner, 
samt bæresyste
mer som ikke var 
helt etter dagens 
standard. Men med 
god innsats fra LAB og alle involverte 
underentreprenører ble det funnet gode 
og bærekraftige løsninger. 

Byggherre for prosjektet har vært 
Odfjell Eiendom og kontraktssummen 
var i overkant av 120 MNOK eks. mva. 
Prosjektleder Steinar Norheim og pro
sjekteringsleder Hans Skorpen har jobbet 
i tospann for å sikre gode løsninger. Per 

Einarsen har vært anleggsleder og har 
hatt svært god hjelp av ingeniør Mats 
Jensen Bremerthun og byggeleder Eivind 
Holmedal. I tillegg kom anleggsleder 
Rolf Hellevang inn i prosjektets siste 
 måneder hvor han gjorde en solid inn
sats bl.a. i forbindelse med ferdig stillelse 
av resepsjonsområdet.

Det gode liv på Bergen Børs.
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BUSP – ENTREPRISE K201 OG K202
Etter fem år på prosjektet har vi nå ende
lig gjennomført overlevering og bygget 
er tatt i bruk.  Det var vår statsminister 
Erna Solberg som stod for den offisielle 
åpningen av bygget. I denne sammen
heng ble det sagt mye positivt om byg
get som nå gir mulighet for behand
lingstilbud til mor og barn, samt barn og 
ungdom opp til slutten av tenårene. 

Bygget som vi har overlevert er på  
ca. 28.000 m2 i varierende høyde opp til  
ni etasjer og utgjør første etappe på en 
helt ny bebyggelse som planlegges opp
ført på denne delen av sykehusområdet. 
Her har vi utført to store kontrakter  
på til sammen ca. 440 MNOK eks mva. 
Entreprise K 201 Råbygg og entreprise  
K 202 Tett hus. Det nye bygget inne
holder psykiatri, barnas energisenter, 

under visningslokaler samt tekniske 
 etasjer.

«Det har vært en spennende og opplevel
sesrik tid» sier ingeniør Lars Andreas 
Aaland, som sammen med anleggsleder 
Egil Storheim og prosjektleder Ottar 
Sleire har vært på prosjektet siden star
ten i mai 2012. Vi gratulerer Helse Bergen 
med et fantastisk flott bygg.

Et flott og innholdsrikt bygg.

Innbydende basseng.
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HOTEL ZANDER K
Prosjektet Hotel Zander K til 214 MNOK 
eks. mva. ble overlevert på kontrakts
festet avtalt dato den 1. mars 2017 til en 
godt fornøyd byggherre og hotelldriver. 
Midlertidig brukstillatelse ble gitt   
28. februar 2017. Hotellet ble formelt 
 åpnet 3. mars 2017. Etter denne dato har 
hotellet vært i fullt drift, og hotelldriver 
melder at belegget så langt er bra. 
Hotellet består av 250 rom, møterom, 
 restaurant og kontorer for hotellkjeden 
«de Bergenske». Hotellet tilbyr rom i den 
 lavere prisklasse. Hotellet ble tildelt 
Cityprisen Hordaland 2017.

Hotellprosjektet har vært innredet etter 
LEAN filosofien og dette har fungert 
 meget bra. Tilbakemeldinger fra mange 

av våre sentrale underentreprenører  
på bruken av LEAN i prosjektet er udelt 
 positiv. Det har vært en særdeles ryddig 
byggeplass, forventet kvalitet er levert 
og en har klart å holde fremdriften slik 
den var opprinnelig planlagt våren 2015.

Prosjektet har vært administrert av 
 formann Knut Knudsen på råbygg s
arbeid, byggeleder Bjarte Harms, bygge
leder Jan Stian Oppdal, anleggsleder 
Aleksander Grepstad og ass. anleggs
leder «Lean general» Mats Helland.  
Hans Skorpen har tatt seg av prosjekt 
og  prosjekteringsledelsen. 

Hotel Zander K.
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KANALVEIEN 7
Dette er det sjette bygget LAB utfører for 
Rasmussen Eiendom. Hver gang invite
rer Per Gunnar Rasmussen til storstilt 
åpningsfest. Denne gang ble festen av
holdt i Grieghallen den 23. juni med selv
este Lars Lerin til stede. Den verdens
kjente akvarellkunstneren som har fått 
bygget oppkalt etter seg. Bakgrunnen 
for dette er at mange av byggets innven
dige vegger er prydet med hans bilder. 
 
Siemens sine lokaler skulle overtas den 
2. mai 2017 og helgen før sendte vi inn 
søknad om midlertidig brukstillatelse 
for denne del av bygget. Et par mindre 
anmerkninger på tilsyn ble raskt utbe
dret og i midten av mai forelå den etter
lengtede tillatelse. Senere er også de 
 øvrige lokalene blitt overlevert i tur og 
orden til en fornøyd byggherre.  

«Før vi kom så langt har det vært en 
svært hektisk byggeperiode med mye 
folk og lange dager.  Vegger skulle opp, 
tepper, fliser og rekkverk monteres, mye 
lys og varme skulle kobles, kjøkken 
 etableres og varm og kald luft om hver
andre. I tillegg skulle styring av det hele 
på plass. Det var røde, hvite og grønne 

ledninger overalt. At elektriker klarte  
å holde tungen beint i munnen er rett  
ut imponerende» sier en lettet prosjekt
leder Steinar Floen. Med seg på prosjek
tet har Steinar hatt sin trofaste med
hjelper byggeleder Sigmund Algerøy. 

Sin vane tro satser Rasmussen Eiendom 
på noe utradisjonelle inngangsparti. 
Denne gang er det høyglans stålportal 
samt glassoverbygg som tar imot leie
takere og besøkende. I tillegg er utven
dige søyler mantlet med samme materi
ale, noe som gir et svært eksklusivt  
preg.  Over det hele svever opplyst glass
gesims som allerede har fått et passende 
tilnavn.  

Utvendig er vi i stor grad avhengig av 
prosjektert og påbegynt høyhastighets 
sykkelvei forbi bygget. Dette er arbeid 
som utføres på oppdrag fra Vegkontoret 
og av annen entreprenør. Rasmussen 
Eiendom ønsker at området skal framstå 
med kvaliteter som blir lagt merke til og 
har planlagt skulpturer, både med og 
uten vann. Fundament og opparbeiding 
med skifer er utført for det første av de 
to områdene hvor dette er ønsket.  

HANDZON LAGUNEN 
Vaskeanlegget i det nyeste parkerings
huset på Lagunen ble overlevert til en 
fornøyd kunde i mars og har vært i full 
drift siden. Anlegget framstår som lyst 
og trivelig både for de som arbeider der 
og kundene. Nå kan omsider alle kunde
ne igjen få rene og pene biler på tunet. 

Pål Stian Dale har vært prosjektleder og 
byggeleder Reidar Midtsæter har fulgt 
opp arbeidene ute og sørget for rett kva
litet til rett tid. 

Her har vi akkurat overlevert bygg nr. 2 i Kanalveien.
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AVINOR T3 TETT BYGG 
Etter å ha arbeidet over 2,5 år på pro
sjektet så er det både godt og litt vemodig 
å rigge ned brakker, demontere anleggs
gjerder og vaske oss ut av bygget. 

Dette prosjektet har sysselsatt en stor 
mengde LAB ansatte, både funksjonærer 
og timelønte. Det har bydd på store ut
fordringer og vi har fått verdifulle erfa
ringer som vil være med å forme både 
enkeltansatte og firmaet i fremtidige 
prosjekter. Vi har fått kjenne på hvor 
viktig HMS arbeidet er og hvor viktig 
 beredskapsapparatet er når ulykker inn
treffer. Vi har erfart at vi må være kom
promissløse når det kommer til sikker
het og at tilstedeværelse og innlevelse er 
nøkkelfaktorer for å lykkes med prosjekt. 

Bygget som vi har overlevert til bygg
herre er av høy kvalitet og det er all 
grunn til å være skikkelig stolte av den 
referansen LAB nå har som flyplassbyg
ger. Det er produsert for over 930 MNOK 
eks. mva. gjennom disse årene og vi sit
ter igjen med et fornuftig resultat etter 
vår store innsats. Kontrakten vår var 
opprinnelig i hovedsak råbygg, tetthus
arbeider samt felles rigg og driftsakti
viteter. Det er derfor ekstra hyggelig å 
registrere at vi har fått en rekke tilleggs
oppdrag på prosjektet det siste året, slik 
at vi også har satt store spor etter oss 
innvendig. Med god hjelp fra ÅBF har  
vi blant annet bygget de kommersielle 
arealene, samt at vi i ekte LAB stil har 
stilt opp på kort varsel og bistått bygg

herre med arbeider og leveranser som er 
tidskritiske og nødvendige for å kunne 
fullføre øvrige entrepriser.

Utvendig har vi også bistått med etable
ring av kunst på fjellskjæringen sør for 
bygget. Redaksjonen har utfordringer 
med å forstå hvorfor kunstneren valgte 
«BERGEN?» som dekorasjon, men med 
9400 LEDpærer i bokstavene vil det helt 
sikkert skape oppmerksomhet. 

De øvrige entreprisene på prosjektet har 
i hovedsak også ferdigstilt sine arbeider.
Byggherre sammen med Avinor Drift 
jobber nå primært med testing og inn
regulering av de tekniske anleggene, 
mens det pågår sluttføring av utomhus
anlegget. «Alt ligger til rette for at 
Bergen får sin etterlengtede nye luft
havn 17.08.17 når statsministeren etter 
planen klipper snoren kl. 12.00» sier  
en svært fornøyd prosjektleder Gard 
Kvalheim. 

Kunsten på plass.

Moderne gater.
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NYTT TINE MEIERI BERGEN
I tøff konkurranse og etter lange og 
 krevende forhandlinger med byggherren 
kunne LAB 29.06.17 signere avtale om 
utførelse av Nytt TINE Meieri Bergen. 
Det gamle meieriet på Minde skal legges 
ned og det nye anlegget skal plasseres 
på Espehaugen, i nærheten av Bergen 
Lufthavn.

Prosjektet er organisert i totalentreprise 
med oppstart i august 2017 og overleve
ring til sommer 2019. Kontraktssum er 

ca. 300 MNOK eks. mva. Totalt er det nye 
anlegget 18 000 m2 med arealer for både 
produksjon, lagerhold og direkte distri
busjon. I tillegg vil administrasjon og 
laboratorium flytte inn i bygget.

Det nye meieriet er lokalisert på Flesland 
i Bergen og skal bli Nordens mest effek
tive og fremtidsrettede «miljømeieri». 
Meieriet vil ha de mest moderne og 
 energieffektive løsninger basert på 
 for  nybar e nergi. Meieriet kobles til 

 fjernvarmenettet på Flesland og vil få  
6 000 m2  solceller på tak for egenproduk
sjon av strøm. Videre vil det på tomten 
etableres egen fyllestasjon for biodriv
stoff til laste bilene og opplegg for lading 
av elektriske biler. 

Tine jobber med gradvis overgang til 
elektrisk drevne distribusjonsbiler og 
ønsker å være i fremste rekke når  
det kommer til miljøriktig utvikling av 
distribusjon. De planlagte miljøtiltak 
sammen med nytt prosess og tapperi
anlegg vil gjøre det nye meieriet til det 
mest fremtids rettede og lønnsomme 
 anlegg for produksjon av melk, juice og 
fløte, samt klar gjøring for distribusjon 
til kunden. På seks moderne produksjons
linjer skal det årlig produseres 36,2 mil
lioner liter melk, 1,6 millioner liter fløte 
og 5,7 millioner liter juice. Meieriet skal 
distribuere ferske meieriprodukter direkte 
til butikker, skole og barnehager i Horda
land og store deler av Sogn & Fjordane.

Arbeidene på byggeplass startes offisielt 
den 15.08.17 med første salve avfyrt av 
statsminister Erna Solberg. Prosjektet  
er stort og krevende og mange gode 
LAB’ere kommer til å få utfordret seg  
på fremdrift, kvalitet, tunge betong
konstruksjoner og en krevende koordi
nering mot øvrige prosess entrepriser. 
Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidene 
 etter en god sommerferie.

Perspektivskisse av bygget.

Fra kontraktsigneringen. Foran fra venstre: Hanne Refsholt, konsernsjef TINE SA og Trygve Mo,  
Adm. direktør LAB Entreprenør. Bak fra venstre: Steffen Schultz-Boysen, delprosjektleder  
Bygg/Utomhus ÅF  Advansia, Pål Keyser Frølich, prosjektleder ÅF Advansia AS, Per Ivar Berg,  
konserndirektør Produksjon TINE SA, og Gard Kvalheim, prosjektleder LAB Entreprenør AS.  

18  Lab Bla Sommer 2017

Nye og aktuelle prosjekter



SANDSLI SYKEHJEM 
Dette blir et av Bergens største sykehjem 
med 120 rom og 30 omsorgsleiligheter 
når det står ferdig i 2019. Etter planen 
skulle arbeidene være i gang på tomten i 
februar 2017, men slik skulle det ikke gå. 
Den 7. oktober 2016 leverte LAB den bil
ligste prisen (ca. 370 MNOK eks. mva.)  
i anbudskonkurranse med fire andre til
bydere. Bergen kommune innstilte like
vel tilbyder nr. 2, Constructa Entreprenør 
AS, til jobben. De fikk høyere score på 
tildelingskriteriet «kvalitet». Scoren ble 
basert på tilbudt prosjektleder mht. 
hans formalkompetanse og realkompe
tanse (tilsvarende rolle i sammenlign
bare prosjekt). LAB ba om innsyn og 
 klaget på avgjørelsen. Bergen kommune 
avviste klagen og LAB begjærte dermed 
midlertidig forføyning for å hindre at 

Bergen kommune skulle inngå kontrakt 
med Constructa. Saken ble behandlet i 
Bergen Tingrett 16. og 19. desember. 
Kjennelsen som forelå den 2. januar be
kreftet full seier til LAB. 

I løpet av januar 2017 anket imidlertid 
Bergen kommune Tingrettens avgjørelse. 
Saken ble på nytt behandlet i Gulating 
Lagmannsrett 13. – 15. juni. Dom i saken 
forventes å foreligge før sommerferien.  

HARDANGERFJORD HOTEL OG HARDANGERBADET 
Som kjent har LAB i lengre tid involvert 
seg i disse to prosjektene. «Målet er  
å skape en synergi som sikrer god hel 
årsdrift på hotellet, samt et attraktivt 
Hardangerbad med varierte tilbud 
innenfor trening og helse» sier en 
 optimistisk Trygve.  

DNB overtok hotellet fra forrige eier i 
mars 2016. Samtidig ble hotellet plassert 
i det nystiftede selskapet Hardangerfjord 
Eiendom AS. 100 % av aksjene i dette 
 selskapet ble kjøpt av LAB Eiendom AS  
9. mars 2017. Driftsselskapet er uendret. 
«Dette var som å vende hjem igjen til 
 bygden» fortsetter Trygve. Han har selv 
 aldri bodd i Øystese, men det gjorde 
hans besteforeldre og oldeforeldre. Selve 
slekt s gården Mo ligger ovenfor hotellet 
på bildet. 

7. april ble det inngått en samarbeids
avtale mellom Hardangerfjord Eiendom 
AS og de ulike eierne av Hardangerbadet 
(bl.a. Kvam herad) om en parallell utvik
ling og bygging av hotell og bad. Planen 
er at Hardangerfjord Hotel skal bygges 
sammen med Hardangerbadet. Inten 
sjonen er at LAB Entreprenør skal bygge 
begge prosjektene. Total kontraktssum 
vil overstige 200 MNOK eks. mva. Den 
overordnede felles fremdriftsplanen sier 
opp  start på begge prosjektene i løpet  
av november 2017 med ferdigstillelse i 
juni 2019. 

Perspektivskisse av bygget.

Øystese en perle i Hardanger.

Illustrasjon av det nye hotellet og badet.
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BOLIGER SKJOLDNES – TRINN 1 
«Det var med stor glede vi i april fikk 
klarsignal fra byggherre om at tilstrek
kelig salg var oppnådd og at LAB kunne 
starte forberedelsene for byggingen av 
Bergens flotteste boligprosjekt» sier 
Trygve.

I første byggetrinn skal vi totalt sett 
bygge 59 boenheter fordelt på seks bygg 
med underliggende garasjeanlegg. Med 
en kontraktssum på 254 MNOK eks. mva. 
så sier det seg selv at dette er et prosjekt 
med leilighetsstørrelser og kvaliteter ut 
over det vanlige.

Boligene har nydelig vestvendt utsikt 
over Nordåsvannet mot Marmorøyene, 
og det skal også etableres en park hvor 
man skal gjenskape karpedammen, som 
i sin tid ble anlagt for herskapsboligen 
Villa Skjoldnes. Parken strekker seg over 
miljølokket som NCC i disse dager har 
startet arbeidet på. 

Aleksander, Tale og Gard har startet pro
sjektering, kontrahering og forberedelse 
for oppstart som etter plan er lagt til 
september i år. «Vi er avhengige av at 
NCC har ferdigstilt deler av sine arbeider 
på miljølokket før vi får tilkomst til 

 området. Derfor har vi et tett samarbeid 
med dem for å sikre best mulig koordi
nering» sier en engasjert anleggsleder 
Aleksander Grepstad med høy røst.  

Byggene skal plasstøpes så det er en 
 rekke av LAB sine dyktige håndverkere 
som vil få sitt daglige virke på Skjoldnes. 
«Villa Skjoldnes skal benyttes som rigg
areal for prosjektet, så en byggeplass 
med finere utsikt og staseligere spisesal 
skal man lete lenge etter. 

Det er bare å glede seg!» tilføyer Gard 
Kvalheim med et lurt smil.   

KONTORBYGG FLØYSAND TAK 
Etter korte forhandlinger starter vi 
 arbeidene med å bygge nytt kontorbygg 
for Fløysand Tak i august/september. 
Bygget sin beliggenhet ved Myrketjørna 
i Os vil bli veldig godt synlig fra nye E39. 
Bygget består av rundt 20 kontorplasser 
fordelt på 500 m2 med gode kvaliteter  
og har parkeringsplasser på taket. Ikke 
overraskende vil isolasjon, taktekking 
og blikkarbeider bli utført av Fløysand 
Tak.

Flotte leiligheter på en av de fineste tomtene i Fana.

Perspektivskisse av prosjektet.
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SKIPARVIKEN PANORAMA 
Denne våren har det vært hektisk akti
vitet i utviklingsprosjektet vårt i Skipar
viken. LAB Eiendom AS som nå er 100 % 
eier av selskapet Skiparviken Panorama AS 
har valgt å inngå et strategisk samar
beid med Profier med målsetning om  
å utvikle prosjektet med delt eierskap 
50/50. Profier kjenner vi godt som god 
samarbeidspartner og oppdragsgiver  
for flere tidligere gjennomførte bolig
prosjekter. Deres kunnskap om marked, 
salg og prosjektutvikling er en meget 
god match med LAB sin sterke totalen
treprenørkompetanse. 

LAB har i samarbeid med Profier nylig 
gjennomført en arkitektkonkurranse for 
området.Dette ble gjennomført som et 
parallelloppdrag med tre lokale arkitekt
kontor, Grieg Arkitekter AS, Faaland 
Arkitekter og 3RW Arkitekter sammen 
med HLM Arkitektur. Tema for konkur
ransen var todelt med både utvendig ut
forming av fasader og bygningskropper, 
samt en studie av fleksibel leilighets
miks. Evalu eringsgruppen som bestod 
av selskapets styre, prosjektledelsen og 
ekstern arkitektfaglig kompetanse, fikk 
presentert tre gjennomarbeidede løs
ningsforslag som alle hadde høy kvalitet.

Evalueringskriteriene var: 
• Visuelle kvaliteter sett i lys av 

reguleringsbestemmelsenes  angivelse 
vedr. fjernvirkning fra Troldhaugen

• Mulighetene for å gi prosjektet 
leiligheter av variert størrelse

• Bokvaliteter med gode uterom og 
 leilighetsløsninger

• Gjennomføringsplan av oppdraget

Det var en enstemmig evaluerings
gruppe som besluttet å tildele oppdraget 
til Faaland Arkitekter. Rådgivere for 
 øvrige fag er også blitt kontrahert, så nå 
venter en hektisk prosjekteringsperiode 
frem til salg som etter planen skal igang
settes i slutten av september. 

KVASSNESVEIEN 62  
På en sentral tomt i Knarvik i Lindås 
kommune ønsker byggherren Kvassnes
vegen 32 AS å etablere et større leilig
hetsprosjekt med underliggende butikk
areal og garasjeanlegg. Totalt skal det 
oppføres 68 leiligheter med ca. 5 500 m2 
BRA, butikkarealer på ca. 3 100 m2 BRA 
og boder og garasje på ca. 4 350 m2 BRA.

Bak selskapet finner vi flere eiendoms
besittere i Knarvik som vi tidligere har 
samarbeidet godt med, blant annet i 
 forbindelse utvidelsen og påbygget av 
Knarvik Senter. I første fase er målset
ningen i samspill å utvikle et rasjonelt 
og godt prosjekt som har en målpris og 
en kvalitet som er konkurransedyktig. 
Markedet for leiligheter sentralt i 
Nordhordland er godt, så med god belig
genhet og et attraktivt priset prosjekt  
så er målsettingen å starte arbeidene i 
løpet av 2018. 

Et fint sted å bo.

Perspektivskisse av prosjektet.
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FANAVEIEN 87 
I januar 2017 inngikk LAB en samar
beidsavtale med Fanaveien 87 AS (Profier/ 
Rema Etablering Vest/Storm Eiendom) 
om utvikling av et prosjekt med ca. 220 
leiligheter, Rema 1000  butikk og innen
dørs parkering for ca. 180 biler.

Profier er byggherrens prosjektleder 
mens LAB har prosjekteringsledelsen. 
Grieg Arkitekter AS er valgt som arkitekt 
etter avholdt arkitektkonkurranse om 
prosjektet, mens Sweco har de øvrige 
prosjekteringsfagene. Prosjekteringen i 

den første fasen (forprosjekt) gjennom
føres i prosjektstudio i Sweco sine nye 
lokaler på Fantoft. Det benyttes et nytt 
IT samhandlingsverktøy som erstatter 
vanlige referater og langt på vei også 
vanlig email korrespondanse. Prosjektet 
har i vår vært gjennom en omfattende 
og tidkrevende detaljering og ompro
sjektering for å optimalisere dette i for
hold til salgbarhet, byggbarhet og øko
nomi. Stig Hole er prosjekteringsleder 
med Arne Hermansen som sidekick. I 
 løpet av sommeren skal det foreligge 

 endelige rammesøk tegninger, ramme
søknad, leveransebeskrivelse og salgs
tegninger. LAB starter i disse dager pri
sing av prosjektet i totalentreprise til 
markedsriktig pris. 

Salgsstart er lagt til september 2017. 
Innen den tid skal LAB og ÅBF føre opp 
et visningsenter på tomten. Går salget 
som vi håper regner vi med oppstart 
grunnarbeider i løpet av 1. kvartal 2017. 
Total byggetid er foreløpig estimert til 
30 måneder.

DYRHAUGEN 12 
Vi skal for Townhouse Skjold AS bygge 
13 leiligheter på Skjold i delentreprise 
betong. Prosjektet består av en bygning 
med  fellesgarasje i underetasjen. Bygget 
skal føres opp i plassstøpte konstruk
sjoner med både vegger og dekker av 
 betong. Betongarbeidene er planlagt 
igangsatt i desember 2017 og med ferdig
stillelse ut april 2018.

Sentral beliggenhet.

Flotte leiligheter.
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BJØRNSONSGATE 29  
I mars 2017 inngikk LAB en samarbeids
avtale med Andreas Olsen AS om utvik
ling av et kombinert nærings og bolig
prosjekt i Andreas Olsen kvartalet på 
Kronstad. 

Dagens kvartal skal rives med unntak av 
den nyeste delen hvor Studentsam skip
naden i Bergen (SIB) har treningssenter. 
Nybygget vil bl.a. omfatte ny Kiwi butikk 
og diverse næringslokaler for blant 
 annet Høyskolen på Vestlandet (HVL), 
tidligere HiB. De tre øverste etasjene blir 
leiligheter, for utleie eller salg. 

Prosjekter har en sentral beliggenhet på 
Kronstad hvor den nye vestgående 
Bybanen skal krysse den sørgående. 
Dette blir et viktig knutepunkt for kom
munikasjon og godt grunnlag for både 
nye næringsarealer og boliger. LAB skal 
bidra med utvikling og prosjektering 
frem mot rammesøknad, totalentrepri
setilbud og materiell for salg og utleie.

Stig Hole er prosjekteringsleder mens 
Jarle Hus bidrar med fremdriftsplanleg
ging og gode råd om byggbarhet og rek
kefølge. Det er utfordringer i forhold til 
Bybanens utbygging av nytt spor og 

 holdeplass i tunnel fra Haukeland Syke
hus, samt ny holdeplass og kryssing på 
Kronstad. Dette gir kraftige begrensnin
ger for vår riggplass og tilkomst for byg
gingen. Vi har allerede bidratt i flere vik
tige  møter sammen med byggherren og 
Bybanen Utbygging.

Prosjektet er i reguleringsfasen og for
ventes ferdig regulert vår/sommer 2018.
I siste fase av reguleringen sendes det 
rammesøknad slik at rammetillatelse 
kan foreligge sommeren 2018. Antatt 
byggestart er november 2018.

Andr. Olsenkvartalet – Kronstad lokalsenter – klar for planinnspurt og prosjekteringsstart

NORDÅS SKO, NORDÅS 
Vi er i forhandlinger på utvidelsen av 
Nordås sko. Rammesøknaden er god
kjent og 700 nye m2 vil gjøre sitt til at 
bygget størrelse vil øke betydelig. En 
 utfordrende tomt hvor LAB har hatt tid
ligere utvidelser i tre etapper. Bygget vil 
fortsatt bestå av skobutikk i 1. etasje, 
 legekontor i 2. etasje, mens treningssen
teret vil flytte opp i den nye 3. etasjen.

LONE II  
LAB har inngitt totalentreprisetilbud på 
18 selveiende leiligheter på totalt 21,5 
MNOK eks. mva. til Lone Utvikling AS. 
Hittil er det solgt 4 leiligheter. Grunn
arbeidet ble startet innen fristen for 
 utløp av igangsettingstillatelsen. Det er 
pr. i dag ikke solgt nok leiligheter til å 
kunne starte opp med betongarbeidet 
og videre bygging.

Sentral beliggenhet.
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MIDTUN LEIR 
Nybygget for Allier gruppen følger opp
satt fremdrift og begynner å ta form  
for alvor. Overlevering vil skje den  
1. november 2017. Da kjøper Allier grup
pen bygget, og gruppens datterselska
per tar det bruk. Anders O. Grevstad AS 
er nok det mest kjente selskapet av disse. 
Deler av nybygget skal Allier leie ut  
til Innomhus AS. Det har vært mange 
 avklaringer mellom Allier, LAB og 
Midtunhaugen Næringspark for å få 
 nybygget tilpasset Allier sine ønsker 
innenfor økonomiske rammer.

TOPPEMYR 
Lagertomten er fullt utleid til LAB 
Entreprenør, Ramirent og Kranor. Det 
har ikke vært gjort nye investeringer av 
betydning på tomten på eiendomssiden 
siste halvår. Tomten er ferdig utviklet 
for det behovet LAB og de andre leie
takerne har i dag. 

NORDSTRAUMEN 
Nordstraumen Utbyggingsselskap (NU) 
arbeider fortsatt med noen avsluttende 
aktiviteter rundt reklamasjonsarbeid, 
erklæringer og kommunal overtagelse 
av vei, vann og avløp før avvikling av 
selskapet blir gjennomført. Utbyggingen 
er ferdig og selskapet er planlagt avvi
klet i 2017. Avviklingen vil gi en netto 
tilbakebetaling til eierne gjennom opp
løsning av boliggarantier, overskudd og 
refusjonsavtale med Sperrevik og Nord
straumen feltene ovenfor.

LONE 
Det er ikke oppnådd tilstrekkelig salg av 
leiligheter i byggetrinn 2. Byggearbeidet 
er stilt i bero i påvente av nok salg. 
Næringstomten som er byggetrinn 3 er 
foreløpig ikke solgt.

HJORTEVEIEN 4-6  
Boligprosjekt med 28 leiligheter og tilhø
rende parkeringsanlegg under bakken. 
Reguleringsarbeidet pågår. Det er kom
met krav om VA rammeplan som nå  
blir utarbeidet og ettersendt. Forventet 
salgs start er fortsatt høsten 2018. 
Byggestart vinter/vår 2019 med overle
vering sommeren 2020. Forventet salgs
inntekt ca. 140 MNOK eks. mva. 

JAKOB KJØDESVEI 10  
Det gjenstår fortsatt å selge tre leilighe
ter. En ny megler i Proaktiv er satt på 
saken, og salgsarbeidet er intensivert. 
Pris nivået på 1. etasje leilighetene er til
passet situasjonen, og vi forventer økt 
interesse og noen salg i løpet av somme
ren.

Perspektivskisse av bygget.
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HARDANGERFJORD HOTEL  
LAB Eiendom har i vår kjøpt 
Hardangerfjord Hotel av DnB gjennom 
kjøp av alle aksjene i Hardangerfjord 
Eiendom AS. Hotellet skal rehabiliteres 

og utvides med ny fløy med ca. 30 nye 
hotellrom. Planene  avhenger av at 
Hardangerbadet som er planlagt bygget 
på nabotomten blir  realisert.

KRÅKEHAUGEN 
Vi venter fortsatt på at fagetaten sender 
reguleringsplanen med sitt fagnotat til 
Byrådet for politisk behandling. Vi for

venter at dette skjer i sommer og at 
 planen kommer opp i komiteen for miljø 
og byutvikling til høsten.

Solrik beliggenhet.

Øystese en perle i Hardanger.

SKIPARVIKLIA 3D 
LAB har kjøpt 50 % av aksjene i 
Skiparviklia 3D AS som eier en tomt på 
1,25 mål med en påstående eldre ene
bolig. Tomten grenser mot Skiparviklia 
vei, som igjen grenser mot Skiparviken 
Panoramatomten. Eneboligen er utleid. 
Skiparviklia 3D vil i første omgang bli 
benyttet til tomt for visningssenteret  
for Skiparviken Panorama prosjektet. 
Visningsenteret plasseres foran ene
boligen som fortsatt skal leies ut. Etter 
hvert kan eneboligen bli tatt i bruk  
som  kontorbrakke. Parallelt utvikles et 
 mindre leilighetsbygg i Skiparviklia 3D 
med inntil 4 boenheter for å unngå regu
lering. Dette realiseres når Skiparviken 
Panorama utbyggingen nærmer seg 
 ferdig.
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Den nye kranen er nå fjernet og montert 
på Lagunen. Kranor har tatt i bruk de  
1 000 m2 som de leier av oss på årsbasis. 
Vi er i dialog med naboen Bygg og 
Ventilasjon om asfaltering av innkjørse
len og satser på å få dette utført i løpet 
av sommeren. Vi prosjekterer også en 
grenreol på langsiden av Rubbhallen  
til oppbevaring av materialer. Dette for 
å forbedre logistikken ved inn og utle
vering av materialer.  

PERSONAL
Dan Jørgen Sørheim begynte på lageret 
1. april. Dan har bakgrunn fra stillas og 
som driftsleder der har han god innsikt  
i lager og logistikk. Han har nå i start
fasen vært med Kai for å gjøre seg kjent 
med alt utstyret vi eier og plasseringen 
av dette. Det har også vært etterslep på 
en del klargjøring og rydding som nå er 
kommet på stell. Dan vil fra etter ferien 
styre transporten og bestillinger av 
mindre utstyr, samt bistå Bjørn med 
kontroll av utstyr og sertifisering. Lise 
har tatt sertifikat på liten lastebil og  
vil være sjåfør på den ny innkjøpte 
Crafteren i tillegg til vanlig lagerarbeid. 
Kai har ansvar på alt utstyr ute, samt 

verksted, bestillinger og inn og utleve
ring av utstyr.
Åge har dessverre valgt å si opp sin stil
ling som kranbilsjåfør hos oss. Han vil 
jobbe frem til ferien. Han fant seg ikke 
helt til rette med å kjøre kranbil og går 
tilbake til tidligere arbeidsgiver Magne 
Hope AS. Vi takker Åge for innsatsen i 
den tiden han har vært hos oss og ønsker 
han lykke til videre. Rekruttering av ny 
sjåfør er i gang, og vi håper å ha en ny på 
plass ikke så lenge etter ferien.

DRIFT
Våren har vært preget av avslutning  
på noen store prosjekt blant annet  
T3 Flesland, samt oppbemanning på 
Lagunen og full fart på Elsesro. Vi har 
fått i retur mye utstyr og spesielt mye 
strømskap og kabler. Grunnet manglen
de kapasitet på lageret i perioder har vi 
hatt hjelp av Einekarane til kontroll av 
kabler og lys. Dette er en vernet bedrift  
i Masfjorden. Så i tillegg til god hjelp  
er dette også samfunnsnyttig. Betong
utstyret vårt og Meva forskalingssyste
met vårt er fremdeles i full drift på 
Lagunen og Elsesro. Kleppestø barne
skole har også brukt eget Meva system. 

Vi har nå fire av seks kraner i drift, derav  
to store på Lagunen, og to MD238 på 
Haraldsplass og Elsesro. MDT 178 og den 
selvreisende kranen er på lager og klar 
til bruk når nye prosjekter kommer. Når 
det gjelder brakker har vi fremdeles 
stort sett 100 % utnyttelse på dem. Vi 
har flyttet 24 brakker fra Flesland til 
 første rigg på Lagunen. I disse dager 
flytter vi ytterligere 10 brakker fra 
Flesland til utvidelsen av riggen på 
Haraldsplass. I slutten av juni flytter  
vi riggen i Kanalveien til Slettebakken, 
så med  andre ord god utnyttelse og god 
øko nomi. Utover dette har Kai og Dan 
stått på med rydding, så nå er lageret i 
god orden og struktur igjen.     
 
INVESTERINGER
Vi har byttet den gamle selvreisende 
kranen vår i en ny IGO 50. Stort sett lik 
den gamle, men med 40 m utlegg mot  
35 m på den gamle. Den står på lageret 
og er klar for mindre eller større opp
drag. Til Lagunen prosjektet har vi kjøpt 
en brukt Manitou Teleskoptruck MT 625. 
Når den er ferdig på Lagunen om ett år 
eller to så er den klar for andre oppdrag. 
Ellers har vi kjøpt en ny 20 fots isolert 
verktøysconteiner som er innredet etter 
den nye malen, og vi har ytterligere en 
ny i bestilling. Vi har også kjøpt noe mer 
trebjelker og forskalingsstøtter.

Lise er klar for levering av dokabjelker i den nye Crafteren.

Dan Jørgen sørger for god orden.
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NYANSATT

Raymond Andre Lyngbø
Raymond begynner som ingeniør i LAB Entreprenør 7. august 
2017. Han er utdannet bygningsingeniør fra HIB i perioden 2014 
til 2017. Her studerte han til bachelor i prosjekt og byggeledelse 
med samferdsel som sidefag. Raymond har sin praktiske erfa
ring fra Bergen Mur og Puss AS, der han begynte som lærling  
i 2006. Etter å ha fått fagbrev som murer ble det noen år som 
murer før han i 2008 ble prosjektleder og har fulgt opp mur 
entrepriser på diverse nybygg, næringsbygg og rehabiliterings
jobber. Raymond bor på Olsvik med samboer. På fritiden er  

han badevakt/skiftleder på Vannkanten, men det er nok turer i fjellet som er favoritt 
fritidssyssel. Dette intervjuet ble således tatt på telefon samtidig som han var på vei 
opp til Løvstakken.

FAGPRØVE

Susanne 
Landsvik 
Susanne som var en 2+2 lærling 
fullførte læretiden sin med å bestå 
fagprøven. Den ble gjennomført på 
Kleppestø barne skole. Prøven ble på
begynt 02.05.17 og avsluttet 08.05.17.  

Prøven som gikk ut på å forskale og 
 armere en vinkelvegg med utspa
ring, samt støpe en innervegg, ble 
godkjent 09.05.17 av en represen
tant fra fagnemnda. Etter sommer
ferien har Susanne  bestemt seg for  
å begynne på Bergen Tekniske Fag
skole hvor hun skal være heltids
student i to år. Vi i LAB ønsker henne 
lykke til med studiene og frem tiden.

INTERVJU MED EN  LÆRLING

Robin Skjelanger 
Robin som er 17 år startet som lærling i 
LAB den 08.08.16. Han er en 1+3 lærling 
og har nå snart fullført sitt første av tre 
år som lærling i LAB. I løpet av det første 
året har Robin vært innom to prosjekter. 
Nye Haraldsplass Senge bygg og deretter 
Kleppestø barne skole hvor han befinner 
seg i skrivende stund. Før ferien vil han 
bli plassert på Lagunen sammen med 
fire andre lærlinger/TAF elever.
Robin sier at han trives godt i LAB og  
at han liker å jobbe med forskjellige 
 arbeidsoppgaver, og dermed ha en 
 variert arbeidsdag. Forskalingsarbeid er 

det han trives best med. Robin fremhe
ver også det gode arbeids miljøet på byg
geplassene, samt gode kollegaer som en 
av grunnene til at han trives.
Når det kommer til tilbakemeldinger på 
Robin fra kollegaene så er det ord som 
pliktoppfyllende, positiv, rolig og sindig 
som går igjen. De sier også at han utfø
rer sine arbeidsoppgaver godt, tar ting 
fort, dyktig for alderen, rask stignings
kurve etc. Så her er det nok av komple
menter. På fritiden er Robin en ivrig 
 fotballspiller og er keeper på Sotra SK 
hvor han har spilt siden 2010. 

Robin er en positiv og blid lærling. Stian gratulerer Susanne.

Susanne er fornøyd med fagprøven.
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Holmenkoll stafetten
13. mai ble årets Holmenkollstafett gjennomført i en kjølig hovedstad. Tretten spreke atleter og en 
lagleder stod klar for å representere LAB i klassen «Bygge bransjen for Kreftforeningen». Alle fullførte 
med stil og førte LAB til en trygg 7. plass blant de totalt 14 AFlagene som stilte til start. 

Taktikken planlegges.

De har grunn til å være stolte.
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Årets blåtur 
Årets blåtur gikk av stabelen fredag 9. juni. Bergen viste seg fra 
sin beste side med grå skyer og moderate nedbørsmengder når 
en spent gjeng mønstret på den tidligere tyske motortorpedo
båten “White Lady” i Vågen. 

Etter to timer med sjøbein og krabbegange ankom en enda livligere gjeng 
Melkeviken innerst i Fanafjorden hvor ventende buss var klar for å kjøre til 
endelig destinasjon, som var Stavollen idrettspark. Dette er hjemmebanen 
til Bjarg Idrettslag som LAB er generalsponsor for. Her fikk vi en varm vel
komst av casinoverten “Boris” som inviterte til både Black Jack og Rulett, 
med fine premier. (De med best pokerfjes var...?) 

Med magene full av  tapas og god drikke fikk Ann Elisabeth i kjent stil alle 
inn på riktig buss og i  retning sentrum. En fin tur og en god opplevelse.

20 år
Thomas Kristiansen 

28. oktober

30 år
Thomas Løland
29.september

Thor Stian Sletten
8. oktober

Vegard Evjen Kvåle
28. desember

60 år
Bjarte Harms
23. desember

Store  
dager

Vi skal med båt altså?

Mye god mat og drikke.
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Siste nytt fra FAS Fundamentering AS
Dere husker sikkert raset som 
skjedde utenfor Jobergtunnelen i 
Granvin i april i fjor. Ny vei raste 
på vannet og tok blant annet med 
seg to gravemaskiner. Ingen men
nesker ble skadd. Det er svært  dårlige grunnforhold på stedet 
og flere alter nativer for veiframføring ble vurdert. 

I fjor høst ble vi kontaktet av hovedentreprenøren med spørs
mål om vi kunne gå sammen og se på løsning med celle spunt. 
Resultatet av dette ble som dere ser i bildemontasjen. Det  
er syv celler med diameter 19 meter, de lengste nålene på  
25 meter. Vi holder nå på med celle nummer 3. Når den er 
 unnagjort er de vanskeligste cellene ferdigstilt. Vi forventer 
å være ferdige med våre arbeider på sensommeren i år. Celle
spunt er et typisk havneprodukt, og vi har ikke hørt at kon
septet tidligere er benyttet for  veibyggingsformål. Vi gjør vårt 
beste for at dere så snart som mulig skal kunne benytte ny 
vei over cellespunt når dere skal benytte Hardangerbrua.

Med dette ønsker vi alle i LAB en fin sommer!
Tormod Stigen, daglig leder

I stedet for den tradisjonelle siden med sedvanligheter fra 
virksomheten i Trondheim, fokuserer vi denne gangen 
på et spennende prosjekt på Vestlandet.
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Som du vil se av presentasjonen, har vi rikelig med arbeid for tiden. 
Samlet sett er vi vi for tiden ca. 240 tømrere i sving på totalt 29 ulike 
byggeplasser. Det krever selvfølgelig en hel del både når det gjelder 
administrasjon, HMS, KS og ikke minst HR, men takket være stor innsats 
og fleksibilitet fra den enkelte medarbeider i bedriften, så leverer vi  
på avtalt tid og kvalitet.

Det har vært et bra halvår på rekruttering også, vi har ansatt 14 nye 
medarbeidere, det fordeler seg på 6 læregutter, 6 tømrere, en anleggsleder 
og en prosjektleder. Vi har også hatt en økende interesse fra ansatte hos 
våre konkurrenter til å søke arbeid hos ÅBF, det er et godt tegn.

STORETVEIT BARNEHAGE
Vi bygger Storetveit Barnehage i total
entreprise. Inkluderer prosjektering/råd
givning og komplett utførelse i grunn 
og betong, bygningsmessige  arbeider og 
utomhusarbeider. Grunn og betongar
beider startet i april 2017 og prosjektet 

skal overleveres april 2018. Kontrakts
sum er 25 millioner. Byggherre er Bergen 
Kommune, Etat for utbygging. Bas er 
Frode Hansen, og prosjektleder TorIvar 
Humborstad.

RAMMEAVTALE ASKØY KOMMUNE
November 2016 fikk vi rammeavtale 
med Askøy kommune. Her er det mange 
forskjellige små og store oppdrag som 
må løses. Knut, Kjartan, Stian, Ruben er 
de som har vært her mest. Med en avtale 
tid på 2 år + 2 år på  opsjon kan det bli 
bra med arbeid der de kommende årene. 
Prosjektleder er Trond Nepstad.

HUS UTSIKTA
For Helse Bergen utfører vi innvendige 
arbeider på HUS Utsikta. Arbeidene 
 omfatter rivearbeider, nye innervegger, 
himlinger, dører mm. Utføres i hoved
entreprise der vi har med bygnings
messige arbeider, betongarbeider og 
stål arbeider. Oppstart på byggeplass var 
i oktober 2016, overleveres byggherre i 
juni 2017. Kontraktssum 5,3 millioner.  
Bas er Krister Blindheim, formann 
Henrik Hirth, og prosjektleder TorIvar 
Humborstad.

Å S A N E  B Y G G M E S T E R

Siste nytt fra Åsane Byggmesterforretning
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AURDALSLIA SKOLE
Åbf gjennomfører rehabilitering av ca 
3500 m2 tak, inkludert en del vinduer, 
kledning mv. Generalentreprisen inklu
derer taktekker og blikkenslager samt 
noen mindre UEer. Prosjektet skal ferdig
stilles i oktober 2017. Bas er Ole Almestad, 
formann er Øystein Lothe og Prosjekt
leder er Frank Ståløy.

GARDEROBER MANGER SKULE
På Manger i Radøy kommune holder 
Åsane Byggmester på med tilbygg som 
består av rivning av gammelt tilbygg, 
nytt tilbygg som inneholder nye garde
rober, samt innvendig ombygging og re
habilitering av eksisterende gymsal. 
Byggearbeidene startet i desember 2016 
og skal overleveres juni 2017. Arbeidene 
utføres i totalentreprise.

Kontraktssum 3,3 millioner. Byggherre 
er Radøy kommune. Bas er Torbjørn 
Skurtveit og prosjektleder er TorIvar 
Humborstad.

SKANSEMYREN BARNEHAGE
Generalentreprise, her bygges barne
hage på 975 m2 som skal gi plass til 60 
barn. Den oppføres på en av byens beste 
tomter ved Skansemyren. Bemanning på 
prosjektet 810 tømrere. Arbeidet startet 
mars 2016 og skal være ferdig juni 2017. 
Kontraktsum er 29 mill. Byggherre er 
Bergen kommune. Bas er Ronny Bognøy, 
formann er Øystein Lothe. Frode Nesse 
har også bidratt en periode. Prosjektleder 
er Frode Askvik 

HUS MOTTAKSKLINIKK
Vi utfører hovedentreprise som omfatter 
ombygging av 5000 m2 eksisterende 
byg  ningsmasse i sentralblokken Hauke
land Sykehus, samt 500 m2 tilbygg på 
tak. Inkluderer alle ARKfag, samt stål  
og betong. Etappe 2, 3500 m2 ble over
levert Helse Bergen mai 2016.

Etappe 3, 2. etasje ble overlevert bygg
herren januar 2017, etappe 3, plan 1 blir 
overlevert byggherren juni 2017. Opp
start var i oktober 2014, resterende area
ler i prosjektet skal overleveres bygg
herren desember 2017. Gjennom snittlig 
bemanning er 8 tømrere. Kontraktssum 
55 millioner. 

Byggherre er Helse Bergen. Formann på 
byggeplass er Henrik Hirth, prosjekt
leder er TorIvar Humborstad.

SANDVIKEN BRANNSTASJON
I Sandviken utfører Åsane Byggmester 
en omfattende ombygging og rehabilite
ring av Sandviken Brannstasjon i hoved
entreprise. Prosjektet omfatter hoved 
brannstasjon, snorkelgarasje og boligdel. 
Arbeidene startet i desember 2015 og  
er planlagt ferdig i oktober 2017. 
Gjennomsnittlig bemanning er 6 tømrere. 
Kontraktssum er 13 millioner. Bygg
herre er Bergen kommune.
Bas på byggeplass er Jan Follesø og pro
sjektleder er TorIvar Humborstad.

HARALDSPLASS, NYTT 
 SENGEBYGG ENTREPRISE A101
Entreprise A101, innvendige bygnings
messige arbeider på ca 14 000 m2. 
Kontraktsum ca. 62 mill eks mva. 
Arbeidene startet i medio juni 2017, og 
skal ferdigstilles august 2018. Oppdrags
giver er Haraldsplass Diakonale Stiftelse. 
Byggeplassen ledes av Kenneth Hope, 
han vil få med seg nyansatt anleggs
leder Runar Sørheim (ingeniør), Kim 
Johannessen og Roald Sandvik. I tillegg 
vil Stig Fjellbakk og Pawel Koziol som 
har ansvar for den utvendige entrepri
sen bidra noe. Prosjektleder er Lars Inge 
Olsen. 

Tømmerentreprise, på bygging av ny 
kirke som også inkluderer mur og smed
arbeider samt rivning av eksisterende 
kirke. Kontraktsum ca. 15 mill. Startet 
juni 2016 og ferdigstilles august 2017. 
Bas er Per Kristian Weum Knutsen og 
prosjektleder er Gro Mortensen. Opp
dragsgiver er Askøy Kirkelige Fellesråd.

Skansemyren Barnehage

32  Lab Bla Sommer 2017



BERGEN FENGSEL – 
 REHABILITERING CELLER
Hovedentreprise arkitektfag som del av 
rammeavtale med Statsbygg. Prosjektet 
startet i september 2016 og avslutter  
i september 2017. Da er 10 boenheter  
med 60 celler rehabilitert. Vi antar at  
det kommer bestilling på seks boenheter 
(36 celler) til i løpet av høsten med opp
start oktober 2017. BjørnAndrè Kjenes 
har vært bas på prosjektet og styret  
det på en glimrende måte, nå overtar 
Øyvind Bauge den oppgaven og Bjørn 
går inn som bas på Elsesro. Prosjektleder 
er Gro Mortensen. Kontraktssum er ca 
8,5 mill.

KLEPPESTØ BARNESKOLE
Generalentreprise i to byggetrinn. Første 
byggetrinn, bygging av ny skole (tre 
blokker på to etasjer, samt to ventila
sjonshus på tak og teknisk kjeller. Bygge
trinn 1 bygges på eksisterende grusbane. 
Byggetrinn 2 består av riving av gamle 
skolen og oppføring av tre blokker (to 
etasjer) til som bygges inntil nytt bygg. 
Kontraktssum ca 145 mill. Arbeidene 
startet juli 2016 og skal være ferdig våren 
2021.

Ca 6000 m2 med nybygg: Skal øke kapa
siteten til skolen fra dagens ca 300   
elever til 650 elever. I prosjektet har vi  
også innleid kompetanse, Prosjektleder 
Geir Martinsen (LAB). Anleggsleder: 
Harald Sundnes, formann Ivan Knudsen 
Driftsleder: Ingvar Halstensen (LAB). 
Fremdriftskoordinator: Rune Lyseknappen. 
HMS og KS ansvarlig Bengt Breivik. Bas 
er Kjetil Rørtveit,  etter ferien vil vi øke 
med ytterligere en bas, da kommer John 
Henrik inn som  underbas. Byggherre: 
Askøy kommune

HDS – NYE HARALDSPLASS SYKE-
HUS, B102. NYTT SENGEBYGG
På Haraldsplass har vi to prosjekter for 
tiden. Utvendig har vi en totalentreprise 
tømmerarbeider for LAB. Kontraktssum 
er ca 22 mill. Kenneth Hope er formann, 
han har god hjelp av basene Stig Helge 
Fjellbakk og Pawel Koziol. Arbeidene 
startet i februar 2017 og prosjektet på
går til november 2017. Gro Mortensen er 
prosjektleder.

STRØMME GÅRD
I Fyllingsdalen bygges det rekkehus og 
tomannsboliger, 1 blokk med 10 leilig
heter. Totalt 44 boenheter fordelt på 10 
bygninger. 
Arbeidet startet i november 2016 og 
planlagt ferdig mai/juni 2018. Kontrakts
sum   44,5 millioner. Byggherre er Vestbo. 
Bas på byggeplass er Øystein Fjeldsbø, 
Matias Flote og Tormod Bjølverud.  
Prosjektleder er Frode Askvik.

NY TERMINAL  
BERGEN LUFTHAVN FLESLAND, 
KOMMERSIELLE AREALER
Denne kontrakten er en hovedentreprise 
som underentreprenør for LAB AS. 
Kontraktsarbeiderne med tett hus entre
prisen er ferdigstilt. Vi innreder kom
mersielle arealer, dvs butikker, spiseste
der, servicepunkt og taxfree. Omsetning 
for kommersielle arealer ca 10 millioner 
kroner. Gjennomsnittlig bemanning på 
innredningsarbeidene har vært 57 mann. 
Vi startet på prosjektet september 2016 
og arbeidene vil pågå frem til åpning av 
terminalen i august 2017. Vår oppdrags
giver er LAB entreprenør. Baser på pro
sjektet er Svein Erik Hamre og Kjartan 
Frøland. Prosjektleder er Frode Askvik.

NOFIMA AS
Tømmerentreprise inkl. blikk, betong og 
lås & beslag på kontor og forsknings
laboratorium. Rehabilitering, ny fasade 
og nye vinduer. Bygningen ligger i 
Kjerreidviken i Fyllingsdalen. Byggestart 
var april 2017 og ferdigstilles desember 
2017. Kontraktsummen er ca 9 mill.
Byggherre er Stiftelsen SSF.C/O Sildinvest. 
Bas er Christer Ulsmåg og prosjektleder 
er Willy Hansen.

EIDSVÅG KIRKE
Eidsvåg kirke i Åsane rehabiliteres med 
nytt tak og nye overlysvinduer. Kontrakt
sum er ca 3 mill. Byggestart var juni 
2017 og ferdigstilles august 2017. Bygg
herre er Bergen kirkelige fellesråd. Bas 
er Kåre Nese og prosjektleder er Willy 
Hansen.

KODE 2
Rehabilitering av tak, innvendig him
ling på kunstutstillingsbygg i sentrum. 
Kontraktsum 12.6 mill. Byggestart var 
april 17 og ferdigstilles september 2017. 
Byggherre er Stiftelsen Stenersen 
Samling. Bas er Kåre Nese og prosjektle
der er Willy Hansen.

Kleppestø Barneskole
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NATTLAND OPPVEKSTUN
Generalentreprise nybygg ca 9500 m2 
samt rehab av pavliong på ca 2000 m.2 
Det nærmer seg ferdigstillelse og over
levering av vår største kontrakt. Både 
byggetid og arbeidets omfang/verdi har 
økt med ca 50 % i forhold til kontrakten. 
Vi har hatt store utfordringer med deler 
av rådgiversiden, det er hovedårsaken 
til utfordringene i prosjektet.

Totalt har ÅBF vel 30 UEer som har 
 deltatt i prosjektet. Prosjektet har vært 
ledet av Jørgen Rohde med svært gode 
hjelpere i Dennis, Kim og Roald. I slutt
fasen har også Tony kommet til. Vi har 
også hatt en god stabil tømrergjeng med 
Miro i spissen fra ÅBF som har bidratt 
veldig godt. Andreas Walaker har også 
gått hele læretiden sin på prosjektet og 
gjort en veldig god jobb. Samlet verdi i 
prosjektet nærmer seg 300 mill eks mva. 
Prosjektleder er Frank Ståløy.

LEAPARKEN BARNEHAGEN 
Leaparken Barnehage er en ærverdig 
gammel villa fra 1899. (Solhaug skole), 
beliggende i Leaparken i Jacob Aalls vei 
26 på Minde. Det ble bygget som privat
bolig i 1899, har siden Bergen kommune 
kjøpte eiendommen i 1920 vært benyttet 
til forskjellige undervisningsformål 
frem til sommer 2014. Formålet med re
habilitering er å etablere barnehage i 
bygningene. Hovedhus har historisk/ 
antikvariske verdier og prosjektet er ut
viklet i samarbeid med Byantikvaren. 
Prosjektet omhandler hovedhus med 
 tilbygg, gymbygg med tilbygg og opp
føring av nytt vognskur samt oppgrade
ring av inngjerdet uteområde. Full opp
gradering av VA anlegg og ny tilførsel 
fra BKK nettstasjon. Byggestart var okto
ber 2016 og ferdigstilles august 2018. 
Byggherre er Bergen kommune. Bas er 
Frank Låstad, formann Frode Nesse og 
prosjektleder er Frode Askvik.    

ELSESRO BRYGGE
Tømmerentreprise på 80 leiligheter i 
 sjøkanten i Sandviken. Kontraktsum  
39 mill. Byggestart var januar 2017 og 
ferdigstilles juni 2018. Bemanning er  
3050 tømrere. Vår oppdragsgiver  
er LAB Entreprenør. Baser er Daniel 
Ingebrigtsen, Petter Pedersen og Bjørn 
Kjenes. Prosjektleder er Frode Askvik.

LARS HILLES GATE 15
Her er det ombygging og rehab av eksis
terende skole lokaler til ny og bedre 
standard/løsninger. Vi startet i slutten 
av mai 2017 og må være ferdig til begyn
nelsen av august 2017.
Her er det dukket om masse ekstra 
 arbeid, samt vi har kort tid på å gjøre 
ferdig hoved arbeidene med vegger. Pål 
Sundby som bas løser dette med god 
hjelp av de andre ÅBFere og noen inn
leide. Vi utfører arbeidene for LAB. 
Kontrakt sum er på ca 3,5 mill. Prosjekt
leder er Trond Nepstad.

Nattland oppveksttun.
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RAMMEAVTALE STATSBYGG
Vi har rammeavtale med Statsbygg. 
Dette innebærer jobber fra Austevoll i 
sør til Matre i nord. Det har vært stor 
 aktivitet her siden forrige sommeravis. 
Olav og Tommy har nok bygget Norges 
fineste pumpehus i Matre. Morten har 
flydd rundt både her og der og løst opp
dragene på en fin måte. Frode m/flere 
har skiftet vinduer og rehabilitert nye 
kontorer til Statped. Arne m/flere reha
biliterer nye kontorer til havforsknin
gen. Bjørn Andre med hjelp har håndtert 
det som har vært i fengslet.

Det blir fullt trykk her etter ferien også, 
da det er flere jobber som skal startes. 
Omsetningen på denne avtalen vil ligge 
mellom 1015 mill i 2017. Prosjektleder  
er Trond Nepstad.

YTREBYGDA SKOLE
Åbf gjennomfører rehabilitering av pri
mært tak og overlys. Generalentreprisen 
innbefatter også taktekker og blikken
slagerarbeider, samt noen mindre fag/
UEer.  Prosjektet skal ferdigstilles i okto
ber 2017. Formann er Øystein Lothe og 
Prosjektleder er Frank Ståløy.

GRIEGHALLEN, HARMONIEN
Her skal øvingsrom til Harmonien reha
biliteres. Byggestart juni 2017 og ferdig
stilles august 2017. Kontraktsum er ca 4 
mill. Prosjektleder er Rune Lyseknappen.

FLØENBAKKEN 4
Fløenbakken 4 er ett bygg på 12 leilig
heter og vi har tømmerentreprise for 
LAB. Byggestart i juli 2016 og ferdigstil
les  august 2017. Byggherre er Profier. 
Kontrakt sum 7,7 mill. Bas er Frode Hansen 
og prosjektleder Willy Hansen.

VAKSDAL STASJON
I april startet Aleksander og Axel med 
rehabilitering av Vaksdal stasjon. Her 
skal fasader, takskifer, et bad og nytt 
kjøkken ordnes. Bjarte, Per Marcus og 
Eirik er også på dette prosjektet.

Her er det mange detaljer som skal ivare
tas på fasaden da huset er i fra 1874. Her 
er det er godt å ha Axel her med sin 
 kompetanse, Per Marcus løser skiferen 
på en god måte. Kontrakt sum er ca  
2,5 mill. Arbeidene forventes ferdige i 
august. Bas er Alexander Indrebø, pro
sjektleder er Trond Nepstad.

SKEIE SKOLE
Generalentreprise, riving og nybygg for 
Bergen kommune. Kontraktssum ca 55 
mill. Består av et tilbygg på ca 900 m2  
til eksisterende skole. Eksisterende byg
ninger skal rehabiliteres. Skolen ligger 
på Fana. Byggestart var juni 2015 og 
over levering er avtalt før skolestart 
 august 20017. Nybygg inneholder tre 
etasjer med heis mellom 1. og 2. etg hvor 
det etableres nye klasserom og ventila
sjonsrom i 3. etg. Bærende konstruksjo
ner av betong og stålsøyler. 

Prosjektleder Harald Sundnes. Bas på 
byggeplass er Royne Berg og Ole Kristian 
Eldevik. Byggherre: Bergen kommune. 

Avsluttede 
prosjekter 

• KIRKEVOLL SKOLE
• HOTEL ZANDER K
• ALLEHELGENSGATE 6
• KNARVIK KIRKE
• FABRIKKGATEN HiB
• ASKØY TANNKLINIKK

Disse prosjektene er presentert  
i LABBLA tidligere, du finner   
ytterligere informasjon på  
www.aabf.no/referanser 

God sommer!

Kommende prosjekter
TIDLIGERE IKEA-BYGGET I ÅSANE
ÅBF skal innrede deler av gamle Ikea
bygget, oppstart i sommer med ferdig
stillelse i god tid før åpning utpå høsten. 
Vår oppdragsgiver er LAB entreprenør.

VISNINGSSENTER FANAVEIEN
ÅBF skal bygge et visningssenter på ca 
90 m2. Visningssenteret blir en komplett 
leilighet tilsvarende den vi har bygget 
på Elsesro. Vi utfører alle arkitektfag. Går 
alt etter planen skal det bygges over 200 
leiligheter i prosjektet. Vår oppdrags
giver er LAB entreprenør/Profier.

LYDERHORNSLIEN
ÅBF skal i september i gang med bygge
trinn 1 som utgjør 72 leiligheter. Vi ut
fører tømrer, taktekker og blikkenslager
arbeidene. Oppstart september 2017 med 
ferdigstillelse sommeren 2018. Vår opp
dragsgiver er JM som vi har bygget tre 
andre boligprosjekter for de senere år.

KIWI BUTIKK
ÅBF skal utføre tømmerarbeidene på  
en utvidelse av Kiwi butikk, Birkeveien.
Vår oppdragsgiver er LAB entreprenør.
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Vi ønsker alle  
våre ansatte 
en riktig god 

sommer!


