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Vi ønsker alle våre 
ansa� e 

en riktig god jul og �  
godt ny�  år!

HVO-hjørnet
Nå nærmer vi oss et nytt år og nye muligheter står og venter. HMS arbei-
det som gjøres på byggeplassene våre er viktigere enn noen gang tidligere, 
og fl ere av de store jobbene blir også vurdert i forhold til oppnådde HMS 
 verdier. 

Dette er hyggelig og blir lagt merke til. 
Ryddighet, struktur og et synlig og tyde-
lig fokus på HMS har vært en kommen-
tar som går igjen de siste årene fra del-
tagerne på 40 timers kursene. Men det 
kommer ikke av seg selv. Vi må dra det 
samme lasset alle sammen. Produksjon, 
HMS og RTB henger sammen, og er nær-
mest som en gylden trekant vi alltid må 
ha med oss, der alle hjørner er like viktig 
for å få en produktiv, sikker og ryddig 
arbeidsplass. 
Det faktum at AMU er for alle LAB an-
satte, om de sitter på kontor eller er ute 
i «felten», tror jeg det har vært en del 
uklarheter rundt. Sakene vi får inn er i 
hovedsak fra gutta i «felten» og det er 
nesten urovekkende stille fra kontorene 
rundt. Et AMU som alle bruker er noe vi 

jobber aktivt med å oppnå, ikke minst 
fordi arbeidsmiljøet til alle LAB ansatte 
er noe av det vi jobber med, og som vi 
setter høyt på agendaen.

HVO Jarle Sleire.
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LAB går mot et nytt rekordår mht. omsetning og resultat. Alle våre tre driftsselskaper, 
LAB  Entreprenør AS, Åsane Byggmesterforretning AS (ÅBF) og Fundamentering AS (FAS), bidrar 
godt til at dette skjer. Samlet sett havner vi over 1,9 milliarder i omsetning for 2015, med et 
 resultat før skatt på over 8%. Dagens ordrereserve er ca. 1,6 milliarder kroner. Av dette utgjør 
LAB  Entreprenør sin andel ca. 1,1 milliarder kroner. 

ALT KAN FORBEDRES
Oppnådd suksess legger vi fort bak oss. 
Blikket er alltid rettet fremover for å 
se etter nye prosjektmuligheter, samt 
forbedre våre prestasjoner. LAB har på 
ingen måte fått ut sitt potensiale. Mye 
kan oppnås ved å øke tilstedeværelsen 
og innlevelsen som vi alle trenger for å 
gjøre en maksimalt god jobb innenfor 
våre tildelte ansvarsområder. Det er vik-
tig å stille godt forberedt på jobb hver 
dag og ha en tydelig kommunikasjon 
og struktur ifm. alle vesentlige forhold 
som inngår i jobben. Tidsfrister må føl-
ges og man må være trygg på kvaliteten 
på alt som leveres til de etter oss. Man 
over later ikke oppgaver til andre uten å 
følge med hva som skjer. Hvis vi alle le-
ver etter dette prinsippet, samtidig som 
organiseringen i bedriften og på bygge-
plassen er god, så blir vi en uslåelig ak-
tør i vårt marked!

LEAN KOMPETANSEN ER ØKENDE
I sammenheng med de krav som stil-
les til tilstedeværelse og innlevelse har 
LAB Entreprenør startet en prosess med 
innføring produksjonsfi losofi en LEAN. 
Dette er en søken etter å maksimere 
verdi og minimere sløsing, samtidig 
som man streber etter kontinuerlig for-
bedring år etter år. 

Denne høsten har vi vært opptatt av å 
heve den teoretiske kunnskapen om 
LEAN. Dette har også bidratt til å øke be-
visstheten og motivasjonen for omstil-
lingen. De fl este av våre funksjonærer er 
blitt sendt på tredagers kurs med LEAN 
Communications fordelt på tre kurs-
runder. Tilbakemeldingen fra kursdel-
takerne har vært gode. 

I tillegg har vi valgt ut noen pilotprosjek-
ter der formålet er å bygge kompetanse 
gjennom bruk av LEAN prinsipper og 
metoder i praksis. Erfaringsutveksling 
på tvers av prosjektene skjer i et felles 
forum som avholder jevnlige møter. En 

nærmere beskrivelse av LAB sin seriøse 
LEAN-satsing fi nner dere lenger bak i 
dette LAB BLA. 

VIKTIG Å HOLDE HJULENE I GANG
Dagens marked er ikke for middel mådige 
entreprenører. Så lenge det er for mange 
konkurrenter og for få prosjekter å reg-
ne på, så er det kun de beste som «over-
lever». Vi har erfart at det er ekstremt 
viktig å være på hugget når anlednin-
gen byr seg. Vi regner ikke blindt på alt 
vi får nyss i, men velger ut de prosjek-
tene som passer oss best. Da er vi forbe-
redt, viser innlevelse og gjør en maksi-
malt god anbudsjobb. Vi passer nøye på 
at vår ordrereserve ikke kommer under 
et gitt minimumsnivå. Vi føler selv at vi 
er rimelig konkurransedyktige. Tilslaget 
på de jobbene som vi regner er relativt 
høyt. Vårt overordnede mål er å holde 
alle våre ansatte i sving med fornuftige 
arbeidsoppgaver og ikke sende dem ut 
i permisjon. 

I perioder med for lite betongarbeid vil 
vi måtte tilby en del av våre ansatte an-
net type arbeid for en periode (rivning, 
rydding, støvsuging etc.), eller at noen 
for en kortere periode leies ut til annen 
lokal entreprenør. I denne sammenheng 
håper vi at alle som berøres av dette 
 viser en positiv og fl eksibel innstilling.

LAB SATSER PÅ LÆRLINGER
Mange store prosjekter er gjennomført 
på en svært god måte av våre dyktige 
håndverkere de siste årene. Nå når det 
er litt roligere ønsker vi i LAB å lage 
i stand et godt opplegg som ivaretar vårt 
rekrutteringsbehov i årene som kommer. 
Vårt mål er at vi til enhver tid tar sikte 
på å ha minst 10% lærlinger. Disse skal 
i utgangspunktet være blant de  fl inkeste 
og mest motiverte ungdommene, og vi 
kommer til å legge mye energi ned i å 
gi dem best mulig opplæring og opp-
følging underveis. Vi er allerede i gang 
med å peke ut en rekke faddere som skal 

følge med dem, 
samt sikre dem en 
strukturert og god 
utvikling. Her også snakker vi om å vise 
tilstedeværelse og innlevelse for å kun-
ne lykkes best mulig.    

AF GRUPPEN OG LAB 
LYTTER TIL HVERANDRE
Toppledelsen i AF Gruppen er represen-
tert i styret i LAB AS. Det er skapt et godt 
samarbeid basert på gjensidig respekt 
og tillit. Vi har begge noe å lære av hver-
andre, og denne situasjonen utnyttes 
positivt. AF Gruppen har et svært godt 
beredskapsapparat som kobles inn ved 
eventuelle ulykker og store materielle 
skader. I tillegg er de kommet langt mht. 
å foreta gode og nøye risikovurderinger 
knyttet til HMS og kommersielle forhold. 
LAB på sin side er kommet langt i utvik-
lingen av gode relasjoner til kunder og 
leverandører. Noe som skaper høy triv-
sel, god drift og kvalitet i prosjektene 
våre. 

GODT SAMARBEID 
MELLOM MOR OG DØTRE 
Jeg er veldig stolt over det gode samar-
beidet som vi i dag opplever mellom LAB, 
ÅBF og FAS. Jeg føler at dette er tre sel-
skaper som passer godt sammen. Vi er 
alle resultatorienterte og ønsker å være 
best på våre respektive områder. Ingen 
tvil om at alle selskapene er godt orga-
nisert med mange svært dyktige med-
arbeidere. 

Til slutt, tusen takk for den store innsat-
sen som dere alle har vist dette året! Jeg er 
 veldig stolt på deres vegne, og ønsker dere 
alle en god, avslappende og fredfull jule-
feiring sammen med deres nærmeste! 

Tilstedeværelse og innlevelse
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Sengebygg Sør 
«Avslutningsfasen»
I skrivende stund er vi i sluttfasen på byggingen av Sengebygget. Fasader, 
tak og takterrassen er ferdigstilt og innvendig begynner sengerommene å 
ta form.

Sengebygget er bare et av fl ere sårt til-
trengte bygg som er under bygging og 
planlegging på Haukeland Sykehus. Vi 
merker at enkelte avdelinger som skal 
fl ytte i nesten ikke kan vente på at vi 
skal bli ferdige. De må imidlertid smøre 
seg med litt tålmodighet. Vi venter ak-
kurat nå på at BKK skal forsyne bygget 

med permanent normalstrøm og nød-
strøm. Vi kan ikke teste og inn regulere 
bygget før dette er på plass. Det er vik-
tig at nødstrøm fungerer hvis normal-
strømmen faller ut. Nødstrøm vil for-
syne det mest prekære utstyret med 
strøm i en nødsituasjon. «Petterson & 
Gjellesvik gjør en god jobb for LAB. Vi er 

glade for at vi valgte en elektriker som 
har erfaring med sykehus» sier prosjekt-
leder Lasse Smilden. Han er også glad for 
å ha Vestrheim, GK Norge og Tore Eide 
AS med på laget for all installasjon av 
rør, ventilasjon og sprinkler. Alle disse 
har omfattende erfaring med komplekse 
installasjoner på sykehus, og da spesielt 
på Haukeland Sykehus. «Med hensyn til 
den store risikoen som vi påtar oss i en 
totalentreprise på et sykehus, så er det 
særdeles viktig at våre underleveran-

Det nye Sengebygget ruver godt.
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dører besitter mye erfaring og høy 
kompe tanse fra denne type bygg» sier 
en fornøyd prosjektleder. 

Sengebygget er på ca. 10.000 m2 og skal 
huse barn fra barneklinikken i en seks 
års periode før ny barneklinikk står 
klar. Innfl ytningen skjer primo sep-
tember 2016. Nybygget er lokalisert på 
tomten mellom Sentralblokken, Konrad 
Birkhaugs Hus og Ibsensgate. Bygget 
kommer delvis inn under helikopter-
dekket som er bygget på sentralblokkens 
sør-vestre hjørne.

Ute arbeider anleggsgartner Boasson på 
spreng med å ferdigstille fortau og hage-
anlegg. Innimellom disse arbeidene sør-
ger vår erfarne formann Børge at LAB får 
ferdigstilt både murer og trapper utom-
hus. «Vi har vært heldig hittil med ingen 
frost i bakken. La oss håpe at dette milde 
været fortsetter i januar» sier Børge med 
et smil på lur.

Innvendig skal byggets huse blant annet 
barnerøntgen, poliklinikker, akuttmot-
tak, intensivavdelinger og sengeposter 
for å nevne noe. Inne har Brede Kyte 
og Eivind Holmedal sin fylle hyre med 
 organisere arbeidet. Sistnevnte begynte 
hos LAB i høst og har et naturlig talent 
for denne bransjen som LAB håper å ha 
glede av i mange år framover. I februar 
starter han på hovedoppgaven i forbin-
delse med sitt bachelor studie i Danmark 
for så å returnere til LAB til høsten.

«Jeg tror aldri jeg har bygget så effek-
tivt og raskt tidligere. Alle våre under-
leverandører har gjort en kjempejobb 
så langt. Det er et formidabelt stykke 
arbeid som er nedlagt på kort tid og 
nå gjenstår sluttspurten» sier anleggs-
leder Vegard Eik. Tømrerarbeidene 
utføres av vår gode søster Åsane 
Byggmesterforretning og de har med sin 
kompetanse og størrelse håndtert både 
framdrift og kompleksiteten på en glim-
rende måte. Vi ser fram til å se bygget 
ferdig der det vil synes fra store deler av 
Bergensdalen.

Bygget skal overleveres medio april 2016. 
Da starter Helse Bergen en omfattende 
prøvedriftsperiode.
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Pieter er i gang med nedrigging.

En stolt gjeng. Eivind, Børge og Brede.



ROM EIENDOM BERGEN STASJON 
ØST– «OPPLØPSFASEN»
Bygningsarbeidene har nå pågått i snart 
2 år, og etter en hektisk høst er kontor-
bygget på det nærmeste ferdig med hen-
syn til fasader og tak. Det er for tiden 
stor aktivitet innvendig i bygget. Et sted 
mellom 100 og 130 arbeidere jobber for 
fullt med å ferdigstille de forskjellige 
leie takerarealene.

ROM Eiendom har besluttet å selge byg-
get og vi regner med at avtalen er sig-
nert før nyttår. Akkurat nå pågår en due 
diligence, eller selskapsgjennomgang på 
godt norsk, av Zander Kaaes Gate AS som 
eier bygget og som er et datterselskap av 
ROM Eiendom. 

LAB og ROM vil selvsagt ferdigstille 
bygget før det overleveres til en ny eier. 
Det har til tider vært mange meglere og 
 interessenter på omvisning i bygget og 
vi merker at det er gode tider med hen-
syn til å investere i næringsbygg. Mulig 
vi etter hvert er over toppen og det kan se 
ut som om det blir en stillstand i oppstart 
av nye kontorprosjekter. Oljenedturen 
har mye av skylden for dette. 

Siden forrige nummer av LAB-BLA er 
bygget nå på det nærmeste fullt utleid. 
Bygget vil nå huse Konkurransetilsynet 
i de 3 øverste etasjene samt deler av 
1. etasje. KGJS AS (Kristian Gerhard 
Jebsen Skipsrederi) som i dag holder til 
i Fyllingsdalen signerte en avtale med 
ROM Eiendom rett før sommerferien om 

leie av 4. etasje. Folkehelseinstituttet 
(FHI) fl ytter fra Kalfaret til topp mo-
derne arealer i byggets 2. etasje. Denne 
avtalen ble signert i august. I tillegg har 
KLP (Kommunal Landspensjonskasse) 
leid hele 3. etasje. 

Vi har hatt en del utfordringer med at 
bygget før fellesferien kun var 50% ut-
leid. «Vi har vært igjennom en tøff be-
slutningsfase i høst sammen med ROM 
Eiendom og leietakerne FHI og KGJS som 
nesten har leid alle de resterende ledige 
arealene i bygget» sier prosjektleder 
Lasse Smilden. Leietakernes interiør-
arkitekter skal også ha tid til å be arbeide 
en innredningsplan før byggingen kan 
starte. «Nå er heldigvis den proses-
sen ferdig og det er låst for ytterligere 

endringer. Ut februar 2016 skal vi være 
ferdig med å bygge fysisk før en til dels 
lang og krevende innreguleringsfase 
starter» avslutter en lettet prosjektleder. 

Anleggsleder Knut Helge Iversen har 
sammen med Johan Løve Gjersvik, Mats 
Helland og Jan-Stian Sleire Opdal «løpe-
tid» ute på prosjektet. «Det er krevende 
å følge opp 130 mann i produksjon» 
sier en lett andpusten, men smilende 
anleggsleder. Johan har vært byggele-
der-praktikant hos oss siden starten på 
august og arbeider nå ut februar for der-
etter å returnere til bachelor studiene i 
Danmark. Både Johan og Trygve har et 
ønske om at han returnerer til LAB etter 
endt studie til sommeren. 

«Jeg er glad for at vi har med oss erfarne 
underentreprenører på byggets tek-
niske anlegg. Både Caverion (VVS/EL) 
og Tore Eide AS (sprinkler) besitter god 
kunnskap som kommer LAB og bygg-
herren til gode i byggefasen og i inn-
regulerings- og opplæringsfasen» sier 
en fornøyd prosjektleder Lasse Smilden. 
Caverion sin kontrakt med LAB er den 
største de noensinne har hatt i Bergen. 
«Caverion har høyt fokus på framdrift og 
vi får raskt beskjed hvis det opp dages 
avvik fra fremdriftsplanen. På denne 
måten kan tiltak iverksettes tidlig for 
å holde best mulig framdrift i henhold 
til plan» sier en engasjert anleggsleder 
Knut-Helge Iversen, som raskt tilføyer 
«Nettopp framdrift har vi hatt et stor 
 fokus på nå i høst. Vi besluttet at vi ville 
satse på LEAN (slank produksjon som 
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BUSP K 201 RÅBYGG 
«Nå er alle betongarbeider ferdig. Siste 
etappe på utvendig støttemur ble 
støpt i september» sier en tydelig lettet 
 anleggsleder Egil Storheim med et smil. 
Entreprise K 201 som vi startet på i mai 
2012 var starten på en helt ny sykehus-
bebyggelse som planlegges utbygget i 
2 etapper. Den første etappen som vi er 
inne på nå skal inneholde psykiatri, bar-
nas energisenter, undervisningslokaler 
samt tekniske etasjer. Etappe 1 består 
av felles underetasjer med fi re «blokker» 
oppå i varierende høyde opp til 9 etasjer. 
Disse blokkene er sammenbundet med 
mellombygg og gangbroer.
 
«Vi er i hovedsak ferdige med alle arbeider 
i denne entreprise. Nå gjenstår masse-
avregninger, samt at det hele tiden duk-
ker opp mindre tilleggsarbeider. Bygget 
er blitt noe forsinker grunnet den mye 
så omtale elektroentreprisen, og siden vi 
har riggen her så blir det nok mannskap 
her til over ferien 2016» sier en fornøyd 
prosjektleder Ottar Sleire.

Foruten om Ottar og Egil deltar ingeniør 
Lars Andreas Aaland og Nikolai Mo på 
prosjektet. Sistnevnte studerer nå på HIB, 
men hjelper oss så lenge juleferien på sko-
len varer. Han kjenner prosjektet godt fra 
tidligere. Ute på diverse rigg og tilleggs-
arbeider har vi de timelønnede Egil Mjøs 
og Bjørn Veland. «De er godt kjente på 
bygget etter å ha vært her i 3,5 år» sier 
Ottar med et smil. 

prøver i stor grad å eliminere sløsing av 
tid og materiell) som framdriftsverktøy 
på prosjektet, da Mats Helland begynte 
i LAB i august». Mats Helland har som 
nyutdannet sivilingeniør fra NTNU tatt 
sin masteroppgave i LEAN. 

Det var et dristig valg av byggeplass-
ledelsen å skifte til LEAN midt i en kritisk 
fase i prosjektet. Det ser kanskje ikke så 
imponerende ut, ved første øyekast, det 
gule «post it lapp systemet» som dek-
ker hele veggen inne på brakkeriggens 
møte rom. «Vi har imidlertid fått invol-
vert alle baser i framdriftsplan leggingen. 
Det er møte hver morgen kl. 07.30 med 
alle  baser. Alle UE er avhengige av hver-
andre og de som ikke er ajour med ukens 
oppgaver arbeider inn det tapte i helgen 
slik at alle er på plan når mandagen 
kommer. Eierskapet er stort og ingen øn-
sker å forsinke prosjektet» avslutter en 
svært fornøyd anleggsleder. 

Utvendig regner vi med at Rom Eiendom 
bestiller av LAB en etterlengtet opp-
rusting av Zander Kaaes gate samt 
Lungegårdsbakken. Regningen for 
dette deles mellom ROM Eiendom og 
Hotell Zander K som LAB bygger på 
andre siden av gaten. Ferdigstillelsen 
av dette utearealet kan ikke skje før 
hotellet er ferdigstilt og riggområdet 
i gaten er ryddet. Langs fasaden mot 
vest vil det bli etablert ny perrong med 
direkte adkomst fra Zander Kaaes gate. 
Lungegårdsbakken skal stenges perma-
nent for biltrafi kk og om det blir ute-
servering i gaten gjenstår å se. Det er i 
hvert fall sikkert at Zander Kaaes gate 
vil bli en av byens fi neste gater når både 
hotell og kontorbygget er ferdigstilt.

Kontorbygget skal BREEAM-klassifi seres 
til «Very Good» i tillegg til at det byg-
ges som passivhus. Her har vi god hjelp 
av LAB sin KS-leder Ole-Reidar Fauske og 
Silje Cathrin Olsen i dokumentasjonen 
som skal til for at revisoren skal kunne 
klassifi sere bygget. «Foreløpig er vi i rute 
når det gjelder antall nødvendige poeng. 
Vi har sågar en liten buffer pr. i dag med å 
oppnå Very Good» sier Silje som også har 
ansvar for at FDV-dokumentasjonen sam-
les inn og legges inn i databasen TIDA.

Kontorbygget skal overleveres til ROM 
Eiendom 27. mai 2016. Vi gleder oss!

BUSP K 202 TETT HUS 
Entreprise K 202 Tett Hus 
er entreprisen som etter-
følger K 201 Råbygg. Denne 
entreprisen inngikk LAB 
Entreprenør i august 2013. 
Glassarbeidene er nå for det 
meste ferdigstilt, det gjen-
står kun glass med kunst-
rykk som ikke skal monteres 
før nærmere overlevering. 

«Det er ikke lite glassfasade 
vi har levert på dette pro-
sjektet, totalt snakker vi om 
ca. 14 000 m2. Det meste er 
levert som ferdige elemen-
ter med glassfelt i størrelse 
2,4 x 3,9 m» sier Stig Hole 
som har fungert som pro-
sjekteringsleder mot de tre 
glassentreprenørene som er 
benyttet på prosjektet. Ottar 
Sleire er prosjektleder for 
denne kontrakten mens Egil 
Storheim er anleggsleder. Ingeniør Runar 
Handegard har tidligere fulgt prosjektet 

100%, men er nå kun delvis delaktig pga. 
sin rolle på Jacob Kjødes vei 10. 
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Egil og Bjørn i godt driv.

Spenstig arkitektur.



AVINOR T3 TETT BYGG 
Den nye terminalen på Flesland – T3 
 begynner nå virkelig å ta form, og i disse 
dager så ferdigstiller vi siste bygnings-
messige milepæl i vår kontrakt. Det har 
vært et svært hektisk prosjekt med en 
rekke utfordringer vi i LAB sjelden møter. 

Første dag i fellesferien skjedde det en 
tragisk ulykke på prosjektet, som dess-
verre fi kk verst tenkelige utfall. En dyk-
tig og erfaren håndverker fra Vala & 
Viera omkom etter at liften han utførte 
glassmontasje fra veltet. Hendelsen har 
satt dype spor i alle som jobber i prosjek-
tet, og det er nå vår oppgave å videreføre 
den kunnskap vi har tilegnet oss slik at 
vi unngår tilsvarende tragiske ulykker 
på våre byggeplasser.

I forbindelse med håndtering av ulyk-
ken fi kk vi stifte bekjentskap med AF 
Beredskap. Som en del av varslingsru-
tinene så ble AF Beredskap informert 
og de iverksatt omgående et støtte- og 

oppfølgingsapparat som vi har lært oss 
å sette stor pris på. Vi har fra både på-
rørende, byggherre og egne ansatte 
fått meget positiv tilbakemelding på 
hvordan LAB håndterte hendelsen. Både 
ledelsen i AF og AF Beredskap har vært 
vesentlige bidragsytere til dette.

I skrivende stund er det utførelse av 
fasade arbeider, innvendige arbeider, byg-
ging av broer til fastpunkt og eksiste-
rende terminal, som er hovedaktiviteter. 
«Vi har i dag produsert ca. 85% av vår 
kontrakts sum for bygningsmessige arbei-
der, og skulle normalt ha nedbemannet 
kraftig mot jul. Men som følge av at bygg-
herre av koordineringshensyn har utsatt 
fl ere av våre aktiviteter til vår/sommer 
2016, så vil fortsatt ha en betydelig or-
ganisasjon på byggeplass frem til ferien 
2016» sier prosjektleder Gard Kvalheim. 

Daglig så jobber det ca. 550–600 mann 
på prosjektet, og oppgaven som hoved-
bedrift og ansvarlig for Rigg og Drift 

er krevende. Bygget har et komplisert 
bæresystem som er ferdig etablert, nå 
er hovedfokus bygningsmessig på fasa-
dene som med et variert uttrykk også er 
krevende å bygge. LAB har startet opp-
gaven med å knytte ny og gammel termi-
nal sammen, denne jobben vil innebære 
arbeider for alle fag og tekniske UE. «Her 
møter vi for alvor alle brukere av dagens 
terminal, så selv om arbeidsomfanget 
er begrenset er koordineringsoppgaven 
stor» sier Gard.

«Det er derfor all grunn til å bruke 
juleferien til å lade batteriene, for det 
neste halvåret vil også være krevende 
for  organisasjonen vår på Flesland. 
LAB er gjennom den desidert største 
 entreprisen på prosjektet en svært viktig 
bidragsyter for at fl ytrafi kk fra Bergen 
den 17.08.17 skjer fra den nye termina-
len. Vi har alltid vært opptatt av å levere 
et godt produkt til rett tid, dette skal vi 
nok en gang bevise på Flesland» avslut-
ter Gard med en viss stolthet i stemmen. 
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På befaring med ledelsen i AF.

Snart klar for boarding. Susanne og Mads forskaler brystning. 



NYGÅRDSGATEN 112–114
For Odfjell Eiendom har vi i snart 5 må-
neder holdt på rehabilitere deler av den 
gamle ingeniørhøgskolen i Nygårdsgaten. 
Ombyggingen foregår i 4 forskjellige byg-
ninger som er forbundet med hverandre. 
Vi bygger om ca. 7.000  m2 av bygnings-
massen som skal huse en spesiell leie-
taker, UNI Research, som er en av virk-
somhetene knyttet til forskningsmiljøet 
ved Universitetet i Bergen. 

Arealene er en kombinasjon av kontorer, 
laboratorier og felles funksjoner. Vi reha-
biliterer fasader, skifter vinduer, etable-
rer nye ventilasjonsanlegg og varmesen-
tral samt en full ombygging innvendig. 
Byggearbeidene har pågått siden august 
og i disse dager overleverer vi to etasjer 
med kontorer som skal tas i bruk før jul. 

Øvrige areal skal etter planen stå klar i 
slutten av februar. «Det er en krevende 
fremdrift med kort horisont fra endelige 

beslutninger om hva som skal bygges til 
arbeidene skal stå ferdige» sier en små-
stresset anleggsleder Pål Stian Dale. 

Prosjektet gjennomføres som et LEAN 
prosjekt med soneinndeling og takt-
planlegging som vi underveis har høs-
tet gode erfaringer med. «Byggeplassen 
styres i dag på en svært god måte med 
Pål Stian som sjef akkompagnert med 
Mats Jensen Bremerthun som ingeniør og 
Frode Njøten som byggeleder» sier en for-
nøyd prosjektleder Steinar Norheim, som 
raskt tilføyer «Jobben er krevende med 
liten riggplass, grenseskiller mot andre 
entreprenører samt generell usikkerhet 
knyttet til rehabilitering. Vi føler likevel 
at vi er «på ballen» og gjennom et godt 
samarbeid med byggherren og våre un-
derentreprenører får vi til det meste»

OS SJØFRONT II 
Det nærmer seg overlevering med 
stormskritt og vi er i rute. «Vi skal over-
levere 40 leiligheter i februar og mars 
2016. Per Jarle Jacobsen er anleggsleder 
med utvidete oppgaver, noe han takler 
med glans, fra kundeendringer til bygg-
herrehåndtering» sier en fornøyd pro-
sjektleder Stig Hole. Pr. i dag er 26 av 40 
leiligheter solgt, og det drypper jevnt 
med nye salg. Usolgte leiligheter bygges 
også ferdig, med oppgradert utførelse 
for å gjøre de mer lettsolgt. Byggherren 
er spesielt godt fornøyd med den utven-
dige Royal impregnerte kledningen som 
ÅBF utfører. Sammen med glassrekkver-
kene med folierte dekkekanter gir dette 
et godt inntrykk. Dag Ove Bjørnsen har 

som byggeleder på prosjektet hatt en 
tett oppfølging av driften. 

Flo� e boliger i sjøfronten.
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Godt synlig i bybildet.

Mats går gjennom dagens LEAN-plan.



FB 40 
På rehabiliteringsprosjektet FB 40 i 
Fyllingsdalen har det vært arbeidet si-
den desember 2014. Arbeidene har i all 
hovedsak vært oppgradering av utomhus 
anlegg, eksisterende fasader og rehabili-
tering  fellesarealer og kontorlokaler. Av 
egen produksjon har vi hatt noen mindre 
betongvegger og dekker. Disse var det 
Kjetil Krogh og Geir Eide som stod for, 
sammen med byggeleder Frode Njøten.

I april 2015 ble første hoved milepæl 
nådd, med tett tak over atrium. Noe som 
gav klarsignal for bygging av atrium og 
fellesarealer. Andre hoved milepæl ble 
oppnådd i september 2015, da fellesarea-
ler og første del av tekniske anlegg ble 
ferdigstilt. Her var det allerede nevnte 
Frode Njøten som styrte med stødig 
hånd, med hjelp av prosjektleder Steinar 
Norheim og anleggsleder Per Einarsen. 
«Byggherren, DNB Næringseiendom, er 
veldig godt fornøyd med det uttrykket de 
nye arealene har fått» sier en smilende 
Steinar. 

På tampen av juni fi kk byggherren på 
plass en kontrakt med GK Norge AS 
om leie av en etasje, og arbeidene med 
prosjektering og bygging av denne eta-
sjen ble startet like etter fellesferien. 

Overlevering av denne etasjen til leie-
taker, samt ferdigstilling av tekniske 
anlegg, skjer i slutten av desember 2015. 
Dette blir den tredje og foreløpig siste 
hoved milepælen på prosjektet.

«Det vil riktignok pågå noen mindre 
 arbeider med tekniske anlegg ut januar 
2016, men disse er i hovedsak begrenset 
til tekniske rom» sier anleggsleder Per 
Einarsen som snart reiser til Sentrum 
for å bygge hotell på Torgalmenningen 2. 

Pr i dag er det fl ere tilbud ute til potensi-
elle leietakere, men leiemarkedet for kon-
torbygg er litt vanskelig for tiden. Det 
er derfor ikke avklart når de resterende 
etasjene blir bygget. Dette betyr at ca. 30 
millioner av en kontrakt på 120 millioner 
må utføres på et senere tidspunkt. 

Prosjektet er et BREEAM prosjekt. Breeam 
er en miljøklassifi sering av bygg og skal 
være et kvalitetsstempel. Dette bygget 
vil oppfylle kravet til klassifi seringen 
«Very good».

SANDSLIMARKA 55 
REHABILITERING FASADER 
For DNB Næringseiendom har vi si-
den august rehabilitert fasadene på 

Sandslimarka 55, samt at vi bygger nye 
inngangspartier. Bygningsmassen er 
opprinnelig ca. 30 år gammel og består 
av 3 forskjellige bygg hvor et av disse 

kun får en ny malerbehandling. De to 
øvrige byggene får helt nye fasader be-
stående av plater som pusses (STO puss) 
samt innslag av kledning av sibirsk lerk.
Inngangspartiene bygges helt om og får 
nye bæresystemer, samt nye glass og 
 fasadeplater.

I tillegg vil en del utvendige synlige 
tekniske anlegg bli kledd igjen med 
spile vegger av treverk. De tiltakene 
som iverksettes hever byggets uttrykk 
 mange hakk. 

«Underveis i byggeprosessen er det blitt 
avdekket en del mangler og fuktskader 
som har medført at vårt arbeidsomfang 
er blitt en del større og mer komplisert. 
Dette blir likevel styrt på en god måte 
av Reidar Midtsæter som byggeleder og 
Ottar Sleire som god støttespiller» sier 
prosjektleder Steinar Norheim. 
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Nærmer seg klart til innfl ytning.



BYBANEN – LESKUR TRINN 3 
Vi har nå montert leskur og tak på hver 
side av skinnegangene på alle holde-
plassene i byggetrinn 3 som går fra 
Lagunen til Flesland. Her er listen over 
holdeplassene: 

• Råstølen
• Sandslivegen
• Sandslimarka
• Kokstad
• Birkelandsskiftet
• Birkelandsskiftet (bussterminal)
• Kokstadfl aten
• Flesland 

«Det har vært mye oppfølging for byggele-
der Frode Njøten denne gangen på grunn 
av avvik på foregående prosjektering og 
utførelse. Nå gjenstår det kun å montere 
benker og avfallskurver samt å komplet-
tere rekkverk og detaljer. Vi regner med 
å være ferdig med alt til våren 2016.» sier 
en fornøyd prosjektleder Stig Hole. 

NYHAUGVEIEN 4 
Arbeidene pågår for fullt i Nyhaugveien 
4. Råbygget som består av plaststøpte 
vegger og dekker ble ferdigstilt av Pieter 
og Børge i november. Bygget er funda-

mentert på leire, såkalt Bergensmorene. 
Kvaliteten på betongarbeidene var ingen 
ting å si på, Pieter og Børge har gjort en 
veldig bra jobb.  

«Grunnfl aten på bygget er 233 m2 og tom-
ten er på 650 m2, så noen utfordringer har 
vi med plass til rigg og lager. Men med litt 
planlegging så har dette gått veldig fi nt 
og vi har enda ikke mottatt naboklager» 
sier vår unge lovende anleggsleder Rolf 
Helge Hellevang. 

Prosjektet som består garasjekjeller og 5 
leiligheter fordelt over 3 plan skal over-
leveres til en fornøyd byggherre Nils 
Martin Axe den 01.09.16. Vi ligger godt 
an med fremdriften, men håper på lite 
snø i vinter da Fløysand starter med 
tekking 15 januar. Også her utfører ÅBF 
tømrer arbeidene for oss. De er allerede 
godt i gang med yttervegger og utvendig 
gipsing.

Stig Hole er prosjektleder og er godt for-
nøyd med den generelle driften, samt sin 
unge anleggsleder.
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Bybanestopp på Sandslimarka.

Te� husarbeider akkurat påbegynt.



JACOB KJØDES VEI 10 
På den fl otte tomten i Jacob Kjødes vei 
er byggearbeidene kommet godt i gang. 
Grunnarbeidet startet opp rett etter 
 sommerferien og ble etterfulgt av en 
del fjellsikring. Betongproduksjonen går 
for fullt og heissjakten er i disse dager 
ferdigstøpt. Vår betongformann Per Ivar 
Kristiansen styrer betongproduksjonen 

på en fl ott måte. «Det er litt utfordrende 
å få logistikken til å gå opp da det er 
 minimalt med riggplass» sier en litt stres-
set Per Ivar. Samtidig er vår unge lovende 
anleggsleder Runar Handegard i full 
sving med å forberede at de andre fagene 
skal kunne rykke inn på byggeplass. «Jeg 
regner med å ha ÅBF i gang med tømmer-

arbeidet i løpet av februar måned» sier 
han med optimistisk stemme. 

«De 4 luksusleilighetene i Jacob Kjødesvei 
10 markedsføres for salg gjennom megler 
Proaktiv Eiendomsmegling. Det er fl ere 
interessenter, men ingen konkrete salgs-
avtaler er inngått ennå» sier prosjekt-
leder Pål Stian Dale. 

AVINOR ELEKTROSENTRAL – 
BERGEN LUFTHAVN FLESLAND
I oktober startet LAB arbeidene med å 
bygge en ny elektrosentral på nord siden 
av fl yplassområdet på Flesland. Den 
nye sentralen skal forsyne alle eksiste-

rende og nye bygg på Bergen Lufthavn 
Flesland med strøm. Bygget oppføres i 
plasstøpt og prefabrikkert betong, med 
noen innskutte dekker i stål og lette 
 materialer. Bygger er på ca. 850 m2 og 

har en maksimal gesimshøyde på ca. 12 
meter over bakkeplan.

Byggetiden er svært kort, ca. 6 måne-
der. Edgar Borsholm er anleggsleder og 
Kjartan Dalstø er formann. Kjartan har 
i dag full fokus på grunnarbeider og vår 
egenproduksjon. Gutta våre ute gjør en 
strålende jobb, og vi går inn i julen med 
en produksjon som ligger ajour med 
kontraktens fremdriftsplan til tross for 
en rekke uforutsette i forhold i grunnen 
som har medført en del endringer på 
bunnledninger og fundamentering. På 
tross av dette har vi fått en god start og 
gleder oss til fortsettelsen. 

Kontrakten er på ca. 30 mill, og arbei-
dene utføres i en hovedentreprise hvor 
LAB har alle fag med unntak av reserve-
kraft installasjoner og trafoer. «Dette 
er den femte kontrakten LAB starter ut-
førelse på for Avinor på få år. Vårt høye 
fokus på samarbeidsånd, produkt, HMS, 
fremdrift og det ferdige produkt har 
 bidratt til at vi har fått et godt fotfeste 
på Flesland» sier en stolt prosjektleder 
Gard Kvalheim. 
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Steff en og Ruben trives på Energisentralen.

Trang byggeplass. Støpefeber, Kim dirigere kranen.



HOTELL ZANDER K 
Prosjektet Hotell Zander K stiger til værs. 
Med en liten tjuvstart på fundamenter 
før sommerferien 2015, har betongar-
beidene pågått med full styrke nå i høst. 
Råbygget består av plaststøpte vegger 
og dekker, samt en del bærende søyler 
og bjelker i stål. På toppen vil hoved-
delen av taket bestå av Q-dekker. Vi er 
nå til topps på betongbygget i en av tre 
fl øyer. «Disse arbeidene er blitt ledet 
av vår drevne formann Knut Knudsen 
på en utmerket måte» sier anleggsleder 
Aleksander Grepstad. 

Med friskt mot har den positive gjen-
gen på Hotell Zander K tatt imot i alt 70 
baderoms kabiner levert på kveldstid. 
Dette er baderom som er komplett fer-
dig bygget med fl iser og det hele, levert 
fra Part AB i Sverige. Alt i alt vil det før 
jul være levert 145 kabiner til prosjektet. 

Som tømrer på prosjektet har vi valgt 
vår gode søster ÅBF. De har oppstart dato 
medio januar 2016. I henhold til frem-
driftsplanen ligger betong produksjonen 
godt i rute. Med god inn fl ytelse fra vår 
unge lovende Mats Helland, med fersk 
masteroppgave i LEAN, er prosjektet 

allerede i gang med nye metoder knyt-
tet til fremdriftsoppfølgingen. Ukentlig 
holdes det basmøter hvor man planleg-
ger neste ukes produksjon. Aktivitetene 
blir fordelt dag for dag med LEAN sitt 
lappesystem på stor ukeplan på hele 
veggen i riggen.  «Jeg har stor tro på 
at dette er et godt verktøy som bygge-
plassen og bedriften generelt sett kom-
mer til å få mye nytte av» sier en for-
nøyd anleggsleder Aleksander Grepstad. 
Prosjekteringsleder og fungerende pro-
sjektleder på prosjektet er vår hotell-
ekspert Hans Skorpen.
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Byggeplassen se�  fra ROM Eiendom.

LEAN morgensamling. Fehim og Heine stortrives på Zander K.



KANALVEIEN 7 
I høst inngikk LAB Entreprenør en total-
entreprisekontrakt med Kanalveien 
Næringsbygg AS om oppføring av et 
nytt kontorbygg for utleie til Siemens 
AS. Kontrakten med byggherren er på ca. 
163 MNOK eks mva. I tillegg er det med-
tatt kostnader for rekkefølgebestem-
melser samt deponiavgift for forurenset 
masse på ca. 22 MNOK. 

Nybygget vil bli på fem etasjer med til-
legg av to underetasjer. Bygget blir opp-
ført noe tilsvarende som nabobygget 
i stål og betong, med fasader av glass. 
Men fargen og uttrykket blir likevel en 
del annerledes. Det totale bruksareal 
vil være ca. 9.300 m2. Bak selskapet står 
Rasmussen Eiendom AS som er en av 
våre aller viktigest kunder. «Dette blir 
det femte bygget som vi oppfører i total-
entreprise for Rasmussen Eiendom AS i 
løpet av de siste 10 årene» bekrefter en 
svært fornøyd Trygve. 

Steinar Floen er vår faste prosjektleder 
og anleggsleder mot alle prosjektene til 
Rasmussen Eiendom AS. Vår tålmodig-
het ble denne gangen satt på en prøve. 
Han sier «Etter en alt for lang kommu-
nal behandlingstid, ble igangsettings-
tillatelse for grunnarbeid endelig gitt», 
men tilføyer raskt «dagen etter var vi i 
gang med grunnarbeidene».

Sprengningsteknikk utfører graving og 
sprengning, mens FAS utfører all spun-
ting. De to deler på den svært begren-
sede plassen som er tilgjengelig. I tillegg 
skal omlegging av overvann foregå på 
samme område med krav til minst mulig 
vannføring i eksisterende anlegg. «Dette 
er utfordrende for alle involverte, men vi 
skal nok greie å løse dette også» sier vår 
erfarne formann og byggeleder Sigmund 
Algerøy.

Målet er å ferdigstille selve spunten før 
jul slik at en kan fortsette utgravingen 
på området mot Fjøsangerveien rett 
over årsskiftet. Det viktigste arbeidet 
videre blir å klargjøre for støpning av 

bunnplate slik at etterfølgende betong-
arbeid kommer i gang med full styrke. 
Foreløpig ser det ut som månedsskifte 
januar/februar er tidligst oppstart på be-
tongen. For å sysselsette fl est mulig vil 
vi, i tillegg til tårnkran i perioder, leie 
inn mobilkran slik at arbeidene kan gå 
så effektivt som mulig. 
«En liten kuriositet er at selv om bunn-
platen veier ca. 1.700 tonn må vi foran-
kre den for at den ikke skal fl yte opp» 
sier en alltid smilende prosjektleder. 
Planlagt ferdigstillelse av bygget er som-
meren 2017. På omtrent samme tid som 
både Steinar og Sigmund fyller 67 år. 
Som man ser – mer erfaren byggeplass-
ledelse skal man lete lenge etter!

14  Lab Bla Julen 2015

Nowak og Sigmund er tilbake i Kanalveien

Grunnarbeidene pågår for fullt.



GARTNERMARKEN 
Gartnermarken ble overlevert 2 måne-
der på overtid til Bergen Kommune, den 
1.desember i år, etter en omfattende 
innsats for å få på plass bl.a. en ny dør-
leveranse med terskelfrie dører, en kva-
litet som bidrar til sykehjems-standard 
mht. innvendig kommunikasjon.

Innfl ytting av beboere blir den 5. janu-
ar 2016. Da får 58 seniorer tatt de nye 
boligene sine i bruk, med tilhørende 
servicefasiliteter som eldresenter, cafe, 

velværesenter, hud- og fotpleie, samt 
gode utearealer inkludert et omfattende 
hageanlegg med felles terrasse, i tillegg 
til balkonger/utearealer tilhørende hver 
enkelt leilighet. 

Bygget fremstår som et fi nt tilskudd 
til nærområdet hvor Brennhaugen 
Borettslag er nærmeste nabo, og med 
Oasen kjøpesenter like i nærheten.

«Anleggsleder Sigmund Sunde og bygge-
leder Kristoffer Sæle har gjort en stor 

innsats med å følge opp sluttfasen for å 
få ferdig reklamasjonsarbeidene innen 
overleveringen, til en krevende bygg-
herre» sier prosjektleder Geir Martinsen. 

I sluttfasen har det også foregått mye 
inntransport, i regi av byggherren, mht. 
teknisk utstyr, innredning og møbler, 
som også skal på plass før bygget tas i 
bruk på nyåret. Etter et meget slitsomt 
prosjekt for LAB sin del, så gjenstår det 
bare å ønske brukere og byggherre lykke 
til med bygget.

AMBULANSESTASJON 
FANAVEIEN 17 
Ny ambulansestasjon til Fanaveien 17 AS 
ble, helt i tråd med kontrakt overlevert 
den 1. juli 2015. 

«Edgar og Sigmund hadde hele tiden god 
kontroll på kvalitet og framdrift og sam-
arbeidet med byggherren var godt gjen-
nom hele prosessen» sier prosjektleder 
Steinar Floen. Kontrakten omfattet re-
habilitering og nybygg med samlet byg-
ningsmasse 750 m2 og lød på ca. 13 mill. 
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Overleverte prosjekter

Tidløse fasader.

Klar for utrykning.



BTC/ARCHER (MIDTUN 
LEIR, BYGGETRINN 1)
Etter noen velfortjente ukers sommer-
ferie var den sedvanlige langspurten i 
gang. Denne gang var det ekstra spen-
nende siden BKK stadig forskjøv tids-
punkt for kobling av permanent strøm 
til bygget. Når en endelig hadde dette på 

plass var det en imponerende gjeng som 
utførte de siste arbeidene og testene slik 
at man kunne søke om brukstillatelse til 
avtalt tid. «Denne gang var det med et 
nødskrik vi rakk fristen for overlevering 
som var fastsatt til den 1. september 
2015. Leietaker startet innfl ytting noen 
dager før selve overleveringen og var 

dermed operativ fra første dag. På dette 
prosjektet fungerte Sigmund Algerøy 
nærmest som en anleggsleder i tillegg 
til å være både formann og byggeleder. 
Han hadde som vanlig full oversikt og 
kunne avslutte prosjektet med god sam-
vittighet.

BRADBENKEN 1 (BYGGETRINN2) 
Bradbenken 1 er det gamle hoved kvarteret 
til Det Bergenske Dampskipsselskap 
(BDS), en gigant i det bergenske nærings-
liv frem til midt på 80 tallet. Friele kjøpte 
bygget beliggende på nabotomten til 
Bergenhus Festning for en del år siden, 
og LAB Entreprenør har siden høsten 
2013 hatt fl ere forskjellige oppdrag med 
oppussing, ombygging etc. i dette bygget. 
Vi snakker om oppussing av lokaler i plan 
6 for Argentum (et statlig equityselskap) 
høsten 2013/våren 2014. Samt bygging 
av nytt dekke mellom plan 4 og 5 for nye 
 lokaler til Pelagia/Norsildmel (to selska-
per i fi skebransjen) høsten 2014 og våren 
2015. Både prosjektleder Hans Skorpen og 
byggeleder Reidar Midtsæter deltok ved 
begge anledninger, og kan regnes som 
«fast inventar» når Friele skal ha gjort 
noe med sine mange eiendommer. 

Ikke noe unntak den tredje gangen hel-
ler. Radarparet Hans og Reidar har i 
høst pusset opp enda mer av dette byg-
get. Denne gangen ca. 700 m2 lokaler i 
plan 6 for Herman Friele og hans selska-
per utenom selve kaffeselskapet, samt 
for Rederiet Mowinckel. Arbeidet har 
omfattet generell oppussing med nye 
 himlinger, gulv, oppdeling av lokalene 
til cellekontorer, møterom, ny belysning 
mm. Oppdraget ble delt i to. Først lokalet 
for Mowinckels Rederi og deretter loka-
lene for Friele. Lokalene ble ferdigstilt i 
slutten av november og brukerne fl yttet 
inn den 26. november. Etasjen fremstå 
nå som en moderne kontoretasje med 
topp beliggenhet i Bergen sentrum. 
Kontraktssum ca. 8 MNOK. 

BERGEN TRAFIKKSTASJON, 
HEIANE 4
Nok et totalprosjekt overlevert til et 
underselskap i Rasmussen Eiendom 
AS. Etter en svært hektisk sluttspurt 
var det meste klart til avtalt tidspunkt 
den 1. september 2015. Det gjenstod 
imidlertid fremdeles mye tilleggsarbei-
der før en kunne si seg fornøyd, men 
med godt samarbeid var også dette 
klart til den store åpningen. Lokalene 
skal leies av Biltilsynet og er ikke til å 
kjenne igjen. Fra et nokså nedslitt verk-
stedlokale framstår hallen i dag som 
en moderne arbeidsplass for kontroll 
av kjøretøy. Utvendig har området fått 
nødvendig oppjustering og spesielt den 
nye vektkontrollen skiller seg godt ut på 
plassen. Prosjektleder og anleggsleder 
har vært Steinar Floen, mens Rolf Helge 
har fungert som byggeleder. «Rolf Helge 
har hatt god oversikt og skal ha mye av 
æren for at leietaker var godt fornøyd 
med  resultatet til slutt» sier en fornøyd 
Steinar Floen. 
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ELSERO BRYGGE
Reguleringsplanen for Elsesro prosjektet 
er nå godkjent i Bystyret. LAB Entreprenør 
vil bli valgt som total entreprenør for 
hele prosjektet under forutsetning av at 
man leverer en markeds riktig pris. Vi er 

godt i gang med grunnundersøkelser og 
tilbudsprosjektering for å kunne levere 
totalentreprisetilbud i løpet av februar 
for de 80 leilighetene inkl. garasje anlegg 
til 60 biler. Råbygget er i plasstøpt be-
tong vegger og dekker med stålsøyler 

innebygget i ytterveggen. Fasadene blir 
i prefabrikkert fasadeteglmoduler med 
ekte teglstein. Forhåndsinteressen etter 
«kommer for salg» annonsering er svært 
stor. Salget starter for alvor på nyåret.

SKJOLDNES 
Skjoldnes Utvikling AS eier en 43 mål 
tomt på Skjoldnes i Fana. Selskapet har 
fått godkjent en reguleringsplan som 
gir mulighet for å bygge ca. 225 leilig-
heter på hver side av et miljølokk som 
de må etablere over motorveien i en 
lengde på ca. 230 meter. Tomten lig-
ger et par hundre meter fra utløpet av 
Troldhaugtunnelen mot Fana. 

LAB Entreprenør er valgt ut som en eks-
klusiv samarbeidspartner ifm. utvikling 
og prising av boligdelen av prosjektet. 
LAB Entreprenør gis anledning til å 
bygge alle leilighetene i totalentreprise 
under forutsetning av markedsriktige 
priser og at byggherren oppnår tilfreds-
stillende salg. Boligdelen består av 3 
byggetrinn hvor 1. byggetrinn består 
av 70 leiligheter beliggende nærmest 
Nordåsvannet. 

Den aktuelle tomten regnes som en av 
de aller mest attraktive tomtene for 
bolig utvikling i Bergensområdet. Eierne 
av prosjektet bekrefter at beliggen heten 
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. 

Målet er at leilighetene i første bygge-
trinn legges ut for salg i markedet som-
meren 2016. Byggherren ser for seg en 
byggestart primo 2017. 
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HARDANGERBADET I ØYSTESE
LAB Entreprenør har i løpet av høsten 
2015 hatt dialog med initiativtakerne 
bak Hardangerbadet. Dette regnes i dag 
som det største nye samfunnsprosjektet 
i Kvam og Hardanger. 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. 
Eierne bak prosjektet er Kvam Herad KF, 
Hardangerbadet AS, Helsebanken ANS 
og Hardangerfjord Hotell Eiendom AS. 

Rådmannen i Kvam Herad uttaler: 
«Hardangerbadet er eit positivt ini-
tiativ. Selskapet har gjort ein grundig 
jobb i å prosjektera eit fyrtårnsprosjekt. 
Tiltaket er spenstig og høver på mange 
måtar som hand i hanske med fremtids-
tenkinga i kommuneplanen då det er eit 
folkehelseprosjekt, eit opplevingssenter, 
et regionsentertiltak og eit offentlig- 
privat-frivillig samarbeid». 

Hele prosjektet har et areal på ca. 
7.000 m2, hvor badeanlegget utgjør ca. 
3.700 m2 og består av et 25 meters svøm-
mebasseng med 6 baner til konkurran-
ser og skolesvømming, «mini badeland 
med vannsklier etc.» og terapibasseng, 
Treningssenteret er på ca. 400 m2 og 
legesenteret (inkl. fysioterapi) er på ca. 
700 m2. Hotellet utgjør totalt ca. 2.200 m2, 

hvor 700 m2 er ombygging av eksisteran-
de hotell. 

LAB Entreprenør er i ferd med å inngå en 
felles samarbeidsavtale med de 4  eierne 
av prosjektet. Vi har allerede laget en 
grovkalkyle for prosjektet. Denne vil bli 
bearbeidet parallelt med forprosjektet 
frem til påske. Ønsket byggestart er i 
 løpet av høsten 2016. 

TORGALMENNINGEN 2 
Odfjell Eiendom AS inviterte i høst et 
begrenset utvalg av entreprenører til 
å gi tilbud på ombygging av bygnings-
massen i Torgalmenningen 2 til hotell. 
Bygningsmassen består av tre ulike bygg 
som til sammen danner et kvartal med 
ett av byens desidert beste beliggenhet. 
Byggene er «DNB bygget» som var ferdig-
stilt 1970-tallet, «Granittbygget/Bergen 
Privatbank» som var ferdigstilt i 1913 og 
«Børsbygget» som var ferdigstilt i 1862.

Vinneren av konkurransen ble LAB 
Entreprenør. Arbeidene skal gjennom-
føres i totalentreprise og kontrak-
ten er nylig inngått med selskapet 
Torgalmenningen 2 AS. Kontraktsummen 
er ca. 93 MNOK eks. mva. Prosjektet star-
ter umiddelbart og skal overleveres i slut-
ten av januar 2017.

Vi skal bygge 130 hotellrom, frokost saler, 
resepsjonsområder, anretningskjøkken 
mm. Det er fl ere rom som har historiske 
verdier som skal beholdes og kun tilpas-
ses mot det nye. Blant annet blir et rom 
kalt for «Handelskammeret» omgjort til 
frokostsal. Dette er et rom med stor tak-

høyde som består av massive eikepane-
ler på vegger, gulv og tak. «Ingen tvil om 
at dette rommet har historisk sus over 
seg» sier prosjektleder Steinar Norheim. 
Som anleggsleder har han med seg Per 
Einarsen. 

Hotelldrifter blir Kjetil Smørås som 
i dag også eier og driver fl ere andre 
 hotell i Bergen, blant annet Terminus og 
Augustin. I tillegg til dette skal Smørås 
også være medeier og drifter av det nye 

Hotell Zander K som LAB har under opp-
føring ved Bergen Stasjon.

«Det er i dag virksomheter i de ulike 
byggene som ikke skal berøres. Vi snak-
ker om DNB sin fi lial, butikken «Høier», 
«Matbørsen» og «Børskjelleren». Dette 
stiller ekstra krav til at vår gjennom-
føring gjøres på en mest mulig smidig 
måte» avslutter Steinar Norheim. 
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FORTUNEN 1 (WALLENDALBYGGET) 
Fortunen 1 blir i disse dager tømt for 
de siste leietakere i etasjene oppover. 
De eneste som er igjen er Wallendal 
butikken i 1.etg mot Kaigaten og mot 
Strandgaten samt en halv etasje i 
4.  etasje med kontorer.

DNB Næringseiendom inviterte i høst et 
begrenset utvalg av entreprenører til å 
gi tilbud på å utvikle et totalprosjekt i 
samspill med byggherren. Byggherrens 
valgte nylig LAB Entreprenør som den 
foretrukne samarbeidspartneren. 

Resterende deler av bygges skal renove-
res og bygges om for andre leietakere. 
Bygget består for øvrig av 7 etasjer samt 
en halv underetasje. Totalt sett skal ca. 
7.000 m2 bygges om. «Prosjekteringen 

har pågått en stund, og selve rivningen 
med påfølgende bygging starter like over 
nytt år med suksessiv ferdigstilling til 
de ulike leietakerne» sier prosjektleder 

Steinar Norheim. Om bygget blir leid helt 
ut forventes byggetiden å vare til nærme-
re nov/des 2016. Sigmund Sunde er utpekt 
som anleggsleder på prosjektet. 

ALLIER (MIDTUN LEIR, 
BYGGETRINN 2) 
Midtun Leir AS, 50% eiet av LAB Eiendom 
AS, har utviklet et kombibygg på ca. 
7.500 m2 med underliggende parkering 
ved siden av dagens bygg som ble utleid 
til BTC/Archer fra 01.09.15. Det nye byg-
get legger beslag på resten av tomten til 
Midtun Leir AS. 

LAB Entreprenør har gitt pris på dette 
kombibygget. Basert på denne prisen for-
handles det nå med Allier AS som ønsker 
å kjøpe bygget. Det er en forutsetning 
ved et salg at LAB skal utføre prosjektet 

som en bygningsmessig totalentreprise. 
Allier AS har nemlig store eierinteresser 
i fl ere tekniske entreprenører i Bergen 
og setter som en betingelse at de selv 

skal utføre de tekniske entreprisene ved 
gjennomføringen av prosjektet. Det for-
ventes en avklaring vedr. salg i løpet av 
januar 2016. 

FLØENBAKKEN 4 
I løpet av relativt kort tid i høst har LAB 
vært med og utvikle et boligprosjekt 
med 12 fl otte leiligheter i Fløenbakken 4. 
Vi har også vært delaktig i å få på plass 
en byggherre for prosjektet som i dag 
har fått navnet Fløenbakken 4 AS med 
Profi er AS og Storm Eiendom som eiere. 

LAB har nylig signert kontrakt på total-
entreprise til en verdi av 37 MNOK eks 
mva. Det foreligger rammetillatelse 
og det er nå solgt nok leiligheter til at 
igangsettingssøknad kan innsendes 
til Bergen Kommune. Vi regner med å 
starte rivning av eksisterende bolighus 
på tomten i februar, samt starte grunn-

arbeidet i mars 2016. Det er et relativt 
omfattende grunnarbeid med sikring av 
fjellskjæringer før betongarbeidene kan 

starte for fullt medio april. Ferdigstilling 
av prosjektet vil skje sommeren 2017.
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KRÅKEHAUGEN
LAB Eiendom AS har i dag 50% eierskap i 
Kråkehaugen AS. Fagetaten har kommet 
med sin tilbakemelding etter 1. gangs 
innsending av reguleringsplanen. Vi vil 
nå foreta noen justeringer i samråd med 
fagetaten slik at planen kan legges ut til 
offentlig høring ut på nyåret. 

MIDTUN LEIR 
LAB Eiendom AS har i dag 50% eierskap i 
utbyggingsselskapet Midtun Leir AS (ML). 
I løpet av høsten ble 1. byggetrinn, BTC/
Archer bygget inkl. tomt, plassert i et nystif-
tet selskap kalt Midtunhaugen Næringspark 
AS (MNP). Dette selskapet er lagt ut for salg 
i regi av Kyte Næringsmegling. Eierne og 
eierandelene for MNP er de samme som for 
ML. Tidligere i høst ble det inngått en sam-
arbeidsavtale mellom Midtun Leir AS og 
Octopus AS vedr. utvikling og bygging av 
nytt kombinasjonsbygg for deres dattersel-
skap Allier AS som kjøper og leietaker. Dette 
bygget representerer 2. byggetrinn i utbyg-
gingen på Midtun Leir sin tomt. Bygget er i 
høst utviklet og priset av LAB og ÅBF på det 
bygningsmessige og Tevas i Allier gruppen 
på de tekniske anleggene. Allier og Midtun 
Leir har på grunnlag av prisingen valgt å 
gå videre i samarbeidet og søke om ramme-
tillatelse. Det foreligger rivetillatelse, og 

riving vil nå bli igangsatt. Sluttforhandling 
om Allier sitt kjøp av bygget pågår. Det for-
ventes en avklaring i løpet av januar 2016. 

TOPPEMYR 
Toppemyr AS er et heleid datterselskap av 
LAB Eiendom AS og står som eier av LAB 
Entreprenør sin lagertomt på Toppe i Åsane. 
Det har i høst vært befaring med grønn 
etat, LAB og arkitekt ifm. vår søknad om 
utfylling av elv (i rør) og fjerning av stein-
platå foran fjellskjæring. Dette for å kunne 
øke vårt lagerareal. Etter ca. 3 måneders 
behandlingstid mottok vi nylig avslag på 
begge søknadene.

NORDSTRAUMEN 
LAB Eiendom AS har i dag 60% eierskap i 
Nordstraumen Utbyggingsselskap AS (NU). 
DK-Eiendom AS har solgt 19 av 20 boenhe-
ter i tomannsboliger på felt B10. Avtalen 
mellom DK-Eiendom og NU vedr. salg av felt 

B10 er gjennomført. Det gjenstår en del av-
klaringer med grunneier Harald Nordstrøm 
vedr. tidligere leilighetsutbygging samt av-
vikling av LAB sitt garantiansvar juni 2016. 
Opsjon på nytt utbyggingsfelt med Harald 
Nordstrøm vil bli avklart parallelt. Det om-
fatter også avtale mellom NU og Nordstrøm 
vedr. rett til tilkobling og bruk av vei- og 
ledningsanlegget NU har anlagt.

LONE 
LAB Eiendom AS har i dag 50% eierskap i 
Lone Utbygging AS. I boligprosjektet bygge-
trinn 1 som vi bygget for Bergen kommune 
skal vi bygge om en av leilighetene for å til-
fredsstille krav til personbase (arbeidsplass) 
slik at den blir godkjent av Arbeidstilsynet. 
Næringstomten er for salg i markedet. 
Boliger byggetrinn 2 avventes inntil videre 
på grunn av markedsforholdene for belig-
genheten.

SKIPARVIKEN PANORAMA
LAB Eiendom AS har i dag 90% eierskap 
i Skiparviken Panorama AS. Denne høsten 
har vi endelig kommet videre med offent-
lig behandling av reguleringssaken for pro-
sjektet vårt i Skiparviken. Som vi har omtalt 
i tidligere utgaver av LAB BLA så ønsker vi å 
oppføre ca. 106 romslige leiligheter fordelt 
på 10 blokker. Totalt ca. 10.000 m2 salgbart 
BRA. Prosjektet får en fl ott beliggenhet i en 
sør-vestvendt skråning på Hop, de fl este 
leilighetene vil få utsikt mot sjø. Byråd for 
byutvikling, klima og miljø utarbeidet en 
positiv innstilling til vedtak, denne er nå 
godkjent i egen komite. Vi skal nå gjen-
nomføre en forhandling med Hordaland 

Fylkeskommune for å forsøke å få fjernet 
den innsigelse som ligger i reguleringssa-
ken, før saken kommer opp i bystyret tidlig 
på nyåret. Boligmarkedet i Bergen er fort-
satt svært sterkt og det forventes det å være 

også i årene fremover. Vi håper nå å kunne 
starte arbeider på tomten i 2016, men først 
skal en omfattende prosjektering og salgs-
fase gjennomføres. Vi ser frem til å ta fatt 
på disse oppgavene etter en god juleferie.
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OPPGRADERING AV 
LAGEROMRÅDET:
Rubbhallen som er på 200 m2 er ferdig 
med lys og port og er nå tatt i bruk. Der 
lagrer vi diverse støtter, fi ner, combisafe 
rekkverk og brakke tilbehør. Overbygget 
over vaskeplassen er også ferdig så nå 
kan vi gå vinteren i møte med mulighet 
for å stå under tak for å rengjøre utstyr. 

DRIFT
Driften på lageret går fremdeles for fullt. 
Lise har kommet godt inn i sin rolle på 
lageret og fungerer veldig godt i lag med 
Åge, Kai og Bjørn. Lises gode humør er 

med på å skape trivsel og godt arbeids-
miljø. Lise har tatt truckførerbevis og 
både hun og Kai har tatt hengerlappen. 
Lise styrer transporten på en god måte i 
lag med Åge, som fremdeles har fulle da-
ger og vel så det på kranbilen. Lise er også 
titt og ofte på tur med Transporteren for 
å levere eller hente inn små utstyr. Kai 
har god oversikt og kontroll på Meva 
systemet og forskalingstilbehør. Han 
fordeler og bistår prosjektene på en god 
måte. Kai er en nevenyttig kar som både 
sveiser og reparerer utstyr. Bjørn har 
fremdeles god kontroll på sertifi sering 
og kontroll av utstyr og med sin lange 

erfaring og gode kunnskap om løfteut-
syr er han en viktig bidragsyter. 

Vi har virkelig fått bruk for all plassen, 
vi har nå dessverre 3 tårnkraner lig-
gende på lageret Den ene skal snart ut 
på prosjektet i Kanalveien og vi håper 
de to andre snart kommer i drift. Vi har 
fremdeles alle 100 brakkene våre ute på 
prosjekt. De 12 brakkene vi hadde på 
Gartnermarken som ble ledig i novem-
ber gikk direkte videre til nye prosjekter, 
10 stk. til Kanalveien og 2 stk. til Jacob 
Kjødes vei. I løpet av desember måned 
blir det ledig 6 brakker fra Sengebygg 
Sør. 4 stk. av disse fl ytter vi direkte til 
prosjekt Hotell Zander K ved jernbanen. 
Det er pr. i dag ingenting å si på utnyt-
telsen av egne brakker. Den er 100%. 

INNVESTERINGER
Vi har i høst kjøpt 2 nye elektriske saxe-
lifter på arbeidshøyde 9,9 meter slik at 
vi nå har 8 egne elektriske saxelifter. 
Alle disse har vært og er ute på prosjekt 
hele tiden. Vi har også kjøpt 4 stk. mo-
bile lysmaster som er fordelt på ulike 
prosjekter. Det bør også nevnes at vi 
har kjøpt 2 brukte store avfuktnings-
aggregat med kapasitet på 6.000 m3 
hver. Disse skal først brukes på Avinor 
T3 prosjektet i 5–6 mnd. I tillegg har vi 
kjøpt en del strømutstyr og en del var-
meovner. 

Våre ansatte på lageret er hele tiden opp-
tatt av å yte god service og levere god 
kvalitet på sine tjenester til prosjektene. 
Utfra de tilbakemeldinger som gis fra 
baser, formenn, byggeledere og andre i 
prosjektene så har de lykkes godt hittil. 
Vi ser frem til at dette gode samarbeidet 
forsterkes ytterligere fortsetter i lang 
tid. Dette gir LAB Entreprenør et godt 
konkurransefortrinn i et tøft marked. 

INTERVJU MED VÅR NYE 
LAGERMEDARBEIDER 
LISE SOLHEIM
Da var tidligere lagermedarbeider Evy 
Andersen i fjor sommer ville slutte på 
grunn av fl ytting til Eidfjord var vi ute 
og søkte etter ny lagermedarbeider. Vi 
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fi kk mange søknader, men innstilte til 
slutt på en intern kandidat. Det var vår 
kranfører Lise Solheim.

Lise (31) begynte i LAB Entreprenør 
2.mai 2012 som krankjører på DNB pro-
sjektet i Solheimsviken. Hun hadde da 

kjørt kran i fl ere år og var godt kjent med 
byggebransjen. Med sin gode kjennskap 
til både kolleger, materiell og utstyr 
i LAB ble det til slutt et enkelt valg for 
oss. Hun begynte som lagermedarbeider 
 etter ferien den 4.august 2015. Her har 
hun funnet seg godt til rette og dagene 
går med til bestillinger til fra bygge-
plass, og planlegge uken for kranbilen. 
Er det mindre utstyr som haster med å 
få ut så laster hun en av småbilene og 
fi kser det.

Lise er gift og bor på Frekhaug med 
mann, barn og hund. På fritiden driver 
hun med hundedressuren Agility, samt 
prøver å holde på litt med sin andre 
hobby som er» mekking» på veteran VW 
bobler. 

Intervju med en lærling
ARILD HORDVIK (17)
Arild var utplassert på vår byggeplass på 
BUSP sommeren 2014. Kombinasjonen 
med at han likte seg og at vi var fornøyd 
med han gjorde at han fi kk lærekontrakt 
hos oss den 4. august 2015.

På BUSP var han et års tid før veien gikk 
videre til energisentralen på Avinor hvor 
han nå er. Arild har 4 års lærekontrakt i 
betongfaget. «Jeg gleder meg til å gå på 
jobb hver dag» svarer han når vi spør 
hvordan det går. Han sier at gode kolleger 
og varierende oppgaver er årsaken til det-
te. Arild bor på gård på Mellingen i Åsane, 
her driver de med okser. Med jobb i byen, 
lang reisevei og mange oppgaver på går-
den, så er det ikke tid til så mye annet. Arild Hordvik sjekker tegningene.

LAB Entreprenør satser på lærlinger 
LAB Entreprenør har i alle år vært en 
opplæringsbedrift med lærlinger. For å 
sikre oss de beste kandidatene, samt gi 
dem en så god opplæring som mulig, har 
vi valgt å fokusere enda mer og bedre på 
dette. For å komme i kontakt med elev-
ene vil vi delta på messer,  besøke skoler 

og invitere skoleklasser inn til LAB sine 
byggeplasser. Som lærling i LAB vil de 
få egen fadder med god bakgrunn og 
regelmessig oppfølging underveis, samt 
kursing og emnerelaterte fagprøve-
tester. Hver lærling vil få en egen opp-
følgingsplan med fokus på HMS, KS og 

nødvendig kursing innenfor faget. Alt 
dette i tillegg til et godt samarbeid med 
Byggopp vil sikre oss gode lærlinger på 
sikt. Disse vil etter bestått fagprøve bli 
gode fagarbeidere og ambassadører for 
LAB Entreprenør.
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LAB støtter spreke fotballgutter!
LAB har de siste årene gitt økonomisk 
støtte til førstelaget til Sotra Gutter. 
Spillerne, trenerne og lagledelsen har 
alltid vist gode holdninger og har opp-
nådd gode resultater. Vi har mottatt føl-
gende melding fra lagledelsen:

«Trenere og spillere på Sotra G 16-1 lag vil 
takke LAB for sponsormidler i årets se-
song. Det ble fl otte gensere og T-Skjorter 
til guttene og trenerne. Sotra G 16-1 
har i årets sesong bestått av gutter født 
i 1999 og 2000. G 16-1 laget endte på 4 
plass i årets 1 divisjon! 

G 16-1 laget har også deltatt på en del 
turneringer i løpet av sesongen. G 16 la-
get spilte Norway Cup, mens G 15 laget 
spilte to eliteturneringer I Oslo. Det 
endte med en 6. plass i Ullern Nike pre-

mier Cup i vår, og en meget sterk 3. plass 
i Stabæk Cup i høst, der alle de beste 
G 15 lagene i Norge var med.»

Praktikanter 
PRAKTIKANTER FINNER SEG TIL RETTE I LAB
LAB Entreprenør har i lengre tid øn-
sket å styrke byggelederleddet sitt. Da 
var det ekstra hyggelig at to friske og 
unge sunnhordlendinger banket på 
 døren i fjor sommer. Eivind Holmedal 
og Johan Løve Gjersvik er studenter 
på VIA University College i Horsens i 
Danmark og har siden starten på au-
gust hatt praksis tid i LAB Entreprenør. 
De har hjulpet oss i vår daglige drift på 
hhv. Sengebygg Sør og Bergen Stasjon 
Øst. De vil fortsette med dette til primo 

februar 2016. Da starter de på bachelor 
opp gaven sin som skal innleveres i juni 
måned. Vi i LAB ønsker dem lykke til 
med avslutningen av studiet!

Våre byggeplasser har hatt god nytte av 
Eivind og Johan sin innsats så langt, og 
begge har bekreftet at de gjerne ønsker 
fast ansettelse i LAB etter endt utdan-
nelse. Kjenner vi Trygve rett så vil han 
ikke la sjansen gå fra seg til å ansette 
disse to karene. 

Store 
dager

30 ÅR
20. mai: David Brakstad
4. juli: Henrik Brosvik

40 ÅR
29. april: Michael Kristensen
29. mai: Dariusz Nadrowski

18. juni: Vegard Eik

Store 
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Julehilsen fra FAS Fundamentering AS

I Trondheim har vi nå startet nedtellingen til juleferien. I år blir siste 
 arbeidsdag fredag 18. desember, før vi tar over 2 ukers velfortjent ferie. 

Som ny datterdat-
ter i AF-Gruppen 
har det vært mye 
nytt å forholde 

seg til i 2015, men det meste begynner 
etter hvert å fi nne sin form tilpasset vår 
organisasjon. Så selv om det nye eierska-
pet påfører oss en del nye rutiner med 
strenge frister, ser vi også gode synergi-
er ved å være tilknyttet en stor og resul-
tatorientert entreprenørbedrift som AF.

Året som snart har gått har også på an-
dre måter vært spesielt for FAS. Jeg er 
ny som daglig leder, mens Egil Stormo, 
grunder, fagmann og bedriftens potet, 
har trukket seg ut av bedriften. Egil ble 
67 år og pensjonist i august. Samtidig 
skranter helsa, og vi ble derfor enige om 
et timebasert engasjement som gir Egil 
frihet til å velge både arbeid og fritid 
i doser som passer for ham.

Produksjonsmessig har dette året også 
vært noe spesielt. Vi har hatt det største 
prosjektet noensinne målt i omsetning, 
jernbanebru på Hell til godt over 50 mill, 
og drt førte til at omsetningen i første 
halvår var langt over budsjett. Normalt 
er det høsten som gir den største omset-

ningen, men i år har det vært noe tyn-
gre. Vi når likevel budsjettene med grei 
margin. Vi begynner også å få inn noen 
ordrer for neste år, og vi er sikret full 
 aktivitet når vi starter på det nye året. Vi 
merker ellers at aktiviteten på samferd-
sel øker noe, mens yrkesbygg vil gå noe 
ned. Samtidig øker antall  aktører innen-
for våre fag. Med dette som bakteppe, er 
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utsiktene for neste år at prosjektene er 
der, men konkurrensen blir hardere. 

Vi lever som kjent av å bore, vibrere eller 
slå stål ned i grunnen. Til det er maski-
ner viktige. Nå i november ble vårt ny-
este skudd på stammen levert. Det er 
en pelemaskin fra Junttan i Finland, en 
PMx 28 på ca 100 tonn. Denne maskinen 
har lodd opp til 12 tonn og vil i hovedsak 

bli benyttet til ramming av grove stål-
rørspeler. Maskinen har utført sitt første 
oppdrag i Troms. Vi har nå 4 store pele-
maskiner i tillegg til våre 7 borerigger 
og 3 vibroer. 

På personalsiden er det som alltid noen 
endringer. Vi er nå 75 ansatte, ca 10 fl ere 
enn da året startet. Prosjektene krever 
stadig mer oppfølging, og vi arbeider 

 aktivt for å styrke administrasjonen. 
Har så langt ansatt en ny prosjektleder 
som starter ved årsskifte.

Fra FAS ønsker vi alle sammen 
en riktig God Jul og et Godt 
Nyttår, og vi ser fram til gode 
samarbeid også i året som 
 kommer.

Tormod Stigen
Daglig leder
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LEAN i LAB

Fase 2 – «Teori omgjøres til praksis» 
Selv om LEAN ikke er et nytt begrep, har det blitt et av høstens viktigste stikkord i LAB. 

«Med vår målsetning om å være «en leden-
de aktør med høy kompetanse», var det na-
turlig for oss å kaste oss på LEAN-bølgen 
som nå ruller gjennom bygg- og anleggs-
bransjen» sier Trygve. 

Kort fortalt innebærer produksjons-
fi losofi en LEAN en søken etter å maksi-
mere verdi og minimere sløsing, samti-
dig som man streber etter kontinuerlig 
forbedring. Det fi nnes suksesshistorier 
fra prosjekter i både inn- og utland, men 
veien mot suksessfull implementasjon er 
krevende. Det er en grunn til at ikke alle 
får dette til! På den annen side er LAB, 
med sin struktur og sammensetning av 
medarbeidere, godt forberedt til å ta fatt 
på omstillingen og utfordringene.

Som første steg på veien mot LEAN-
transformasjon i LAB er enkelte prosjek-
ter utvalgt som pilotprosjekter, der for-
målet er å bygge kompetanse gjennom 
bruk av LEAN prinsipper og metoder i 
praksis. Både FB40, Nygårdsgaten 112–
114, Sengebygg Sør og Bergen Stasjon Øst 
har i høst arbeidet med implementering 
og kompetansebygging. På nyåret skal 
også Hotell Zander K gjennomføres som 
et LEAN-prosjekt, og forberedelsene er al-
lerede godt i gang. Gjennom å spisse foku-

set på utvalgte prosjekter innledningsvis, 
skal nødvendig kompetanse bygges slik 
at denne kan spres videre til fl ere pro-
sjekter på sikt. 

Da LEAN-implementasjonen har fore-
gått i ulike pilotprosjekter, ble det sett 
som nødvendig med et felles forum for 
 erfaringsutveksling og diskusjon av ak-
tuelle problemstillinger. En intern for-
bedringsgruppe har derfor blitt opprettet 
i løpet av høsten, og to møter har blitt av-
holdt. I utgangspunktet består gruppen 
av representanter fra de aktuelle pilot-
prosjektene med også noen fl ere, blant 
annet Trygve. I tillegg gjestet noen ekstra 
engasjerte medarbeidere siste møte i de-
sember. Forhåpentligvis vil gruppen be-
stå som et permanent forum for generell 
forbedring av LAB også på lang sikt. «En 
slik tanke er helt i min ånd» sier Trygve. 

Et annet konkret tiltak i forbindelse med 
LEAN-satsingen denne høsten har vært å 
heve den teoretiske kunnskapen. Dette 
har også bidratt til å øke bevisstheten 
og motivasjonen for omstillingen. Alle 
funksjonærer ble sendt på tredagers 
kurs med LEAN Communications fordelt 
på tre kursrunder. Tilbakemeldingene 
var deltakerne var gode, og samtlige be-

sto eksamen og mottok gult belte som 
bevis. Kurset ga en introduksjon til de 
mest grunnleggende LEAN-prinsippene 
og -metodene, og blir en viktig for-
beredelse på deltakelse i LEAN-prosjekter 
fremover. Sertifi seringen vil også være 
viktig dokumentasjon i forbindelse med 
anbudsberegning og økte krav til LEAN-
kompetanse fra byggherrer.

Når det gjelder veien videre vil kompe-
tansebygging gjennom praktisk bruk av 
LEAN i utvalgte prosjekter fortsatt være 
den viktigste arenaen for implementa-
sjon i en tid fremover. Erfaringer fra disse 
prosjektene vil danne grunnlag for en fel-
les LAB-standard for LEAN-praksis. Denne 
standarden vil brukes til intern kursing 
og videre spredning til fl ere prosjekter, 
og målsetningen er at alle LAB sine pro-
sjekter vil anvende denne i fremtiden. 

Avslutningsvis er det viktig å presisere 
at LEAN kan praktiseres på fl ere nivåer, 
og terskelen for kontinuerlig forbedring 
er lav. Gjennom innsamling og oppføl-
ging av gode ideer kan små og gradvise 
forbedringer innføres, gjerne helt uten 
kostnader. Dette er et godt første steg for 
prosjekter som ikke er utvalgt for LEAN-
satsing i denne omgang!

En fornøyd gjeng med gult belte i LEAN
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Kurs i sikker gasshåndtering
I desember 2015 ble det holdt kurs i sikker gasshåndtering på Os brannstasjon for fl ere av våre ansatte i LAB. 

Kurset ble holdt i regi av AGA og var et 
bedriftstilpasset sikkerhetskurs. Det var 
både funksjonærer og timelønte som 
deltok på dette kurset. Kurset var i før-
ste omgang tenkt for baser og formenn, 
men det vil på et senere tidspunkt bli 
holdt fl ere kurs ettersom vi ser at beho-
vet for opplæring rundt sikker gasshånd-
tering er stort. Det ble holdt to kurs der 
hvert kurs varte en hel dag.
 
Grunnen til at vi ønsket et slikt kurs for 
våre ansatte, er at det i LAB Entreprenør 
benyttes kvelende, brennbare, og 
oksider ende gasser i det daglige arbei-
det. Alle gassene har det til felles at de 
kan forvolde alvorlige ulykker ved feil 
bruk/håndtering.

Det har i tillegg dukket opp fl ere spørs-
mål om lover og regler for bruk og lag-
ring av Acetylen, oksygen og propan, 
som tydet på et behov for informasjon 
rundt dette.

Vi ville samtidig friske opp kunnskapen 
til våre ansatte rundt bruken av skjære-
brennere, samt egenkontroll og vedli-
kehold av disse. Vårt mål er at en kom-
petanseheving hos den enkelte bruker/
ansatt fører til en redusert ulykkesrisiko. 

I tillegg tilfredsstilles kompetansekravet 
i gjeldene forskrift. Tilbakemeldingen 
fra de som deltok på kurset er at det var 
et veldig bra gjennomført kurs, både 
den teoretiske og praktiske delen.
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Her en oppstilling av våre pågående og foreløpig kjente nye prosjekter.

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

OS SJØFRONT
Tømmerentreprise. 40 Leiligheter ca 
2100 m2 fordelt på tre blokker. To blok-
ker 4 etasjer, og 1 blokk på 5 etasjer med 
hovedbæring i betong. Oppstart mars 
2015, ferdigstilles Februar 2016. Bas på 
byggeplass er Daniel Ingebrigtsen, pro-

sjektleder er Øystein Rosvold. Byggherre 
Profi er AS / OBOS Stor Bergen-OS. Vår 
oppdragsgiver er LAB entreprenør.

VESTRE NORDGARDSLEITET 18 – 
4 ENEBOLIGER I MJØLKERÅEN
Totalentreprise utføres for Vestre 
Nordgardsleitet 18 AS, som er et ut-
byggingsselskap med ÅBF som hoved-
eier. Oppføring av 4 nye eneboliger 
samt infrastruktur for tomteområdet. 
Grunnarbeid, vei og VA er ferdigstilt. 
Oppstart for bygging av boligene er satt 
til desember 2015 og er forventet fer-
digstilt september 2016. Boligene har 
et bruttoareal på ca 250 m2 inkludert 
en utleie seksjon. Alle 4 boliger er solgt. 
Formann/BAS ikke avklart ennå

TERMINAL BERGEN 
LUFTHAVN FLESLAND
Denne kontrakten er en tømmerentre-
prise som underentreprenør for LAB AS. 
Tømmerentreprisen omfatter mye til-
pasningsarbeid mellom forskjellige byg-
ningskomponenter som lett-tak, glass 
og blikk. Bygging av klimavegger og ut-
vendige himlinger er også en del av vår 
kontrakt. Gjennomsnittlig bemanning 
på prosjektet blir ca 25 mann. Vi startet 
på prosjektet april 2015 og ferdigstilles 
vinteren 2016. Formann på prosjektet 
er Frode Nesse, bas er Svein Erik Hamre, 
men prosjektleder er Frode Askvik. 
Byggherre: Avinor.

RAMMEAVTALER
Vi har løpende rammeavtale på hånd-
verkertjenester med Helse Bergen, 
Handelshøyskolen Bergen, og Høyskolen 
i Bergen. Avtalene er 2 årig og innbefat-
ter ulike behovsrettet bygningsarbeid 
på en del av de store bygningsmassene 
disse aktørene besitter.

Å S A N E  B Y G G M E S T E R

Siste nytt fra Åsane Byggmesterforretning
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PERMANENTEN
Rehabilitering av Permanenten utvendig 
Generalentreprise. I hovedsak, tak kon-
struksjon og fasader i indre gårdsrom 
rehabiliteres. Det skal også leveres nye 
ventilasjons aggregater. Bygget og våre 
reklameseil er svært synlig i bybildet av 
Bergen sentrum Arbeidene startet tid-
lig høst 2015 og vil pågå i til april 2016. 
Bas: Øystein Fjellsbø. Prosjektleder: Lars 
Inge Olsen. Oppdragsgiver er Bergen 
Kommune, Etat for utbygging, arkitekt 
Arkitektskap AS

STRANDEN BOLIGLAG
Tømmerentreprise på rehabilitering av 
3 blokker. Blokkene skal tilleggsisole-
res, og klees med Steni. Vindu, dører og 
tak skal skiftes. Blokkene får også nye 
 balkonger. Arbeider startet januar 2015, 
og skal ferdigstilles juni 2016. Bas er 
Christer Ulsmåg og prosjektleder er Lars 
Inge Olsen. Oppdragsgiver er Vestbo, 
og rehabiliteringen er tegnet av Forum 
Arkitekter.

SENGEBYGGET
Tømmerentreprise, Bygging av nytt 
Sengebygg på Haukeland Sykehus. 
Oppstart var i februar 2015, og jobben 
skal overleveres i tidlig i 2016. Bygget 
har fasader og tak kledd med Kebony. 

Formann: Kenneth Hope, med hjelp av 
basene Pavel Koziol og Stig Fjellbakk. 
Prosjektleder er Lars Inge Olsen. 
Oppdragsgiver er LAB, og arkitekt er 
Origo

KRAMBUA 
Generalentreprise på innvendig ombyg-
ging, tilbygg og nye fasader. Byggestart 
mai 2015, overlevering er planlagt 
1. kvartal 2016. Bygget er i full drift 
gjennom hele anleggsperioden, noe 

som stiller store krav til logistikk og 
 koordinering mot brukere. Bas på byg-
get er Øystein Olsteig og Per Kristian 
Knudsen, prosjektleder er Tor-Ivar 
Humborstad. Byggherre: Hannevik 
Eiendom AS

HUS SYKKELHUS
Oppføring av nytt sykkelhus ved 
Kvinneklinikken på Haukeland Sykehus. 
Vi har med grunn- og betong, stål og 
tømmerarbeider. Arbeidet ferdigstilles 
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nå til jul 2015. Prosjektleder Tor-Ivar 
Humborstad, mens arbeidet på bygge-
plass ledes av Knut Teigland. Byggherre: 
Helse Bergen

MOTTAKSKLINIKK, 
HAUKELAND SYKEHUS
Dette prosjektet er en hovedentreprise 
som omfatter ombygning/rehabilite-
ring av 5000 m2 over 2 etasjer i sentral-
blokken, nytt bygg på 500 m2 i tredje 
etasje samt ny adkomst for ambulanse. 
Mottaksklinikken skal være en del av 
akuttberedskapen når den ferdigstil-
les. Hovedentreprisen omfatter alle ar-
kitektfag inkl. grunn og betong Variert 
bemanning fra 8-14 tømrere. Vi startet 
på prosjektet oktober 2014 og ferdig-
stilles høst 2016. Prosjektleder er Tor 
Ivar Humborstad , bas er Henrik Hirth. 
Byggherre : Helse Bergen.

BYFJORDEN PANORAMA/
STONGAFJELLET B5
Vi har tømmer arbeidene på Byfjorden 
Panorama som er en blokk med 20 lei-
ligheter for JM Norge. Dette prosjektet 
ligger på Askøy ved Askøybroen med ut-
sikt over byfjorden. Byggestart var Mai 
2015. Ferdigstillelse Mars 2016. Bas er 
Kjetil Rørtveit, og prosjektleder er Tron 
Nepstad.

PROSJEKT ÅRÅS 
SKULE – AUSTRHEIM
Rehabilitering av skolebygg i genera-
lentreprise. Nytt ventilasjonsanlegg, 
nytt tak og tilleggsisolere fasader. Bytte 
vinduer til aluminiumsvindu. Start juni 
2015, ferdigstillelse julen 2015. Formann 
Øystein Lothe, bas Jan Folles og prosjekt-
leder er Gro Mortensen. 

NATTLAND OPPVEKSTTUN
Ny skole og oppveksttun for Bergen 
Kommune. ÅBF har Generalentreprise 
på prosjektet, kontraktsverdi kr 206,0 
mill. eks. mva. Arbeidene startet opp 
sommeren 2014, ferdigstillelse vinteren 
2016/2017. Pr. dd. er dette største kon-
trakt i ÅBF sin historie. Byggeplassen le-
des formann av Jørgen Rohde, med Roald 
Sandvik, Dennis Gunnarsjå (formann fra 
1.1.2016), Kim Johannessen og Magnar 
Frønningen som svært gode baser med 
på laget. Prosjektleder er Frank Ståløy. 
Oppdragsgiver er Bergen kommune, 
 arkitekt er Wiberg.

SKEIE SKOLE – BERGEN KOMMUNE
Nytt tilbygg (ca 1000 m2) samt ombyg-
ging eksisterende bygg (ca 2000 m2), 
skal utføres i generalentreprise. 
Kontraktssum ca 45 millioner. Oppstart i 
aug/sept 2015 og forventes ferdigstilt til 

påsken 2017. Bas er Royne Berg og pro-
sjektleder er Harald Sundnes. Byggherre: 
Bergen kommune.

ODFJELL EIENDOM 
NYGÅRDSGATEN
Tømmerentreprise ved rehabilite-
ring av Odfjell sin næringseiendom i 
Nygårdsgaten. Arbeidene består i hoved-
sak av bygging av nye ventilasjonshus 
og skifte av vinduer i fasade. Bas: Kai 
Bakke. Prosjektleder: Willy Hansen. Vår 
oppdragsgiver er LAB AS.

LYSHOVDEN SKOLE/
OPPVEKSTTUN 
Vi utfører innvendig rehabilitering, 
samt et mindre tilbygg på Skolens gym-
nastikksal. I tillegg har vi satt opp et 
midlertidig skolebygg i moduler som 
skal brukes i rehabiliteringsperioden. 
Oppstart September 2013 opprinnelig 
planlagt ferdigstilt Desember 2014. På 
grunn av omfattende endringer er nå 
ferdigstilling utsatt til julen 2015. Bas 
på prosjektet har fra oppstart til April 
2014 vært Tor-Ivar Humborstad. I mai 
2014 overtok Svein Erik Hamre som Bas 
og prosjektleder er Øystein Rosvold. Vår 
oppdragsgiver er Bergen Kommune
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Vi har følgende nye oppdrag 
som starter på nyåret 2016
JACOB KJØDESVEI 10
Her skal vi utføre tømmerarbeider på 4 
eksklusive leiligheter for LAB entrepre-
nør. Oppstart januar 2016.  

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

ELEKTROSENTRAL – FLESLAND
Vi skal utføre tømmerarbeider på et nytt 
bygg på Flesland som skal inneholde 
varme og kjøleanlegget til den nye ter-
minalen på Flesland. Oppstart  januar 
2016 med ferdigstillelse april 2016. 
Oppdragsgiver er LAB entreprenør. 

SKANSEMYREN BARNEHAGE
Generalentreprise ved bygging av ny 
barnehage på Skansemyren. Flott opp-
drag vunnet i tøff konkurranse. Oppstart 
grunnarbeider tidlig i 2016, mens tøm-

merproduksjonen forventes å starte opp 
like etter påske og byggetid er beregnet 
til ca. 12 mnd. Vår oppdragsgiver er 
Bergen kommune.

SANDVIKEN BRANNSTASJON
Stor rehabilitering av den fl otte 
brannstasjonsbygningen i Sandviken. 
Totalareal 1080 kvm. hvor det skal fore-
tas omfattende rehabiliteringsarbeider.
Oppstart januar 2016, byggetid ca. 11 
mnd. Oppdragsgiver er Bergen kom-
mune.

KIRKEVOLL SKOLE
Rehabilitering av gymsal, garderober og 
mellombygg på Kirkevoll skole. Oppstart 
januar/februar 2016, byggetid ca. 8 mnd.
Oppdragsgiver: Bergen kommune

OSTERØY SKULE
Skifting av 112 vinduer på Osterøy skule.
Oppstart januar 2016, byggetid ca. 2 
mnd. Oppdragsgiver: Osterøy kommune

ENEBOLIG EIDSVÅGSNESET
Vi har fått totalentreprise over grunn-
mur ved bygging av en stor og moderne 
enebolig på Eidsvågsneset. Oppstart i 
januar 2016 og forventet ferdigstillelse 
i september 2016. Oppdragsgiver er en 
god og trofast kunde i ÅBF AS

VISNINGSBOLIG ELSERO
Bygging av visningsleilighet i forbindel-
se med den store boligutbyggingen som 
skal skje i Elsero/Sandviken. Oppstart 
rundt årsskiftet, med byggetid på ca. 2 
mnd. Oppdragsgiver: Profi er AS

NÆRINGSBYGG 
WALKENDORFSGATE
Tømmerarbeider i forbindelse med inn-
vendig ombygging av næringslokaler i 
Walkendorfsgate. Dette er et bygg hvor 
vi er godt kjent etter en rekke oppdrag 
over langt tid fra en fornøyd og trofast 
kunde

LØYPETONA 2 MANNSBOLIGER
Vi bygger 9 stk to-mannsboliger for JM 
Norge. Disse ligger på Meland med fan-
tastisk utsikt til Salhus. Byggestart var 
Desember 2014. Første hus overlevert 3 
kvartal 2015 og de siste husene 1 kvartal 
2016. Bas: Øyvind Natås / Ivan Knudsen, 
prosjektleder er Trond Nepstad.

LØYPETONA BLOKK 1 OG 2
Vi har tømmer-arbeidene på to blokker 
for JM Norge. Disse ligger i samme felt 
som to-mannsboligene. Det er totalt 37 
leiligheter. 16 i blokk 1 og 21 i blokk 2. 
Byggestart var Mars 2015. Ferdigstillelse 
2 kvartal 2016. Bas er Ronny Bognøy, 
prosjektleder er Trond Nepstad.

NYHAUGVEIEN 4
Her utfører vi tømmerarbeider på 5 
eksklusive leiligheter for LAB entre-
prenør. Oppstart høsten/vinteren 2015.  

Ferdigstillelse ca. juni 2016. Bas: Frode 
Hansen. Prosjektleder: Willy Hansen 

MANGER VELFERDSSENTER 
- TILBYGG
Vi utfører generalentreprise på et min-
dre tilbygg på Manger velferdssenter 
som heimetenesta i kommunen skal 
bruke, samt diverse rehabilitering av 
fasader og tak på noen av kommunens 
bygninger. Oppdragsgiver er Radøy 
kommune. Oppstart høsten 2015, og vi 
regner med å holde på et stykke ut i 1. 
kvartal 2016. Bas er Kåre Nese og pro-
sjektleder er Willy Hansen.

MØHLENPRIS
Rehabilitering av kommunale leiegårder, 
herunder skifte av 500 vindu. Arbeidene 
startet seint i høst og skal pågå ut mars 
2016. Bas er Krister Blindheim og pro-
sjektleder er Tor Ivar Humborstad.

God jul fra alle 
oss i ÅBF AS!
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Nok en gang, og i tråd med våre 
tradisjoner, gir vi årets julegave til 
Barneklinikken
 
Gaven som i år også er en gavesjekk 
på kr. 100.000,- vil bli øremerket Leke-
terapiavdelingen. Her er det mange akti-
viteter for barn mellom 2 og 15 år som av 
en eller annen grunn må tilbringe tiden 
på barneklinikken.

Her er også i tillegg skoletilbud for de 
som er blitt så gamle. Midlene de får 
inn går blant annet til bursdagsgaver og 
julegaver for de som må tilbringe også 
slike dager på sykehuset. I tillegg gis det 
mindre gaver når man har fått et stikk 
eller opplevd andre ikke så greie under-
søkelser.

Reidun Pallesen en av førskolelærene 
som jobber her sier «det er vanskelig å set-
te or på hvor takknemlig vi er for denne støt-
ten. Uten slike som dere i LAB Entreprenør 
hadde vi ikke kunne hatt et så godt tilbud 
til barna. God Jul til dere alle sammen»

Noe av det barna har laget til jul.

Ingrid (9) synes det er gøy å være på 
l eketerapirommet.


