
Årgang 13  Nr. 2  Julen 2016

Lab Bla

Haraldsplass se side 4

Avinor se side 8 



Utgiver: LAB AS
Ansvarlig redaktør: Ottar Sleire, Pål Stian Dale
E-post: os@lab.no
Grafi sk produksjon: Bodoni AS

Miljømerket trykksak • 2041 0699

INNHOLD
PROSJEKTER I GANG 
Akkurat nå... 4–18
Nytt Sengebygg Haraldsplass 4

OVERLEVERTE PROSJEKTER 
Sengebygg sør, Mary Joys Hus 19
Nyhaugveien 4 19
Jacob Kjødes vei 10 20
Bybanen – Leskur Trinn 3 20

NYE OG AKTUELLE PROSJEKTER 
Lone II (Lonemarka)  21
Sandsli Sykehjem 21
Skiparviken Panorama 22
Skjoldnes 22
Oasen Stormarked,  Haugesund 23
Hardangerbadet 23
Nordås Sko, Nordås 23

SISTE NYTT FRA LAB EIENDOM 
Hjorteveien 4–6 24
Nordstraumen 
Utbyggingsselskap (NU) 24
Midtun Leir AS / 
Midtunhaugen Næringspark AS 24
Toppemyr 24
Kråkehaugen 24
Lonemarka 24
Skiparviken Panorama AS 24

SISTE NYTT FRA LAB-LAGERET 25

Bruk av akkordavtaler 26
Store dager 26

PERSONALNYTT 27
Ut i pensjonistenes rekker – 
Knut Knudsen 27
Fallsikringskurs 28
Lærlinge samling i LAB 28
Intervju med en lærling 29

SISTE NYTT FRA FAS 
FUNDAMENTERING AS 30

ÅSANE BYGGMESTERFORRETNING 32

HVO-hjørnet
JARLE SLEIRE
Da var året snart omme, og vi kan se til-
bake på et år uten de store skader og 
uhell. Høyt fokus på HMS, både fra de ute 
og de inne, er nok den største grunnen 

til det. For å opprettholde denne trenden 
er vi avhengig av tilbakemeldinger på 
forbedringstiltak som kan hjelpe oss i 
hverdagen, samt i årene som kommer. 
RUH bidrar til forbedringer i hverdagen 
og i AMU jobbes det kontinuerlig for å 
skape tryggere arbeidsplasser. Nye lover 
skaper utfordringer både for de som skal 
utføre jobben og ledelsen. Det er ikke all-
tid lett å få med seg alle nye lovendringer, 
så her er vi avhengig av tilbakemeldinger, 
samt åpen kommunikasjon for å tilpasse 
oss. Skulle uhellet være ute så kan de som 
utfører jobben bli skadelidende ved av-
kortning av forsikrings utbetaling om 
ikke de rette prosedyrer er fulgt. Gjennom 
året er det avholdt en rekke kurs og dette 
kommer til å fortsette i det nye året. Ta 
til dere all den kunnskap dere lærer på 
kursene og bruk det i hverdagen. God jul 
og godt nytt år. 

HVO Jarle Sleire

Vi ønsker alle 
våre ansa� e 

en riktig 
God Jul!

HVO Jarle Sleire.
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Som jeg nevnte i siste nummer av LAB BLA så opplever vi for tiden et 
vanskelig marked med få nye store prosjekter. Markedsprognosene for 
Storby Bergen de nærmeste årene viser heller ikke særlig vekst. Men vi i 
LAB mener at vi har et potensial til å øke vår markedsandel. Vi har  vedtatt 
et budsjett for 2017 som indikerer vekst i forhold til tidligere år, og våre 
strategiske mål frem mot 2020 ligger fast. Dette blir tøft, men det er 
slike utfordringer vi liker!

ANBUDSAKTIVITETEN SKAL 
 INTENSIVERES
Fra 01.09.16 opprettet vi en ny stilling som 
markedsansvarlig i LAB Entreprenør. Vår 
erfarne prosjektleder Steinar Norheim har 
fått dette ansvaret. Han skal fortløpende 
overvåke markedet og sammen med daglig 
leder velge ut hvilke prosjektmuligheter vi 
bør satse på. Da tenker vi på tradisjonelle 
anbud i konkurranse med andre, samt ren 
prosjektutvikling alene mot utvalgte kun-
der. I januar får vi i tillegg en ny erfaren 
kalkulatør inn i våre rekker, se presenta-
sjon lenger bak i LAB BLA. Dette vil bidra 
til at vi øker vår kvalitet og kapasitet på 
anbudsregning. Utfra hvordan markedet 
ser ut for øyeblikket, så er det naturlig at vi 
også styrker vårt fokus på mellomstore og 
mindre prosjekter. 

KONKURRANSEKRAFTEN 
SKAL ØKES
Som sagt gjentatte ganger så skal vi tilrette-
legge for en lønnsom vekst. Gjennom gode 
anbudsteam og strukturert anbudsregning 
skal vi oppnå best mulig oversikt og kontroll 
på vår egen selvkost. Våre erfaringer med 
LEAN i gjennomføringen av våre prosjekter 
dokumenterer bedre fl yt og høyere effekti-
vitet. Sammen med våre underleverandører 
og samarbeidspartnere bør vi kunne redu-
sere vår kalkulerte selvkost slik at vår kon-
kurransekraft forbedres. For oss er det vik-
tig å kunne tilby vår kunder markedsriktige 
priser til enhver tid, samtidig som vi opp-
rettholder våre resultatmarginer. 

ORGANISASJONEN SKAL STYRKES
Mer omfattende regelverk og skjerpete kon-
traktskrav medfører økt risiko for at vi kan 
trå feil i gjennomføringen av prosjektene 
våre, og dermed redusere fortjenestemar-
ginene våre. For å motvirke dette må vi øke 
ledelseskapasiteten både på kontoret og ute 
på byggeplassene våre. Disse tiltakene er 
allerede startet. Ny utvidet ledergruppe er 
etablert fom. 01.09.16, og i tillegg er antall 
driftsfunksjonærer økt med ca. 15% det 

siste halve året. Det som gjenstår på kort 
sikt er å få ansatt noen fl ere dyktige pro-
sjekt- og prosjekteringsledere. 

I løpet av høsten har vi også ansatt fl ere 
fagarbeidere. Antallet er økt fra 62 til 71. 
I tillegg har vi for tiden 8 lærlinger. Vi 
 ønsker fortsatt å ansette fl ere dyktige fag-
arbeidere med norsk fagbrev. Vår betong-
kapasitet må nemlig tilpasses vår planlagte 
vekst, samtidig som vi ønsker å redusere 
vårt behov for innleie. 

LAB-KULTUREN SKAL BEHOLDES
Det er alltid en fare for at omorganisering 
og rask vekst kan skade en etablert bedrifts-
kultur. Vi anser dagens LAB-kultur som 
svært verdifull. På mange måter er det den 
som har brakt oss der vi er i dag. Den er 
basert på sunne verdier som vi ikke ønsker 
å gi slipp på. Vi vil bruke mye energi på å 
sikre at alle våre nyansatte blir en del av 
denne kulturen, og at de bidrar til å forster-
ke denne på sikt.  Strategien for perioden 
2017–2020 er i disse dager under utarbei-
delse. Alle mål, strategiske nøkkel spørsmål 
og handlinger er basert på at den gode LAB-
kulturen skal beholdes. Vi skal videre utvikle 
vårt gode kunde- og leverandør fokus. Vi 
skal fortsette å gjennomføre alle våre pro-
sjekter i et løsningsorientert samarbeid med 
byggherrer, underleverandører, arkitekter 
og rådgivere. Vi skal fremstå som ett samlet 
lag med høy kompetanse som tenker helhet-
lig og som opptrer åpent og ærlig i alle 
 sammenhenger. 

KONTINUERLIG FOKUS PÅ SHA
I LAB har vi alltid vært opptatt av sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø (SHA). Men vi må inn-
rømme at vårt fokus er blitt ytterligere 
forsterket etter at vi ble en del av AF 
Gruppen våren 2015. Sikkerhet og helse skal 
prioriteres foran alt. Dette er et verdivalg 
for både AF Gruppen og LAB. Vår vekst må 
aldri skje på bekostning av disse verdiene. 
Vi har som målsetning å bygge opp en solid 
SHA-kultur i LAB. Denne skal omfatte alle 

som utfører arbeid på 
våre byggeplasser. Det 
betyr at ikke bare våre 
egne ansatte, men også 
alle våre underleveran-
dører, skal føle at de er 
på en LAB byggeplass hvor man utøver en 
kompromissløs holdning til SHA. I denne 
sammenheng er det svært viktig at det fore-
tas jevnlige ledelsesbefaringer på ulike 
nivå. Det må iverksette gode SHA tiltak som 
forebygger uønskede hendelser som kan 
føre til personskade. Dette må følges konti-
nuerlig opp av vår stedlige ledelse på alle 
våre byggeplasser.   

VI LEGGER BAK OSS ET GODT ÅR 
I LAB har vi en god egenskap. Vi er selvkri-
tiske og ønsker alltid å prestere bedre. Og 
da er det litt kjekt å vite at årets resultat-
margin ender på ca. 10 % av en samlet om-
setning i LAB konsernet på ca. 1,7 MRD. Vi 
har opplevd en omsetningsnedgang på 
nærmere 15% fra 2015, men på tross av 
dette har vi mer kroner på bunnlinje enn i 
2015. Dette er sterke tall når vi tar i betrakt-
ning det vanskelige markedet som vi har 
opplevd i 2016. 

VÅRE SØSTRE LAB EIENDOM, 
ÅBF OG FAS
Det står også godt til med alle våre søster-
selskap, se reportasjer lenger bak i LAB BLA. 
Både ÅBF og FAS har en velutviklet presta-
sjonskultur, akkurat som oss i LAB. I tillegg 
har de en rekke fornøyde kunder og under-
leverandører som setter pris på deres 
 tjenester. 

LAB Eiendom står foran en spennende tid 
ved at reguleringsplanen for Skiparviken 
nylig er godkjent. I tillegg har AF Eiendom 
sagt at de gjennom merkenavnet LAB øn-
sker å foreta fremtidige eiendomsinveste-
ringer i Bergen som vil skape mer entrepre-
nørarbeid for oss. 

Til slutt, tusen takk for den store innsatsen 
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! 

Utfordringer motiverer oss
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Etter en tøff anbudskonkurranse fi kk LAB Entreprenør (LAB) i vår oppdraget 
med å bygge Sengebygg Haraldsplass for Haraldsplass Diakonale Stiftelse. 
Kontrakten er i underkant av 140 MNOK eks. mva. og er en totalentreprise 
som omfatter grunnarbeid, råbygg, fasader, tak og utomhusanlegg. 

Haraldsplass Diakonale Stiftelse utfører 
utredning, behandling og pleie innen de 
medisinske fagfeltene indremedisin, ki-
rurgi, ortopedi og lindrende behandling 
med tilhørende funksjoner. Sykehuset 
har som eneste i regionen et senter kalt 
Sunniva Senter som er for pasienter med 
sykdom som ikke kan helbredes. Nybygget 
skal romme også dette senteret og planen 
er at alle aktiviteter i eksisterende byg-
ningsmasse skal over i det nye bygget når 
dette står ferdig. Det er foreløpig ukjent 
hva de eksisterende arealene skal brukes 
til når det nye tas i bruk. 

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et 
av tre store private ikke-kommersielle 
sykehus i Norge. Sykehuset er en viktig 
del av det offentlige helsetilbudet gjen-
nom sin driftsavtale med Helse Vest RHF 
som er deres eneste kunde. Plan leg-
gingen av det nye sykehuset har pågått 
helt siden 2004 og er et ledd i Helse Vest 
RHF sin strategi for hele helseregionen 
«Helse 2020».

Bygget er lokalisert på det som tidligere 
var parkeringsplassen foran Haralds plass 
Sykehus mot Årstadveien. For å gjøre 

plass til prosjektet har byggherren i en 
egen entreprise bygget, et nytt parke-
ringshus i fjellet under eksisterende sy-
kehus. Dette var nyåpnet før arbeidene 
med Nytt Sengebygg kunne starte. Det er 
ca. 900 ansatte som hver dag skal til og 
fra jobb og nybygget er omkranset av til-
førselsveier fram til hovedinngangen i 
det eksisterende sykehuset. «Vi har nett-
opp overlevert et tilsvarende bygg, Mary 
Joys hus, til Helse Bergen HF så vi har 
gode rutiner og erfaring med å sørge for 
at ansatte, pasienter, ambulanser og va-
retransport kommer trygt til og fra syke-
huset til enhver tid» sier prosjektleder 
Vegard Eik.

Nybygget er på ca. 14.000 m2 fordelt på 7 
etasjer. Bæresystemet består av plasstøp-

Nytt Sengebygg Haraldsplass
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te søyler, vegger og dekker. I de 5 øverste 
etasjene er søylene i stål. På grunn av 
stram tidsplan arbeider vi for tiden med 
2 skift for å holde framdriften. Bygget er 
delvis fundamentert direkte på fjell og 
peler til fjell. Byggets fasader er tradisjo-
nelle klimavegger med fasader i tre og 
fi bercementplater. En gangbru i stål og 
glass over fi re etasjer vil forbinde ny og 
gammel bygningsmasse. 

Åsane Byggmesterforretning AS (ÅBF) har 
fått oppdraget av LAB med å bygge fasa-
dene og har også fått en kontrakt direkte 
med byggherre på innvendige bygnings-
messige arbeider. Til sammen utgjør disse 
kontrakten en verdi på ca. 100 MNOK eks 
mva. «Det er absolutt er fordel for LAB og 
byggherren at ÅBF har fått begge kontrak-
tene. Da blir det enklere å avklare frem-

Nytt Sengebygg Haraldsplass
Vi er godt synlig på Haraldsplass.

Harry bygger reis for drager.
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drift og grensesnitt mellom de to kontrak-
tene» mener prosjekteringsleder Lasse 
Smilden. 

Utomhusanlegget er til dels omfattende 
og inkluderer utskifting og etablering av 
nye vann- og avløpsledninger. De eksis-
terende ledningene er i til dels dårlig 
forfatning. «Det fi kk vi erfare tidligere i 
høst da vi var så uheldige å grave borti 
en vannledning som medførte en vann-
lekkasje. Det lot seg ikke gjøre å reparere 
dette lokalt, og det endte med at vi måtte 
legge ny midlertidig vannledning et 
langt stykke» sier Vegard Eik. «Dette på-
førte oss en forsinkelse vi ennå ikke har 
klart å ta inn igjen» tilføyer Vegard.

Nybygget ligger også tett inntil den kjen-
te Lindealleen med trær som ble plantet i 
1814, og som i gamle dager gikk helt ned 
til Store Lungegårdsvannet. Hvis trær dør 
som en følge av at de er blitt skadet av LAB, 
så må LAB betale en bot på kr. 250.000,- 

eks. mva. pr. tre. Så her gjelder det å plan-
legge godt for å sikre trærne mot skader. 

Jan Erik Skjelanger har ansvaret for egen-
produksjon og har med seg formennene 
Dag Danielsen og Kjartan Dalstø som de-
ler på å avvikle skiftordningen. De har en 
stor jobb med å planlegge og tilrettelegge 
arbeidene hver dag med en så stram fram-
drift ligger i kontrakten med byggherren. 
I tillegg er driftsingeniør Christian Måge 
engasjert på full tid. Han kom rett fra sko-
lebenken og begynte i LAB i starten på 
august i år. Da ble han kastet rett ut i 
«virke lighetens verden» for å lære, og har 
siden vært en god tilvekst i LAB.

Prosjektet ble påbegynt i april i år og skal 
overleveres til byggherren i august 2018. 
Selve bygget er vi stort sett ferdige med 
i løpet av høsten 2017. Resten av tiden 
frem til august 2018 skal brukes til å fer-
digstille alle områdene utomhus. 

Byggeplass se�  fra kran.

Helge forskaler dekke.
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ZANDER K 
Hotell Zander K (HZK) i Zander Kaaes Gate 
går mot ferdigstillelse. I god takt med 
fremdriftsplanen er arbeidene ferdige til 
jul. Overlevering til byggherren er kon-
traktsfestet til 1. mars 2016. Gjen nom 
høsten har byggherren sammen med LAB 
foretatt deloverlevering av ferdigstilte 
hotellrom. På denne måten har byggher-
ren raskest mulig kunnet gå i gang med 
sine egne arbeider på rommene. «Til nå 
er det lagt tepper i ca. 170 rom, noe som 
er byggherres egen leveranse. De siste to 
månedene før overtagelse vil vi bruke til 
prøvedrift og innregulering av byggets 
tekniske anlegg før åpning» sier en stolt 
prosjektleder Hans Skorpen. 

«Som de fl este vet har HZK vært et sat-
singsprosjekt for LEAN. Felles ukeplan-
legging og daglige morgenmøter har vist 
seg å være et svært godt verktøy for å 
følge arbeidene tett opp på en travel byg-
geplass» tilføyer Hans, samtidig som han 
serverer mange lovord om driftsledelsen 
på prosjektet. Denne bestod av anleggs-
leder Aleksander Grepstad, sivilingeniør 
Mats Helland, byggelederne Bjarte Harms 
og Jan Stian Opdal, samt vår erfarne be-
tongformann Knut Knudsen. 

«Taktplanen som ble laget sammen med 
baser og prosjektledere i tidlig fase av pro-
sjektet har holdt mål uten revisjoner. 
Tilbakemeldinger fra underentreprenører 
har vært positive både mht. forutsigbarhet 
og økonomi. Alt i alt har det vært en god 
lærdom for fagene og ledelsen på prosjek-
tet. Dette tar vi med oss inn i fremtiden!» 
sier en fornøyd Mats Helland. Han er i dag 

LAB sin fremste ekspert og hovedmann 
bak selskapets satsing på LEAN. Hans mas-
teroppgave fra NTNU hadde tittelen: 

«Forbedring av produksjonssystem i byg-
geprosjekt. Bruk av operasjonsanalyse og 
Lean Construction prinsipper».

NAUST NORDÅSEN 
LAB Entreprenør oppfører for Nordås Bruk 
AS et naust i Nordåsdalen ved Nordås-
vatnet. Dette er et naust på ca. 50 m2 i en 
etasje. Naustet er oppført med bunnplate 
og vegg på 1 meters høyde i betong med 
yttervegger i tre, sperr og saltak oppå. 
Naustet har porter i begge gavler. Det er 
støpt sliskebane fra front og et stykke ut 
i sjøen, slik at man enkelt kan trekke på 
land båter. Kontraktssummen er et stykke 
under millionen. Naustet skal være ferdig 
til nyttår. Parhestene på Lagunen, Hans 
og Reidar, følger opp denne saken. 

Bjarte og Torleif løser problem.

Stilfulle lokaler.

Stedlig ledelse, Bjarte, Aleksander, Mats og Jan Stian.

Naustet nærmer seg ferdig.
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AVINOR T3 TETT BYGG 
Etter å ha overlevert de bygningsmessige 
arbeidene på råbygg og tett bygg på den 
nye T3 terminalen på Bergen Luft havn 
Flesland til sommerferien 2016, så har 
høsten gått med til å fullføre etterarbei-
der, nye tilleggsarbeider samt drift av 
felles rigg og driftsytelser for alle som 
utfører arbeid på prosjektet.

Tilleggsarbeidene og felles R&D har en 
samlet størrelse tilsvarende en stor tota-

lentreprise. Arbeidene består foruten av 
ordinære R&D oppdrag også nye byg-
ningsmessige arbeider, ombygging av 
eksisterende konstruksjoner og Rent Tørt 
Bygg aktiviteter. Sammen med ÅBF så 
gjennomfører vi også etablering av nye 
kommersielle arealer for leietagere som 
skal drifte butikk og bevertningstilbud. 
Det er derfor fortsatt hektisk aktivitet på 
prosjektet som i dag styres av til sammen 
8 personer. Videre sysselsetter vi fl ere av 

våre dyktige fagarbeidere, så LAB er fort-
satt i høyeste grad delaktig i ferdigstil-
lelsen av ny lufthavn.

De øvrige entreprisene på prosjektet job-
ber i disse dager med sluttføring av sine 
montasjearbeider, og uttesting av teknis-
ke systemer er påbegynt. «I følge Avinor 
så er det god kontroll på fremdriften og alt 
skal være klart til åpning av ny lufthavn 
17.08.17» sier prosjektleder Gard Kvalheim.

Slik vil det se ut i august 2017.

Gu� a gjør seg klar med thermokamera. Andreas sjekker RTB høyt og lavt.
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FB 40 
Vi har nå bygget om Folke Bernadottes 
vei 40 i Fyllingsdalen siden begynnelsen 
av 2015. Etter et kort opphold har vi siden 
vårparten 2016 bygget om to og en halv 
etasje som datafi rmaet Evry skal fl ytte 
inn i. 

«Arbeidene består av full renovering av 
etasjene av både teknikk og bygningsmes-

sige arbeider. De setter svært store krav 
til datakapasitet og elektriker har gjort 
en stor og god jobb med dette. For å sikre 
tilstrekkelig «oppe tid» for disse anleg-
gene er det etablert et eget serverrom 
med datakjøling, nødstrøm og doble sys-
temer» sier prosjektleder Steinar Norheim. 

Arbeidene er blitt styrt på plassen på en 
svært god måte av våre byggeledere 

Frode Njøten og Johan Løve Gjersvik. 
I disse dager overtar leietaker lokalene 
og vi regner med å rigge oss ned i begyn-
nelsen av januar. Etter endt oppdrag 
denne gangen står det fremdeles to eta-
sjer igjen som ikke er leid ut og som ikke 
er renovert. Vi kan derfor med stor sik-
kerhet si at vi før eller siden havner vi på 
FB 40 igjen. 

Lyse og trivelige lokaler.

Nyrenovert fasade.
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KANALVEIEN 7 
Etter en kort ferie var vi allerede i begyn-
nelsen av september ferdig med råbygget, 
inklusive ventilasjonsbygg på taket. Umid-
del bart etter startet vi med tak tek king, 
gesims og fasadene.

«Etter en miserabel sommer var endelig 
værgudene i godlag og arbeidene gikk helt 
i henhold til plan–i hvert fall nesten» sier 
en smilende prosjektleder Steinar Floen. 
Da de siste buete glassene skulle monteres 
hadde fabrikken gjort det kunststykke å 
produsere glassene med folie på feil side. 
Men med kreative innspill fra underentre-
prenør klarte vi likevel å få tett bygg kun 
kort tid etter oppsatt plan. 

«Med et rødt blinkende lys på sluttdato 
02.05.17 startet vi montasje av de faste 
veggene og opplegg for tekniske fag al-
lerede før bygget var helt tett. I dag er vi 
ferdig med gulvavretting og de faste veg-
gene i tre etasjer, samt godt i gang med 
både ventilasjon, rør og elektro. Maler er 
også i god fl yt og snart er det også opp-

start for fl iselegger» sier en fornøyd pro-
sjektleder. 

Utvendig holder rørlegger og grunnen-
treprenør på med vanninntak og fordrøy-
ningsbasseng. Deretter er det inntak fra 
BKK Varme sin tur. Når dette er etablert 
vil strøminntak være neste punkt på pro-
grammet. Alt dette skjer på et meget be-
grenset område og vi er nødt til å ferdig-
stille det ene før vi starter neste etappe. 
Det arbeides også for fullt med lyssatt 
glassgesims og det skal bli spennende å 
se hvordan den vil markere seg.

Kranen ruver fortsatt godt i bybildet, men 
i uke 2/17 er det planlagt fl ytting av denne 
til Elsesro. Da blir det full gass med utven-
dige arbeider. To inngangsparti skal eta-
bleres, murer skal støpes, gangveier eta-
bleres og gjerder etableres. I tillegg må vi 
ta høyde for at arkitekten (les byggherren) 
har ønsker om å gi området rundt bygget 
et uttrykk som vekker oppsikt. 

Framdriften er stram men våre samar-
beidspartnere står virkelig på for at vi 
skal kunne nyte «kom mai du skjønne 
milde». På dette prosjektet har Steinar 
hatt med seg sin gamle parhest og for-
mann Sigmund Algrøy. Det er ikke få 
bygg de har oppført sammen, og hver 
gang like vellykket. Etter et langt liv i 
byggebransjen har Sigmund kommet i 
reparasjonsalderen. i løpet av byggetiden 
har han fornyet både hofte og ankel. 
I hans to fraværsperioder har våre to for-
menn Børge Skurtveit og Jan Sigurd 
Johnsen vært god å ha. 

E�  praktbygg i bybildet.
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K 201–K 202 
Da er vi endelig i gang med overlevering 
og innfl ytting på prosjekt BUSP. De første 
etasjene er tatt i bruk. De neste overleve-
ringene vil skje fortløpende frem til fe-
bruar 2017. Vi holder rigg for alle entre-
prenørene på prosjektet, så det vil nok 
være personell fra LAB på stedet helt frem 
til da. 

Bygget som vi nå overleverer er på ca. 
28.000 m2 i varierende høyde opp til 9 
etasjer og utgjør første etappe på en helt 
ny bebyggelse som planlegges oppført på 
dette området. Her har vi utført to store 
kontrakter på til sammen ca. 440 MNOK. 
Entreprise K 201–Råbygg og entreprise K 
202–Tett hus. Det nye bygget inneholder 
psykiatri, barnas energisenter, undervis-
ningslokaler samt tekniske etasjer.

For tiden er det siste fi nish på utvendig 
arbeider som pågår med blant annet fun-
damenter for kunst og asfalteringsarbei-
der. «Vi begynte her allerede i mai 2012, 
så nå skal det bli godt å ta fatt på andre 
oppgaver» sier anleggsleder Egil Storheim. 
Med på prosjektet har han også prosjekt-
leder Ottar Sleire, ingeniørene Runar 
Handegard og Lars Andreas Aaland. De 
fl este av disse blir nok på prosjektet noen 
måneder ut på nyåret også. 

TORGALMENNINGEN 
(SPESIALOPPDRAG)
Tidligere i høst ble LAB kontaktet av 
Bergen kommune v/Bymiljøetaten angå-
ende et viktig spesialoppdrag på selve 
Torgalmenningen. Det viste seg å være 
en hastejobb og jobben var todelt. Nybakt 
anleggsleder Rolf Helge Hellevang og for-
mann Knut Knudsen ble håndplukket til 
jobben. 

Det første som måtte gjøres var å sikre 
«Breiviks» søylene som har begynt å slå 
sprekker. Disse søylene ble montert i 1999 
av LAB hvor både Knut Knudsen og Rolf 
helge Hellevang var involvert i monterin-
gen. Så det er ikke tilfeldig at nettopp 
disse to ble håndplukket til jobben 17 år 
etterpå. Nå var det kun snakk om en mid-
lertidig sikring mot videre sprekkdan-
nelse. Bergen Kommune har nemlig plan-
lagt å bytte ut søylene i 2020.

Den andre delen jobben var at alle lysene 
som henger i wire over Torgalmenningen 
skulle byttes ut. Planleggingsarbeidet ble 

gjennomført i samarbeid med alle husei-
erne tilsluttet Torgallmenning Vel. 
Planleggingsarbeidet i regi av Kommunen 
har pågått siden 2012, og selve fasadebe-
lysning ble gjennomført i 2015, mens 
plassbelysningen på wirene ble endelig 
sluttført av LAB i november måned 2016. 

Belysningen er nå blitt en miljøriktig 
LED-belysning som fremhever byggenes 

fasader og øker belysningsnivået på plas-
sen uten å ha generende blendingseffek-
ter. Det er også etablert et nytt fl eksibelt 
styringssystem for belysningen, som kan 
programmeres for spesielle lyseffekter. 
I forbindelse med opphengingen av nye 
wirer ble også alle wirefester i husveggen 
skiftet ut, og grundig testet for tilstrekke-
lig styrke. «En jobb litt utenom det van-
lige» sier en alltid smilende Rolf Helge. 

Det begynner å bli ferdig utvendig også. Lars Andreas og Egil er i strålende humør.

Nye lys før julehandelen.
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FORTUNEN 1 
«Vi jobbet på spreng siden nyttår 2016 
med å rehabilitere Wallendahlbygget i 
kvartalet mellom Strandgaten og Strand-
kaien. Et bygg på ca. 7.000 m2 hvor jobben 
har bestått i å renske bygget til skallet, 
bytte vinduer, male fasader, bytte heiser 
og tekke takene på nytt. Vi har også laget 
et helt nytt inngangsparti til bygget i 
gammel stil basert på innspill fra byanti-
kvaren» sier en stolt og travel prosjektle-
der Steinar Norheim. 

Som på de fl este rehabiliteringsprosjekter 
er det ingenting som er rett frem. Her har 
det vært fl ust i skjulte problemer som har 
dukket opp underveis. Vi har fjernet mye 
asbest og forsterket det gamle bæresys-
temet. Blant annet forsterket alle heis-
sjakter, samt laget ny bæring i fl ere av 
ventilasjonssjaktene på bygget. «Her kan 
vi trygt si at vi har gjort fl ere tiltak for å 
holde bygget oppe i nye 100 år» sier en 
spøkefull anleggsleder Sigmund Sunde. 
For utførelse av alle disse arbeidene har 
han hatt god hjelp av vår stødige for-
mann Jan Sigurd Johnsen. 

Vi overleverte de første nye kontorene al-
lerede i juni. Deretter fulgte to nye konto-
retasjer som skulle overleveres i måneds-
skiftet august/september. For å få til dette 
måtte vi ha full drift på bygget gjennom 
sommerferien. Heldigvis hadde Trygve 
nettopp ansatt to spreke byggeledere, 

Johan Løve Gjersvik og Eivind Holmedal, 
som var villige til å ta en kort sommerferie. 
De fordelte broderlig ferieukene mellom 
seg. Etter ferien ble det som vanlig fullt 
kjør dag og natt for å få inn neste leietaker. 
«I god LAB-ånd klarte vi dette, og en ny 
fornøyd leietaker fl yttet inn i nye lokaler 
i starten av september» avslutter Steinar. 

Samtidig som vi ferdigstilte disse etasjene 
laget vi klar alle gulv, yttervegger og toa-
lettsoner i til sammen tre nye utleielokaler 
for ny innredning. Disse etasjene er ikke 
leid ut pr. dags dato. Når nye leietakere er 
på plass fortsetter vi arbeidene her.

BERGEN STORSENTER 
LAB holder fremdeles på med arbeider på 
Bergen Storsenter. «Tannlegesenteret ble 
overlevert som avtalt til fellesferien og 
etter montering av innredning etc. ble 
tannlegesenteret tatt i bruk i september» 
sier anleggsleder Rolf Helge Hellevang. 

I høst har LAB stått for bygging av ny kun-
deservice. Denne er fl yttet fra 1 til 2 etasje. 
Den nye kundeservicen er tegnet av 
Tønder interiørarkitekter og fremstår som 
veldig moderne med gode kvaliteter. Vi 
har revet det gamle kundeservice  lokalet 
hvor det nå er klargjort for en ny leietaker, 
her vil senteret vente med videre ombyg-
ging slik at julehandelen ikke blir forstyr-
ret av støyende maskiner og arbeidsfolk. 
«Det er i seinere tid også levert inn pris på 
fl ere ombygginger på senteret, vi venter 

derfor i spenning på om det blir mer ar-
beid her. Kunden er godt fornøyd med de 

arbeidene som er utført» avslutter en op-
timistisk anleggsleder. 

Nyoppusset fasade.

Spesialbygget dør.

Ny infodisk.
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TORGALMENNINGEN 2 
Byggingen av Bergen Børs Hotell på Vågs-
allmenningen startet opp på nyåret 2016. 
Det er tre eldre bygg som skal rehabilite-
res og omgjøres til et hotell med 127 rom. 
Byggherren og hotelldriveren stiller høye 
krav og har store forventninger til det 
ferdige bygget. 

Steinar Norheim er prosjektleder her 
også. Med seg som prosjekteringsleder 
har han Hans Skorpen. Han må betegnes 
som LAB sin hotellekspert etter å ha gjen-
nomført hele fem hotellprosjekter med til 
sammen ca. 600 rom de siste 5–6 årene. 
Han gjør en kjempeinnsats mot de pro-
sjekterende for å få frem tegningsgrunn-
lag til rett tid, selv om mange utfordrin-
ger og mye uforutsett dukker opp titt og 
ofte. 

Den omfattende rivejobben var i det sto-
re og hele over i løpet av juni og siden da 
har det vært fullt fokus på å bygge opp 
igjen, i alle tre byggene. Noen utfordrin-
ger har det vært underveis, som for ek-
sempel et noe underdimensjonert bære-
system og mye asbestsanering. Disse 
arbeidene har ikke bare vært tidkrevende, 
men også betydd at man har måttet ut-
sette bygging i enkelte etasjer. Men våre 
fl inke medarbeidere og underentrepre-
nører har jobbet tett og godt sammen og 
funnet gode løsninger, slik at dette har 
hatt minimalt å si for den totale fremdrif-
ten. Sammen med anleggsleder Per 
Einarsen er det ingeniør Mats Bremerthun 
og byggeleder Eivind Holmedal som sty-
rer byggearbeidet. 

Mats har fått god bruk for sin RIB bak-
grunn på den eldste delen av bygget hvor 
det har vært mye arbeid med kartlegging 
av eksisterende fagverkskonstruksjoner 
og andre trekonstruksjoner. Samtidig har 
han styrt byggearbeidene i Granittbygget.

For Eivind har det vært mye arbeid med 
tilrettelegging med inn og uttransport av 
varer og materiell pga. vanskelig inntran-
sport og få lagringsmuligheter. Eivind er 
ikke «tapt bak en vogn». Han sjek ket på 
nettet og oppdaget en såkalt Lift roller 
som kan monteres i vindusåpninger. Vår 
lagersjef Inge Andersen gikk umiddelbart 
til innkjøp av en slik. I oktober fi kk Eivind 
montert Liftroller systemet, noe som har 
lettet selve inn heisingen betydelig. Dette 
er i et system som kan monteres i vin-
dusåpninger, hvor man har en plattform 
som kan skyves ut av vinduet slik at det 

kan heises paller opp på. Deretter trekker 
man pallene inn i bygget og løfter dem av 
med en egen løfteanordning. Ellers har 
Eivind også styrt byggearbeidene i den 
delen av bygget som kalles Nybygget, 
dette har han gjort med stødig hånd.

Videre fremover er det selvfølgelig ferdig-
stillelse av rom og fellesarealer som er 
viktig, samtidig som man skal bytte ut 
ventilasjonsaggregater og kjølemaskiner. 
I midten av desember vil omtrent halv-
parten av rommene stå klar til innred-
ning. Dette gjelder også restaurant 
og bar i det ærverdige Handelskammeret, 
som var den viktigste samlingsplassen 
for byens handelsmenn i den tiden 
Bergen hadde sin egen Børs her. De to 
neste store milepælene vil være i me-
dio februar og mars. Da skal resten av 
arealene ferdigstilles. 

Eivind, Per og Mats følger opp byggeplassen .

Li�  roller innstallert på prosjektet. Flo� e rom.
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ELSESRO BRYGGE 
LAB inngikk totalentreprisekontrakt på 
270 mill. kr. inkl. mva. den 07.06.2016 for 
bygging av boligprosjektet Elsesro Bryg-
ge AS. Prosjektet består av 80 selveiende 
leiligheter med fellesarealer, kaiområde 
og semiautomatisk parkeringsanlegg for 
51 biler pluss 11 vanlige parkeringsplas-
ser. Sameiet får 3 elbiler som kan dispo-
neres av alle beboerne i en sambruksord-
ning.

De 80 leilighetene fordeler seg på 5 byg-
ningskropper, hus A, B, C, D og E. Det er 
i pr i dag solgt 75 leiligheter og vi er godt 
i gang med kundeendringer som skal 
være komplett ferdig til 01.02.2017. 

«På Elsesro Brygge prosjektet har vi valgt 
å prøve ut tilvalgsportalen inAttika, et 
web-basert program anbefalt av AF Eien-
dom som har benyttet dette på fl ere pro-
sjekter. Programmet er nytt for både oss 
og kundene, og det har vært en del utfor-
dringer underveis med noe manglende 
funksjonalitet og litt feil/mangler i pro-
gramvaren. InAttika skal også benyttes 
til befaringer, overleveringer og FDV» sier 
prosjektleder Stig Hole. 

Med så mange leiligheter solgt og en godt 
voksen kjøpergruppe har Silje Cathrin 
Olsen og Jens Nordtvedt for tiden hen-
dende fulle med kundebehandling og 
prising av kundetilvalg.

«Grunnarbeidene er i full gang med utlas-
ting av tomt for hus E, samt sikring av 
fjellknaus som henger over et eldre nabo-
hus. Sprengningsteknikk utfører grunn-
arbeidene som også omfatter utfylling i 
sjø samt muring i sjø. FAS har utført pele-
arbeider både til lands og til vanns med 
både vanlige og knekkforsterkede stål-
kjernepeler. Disse arbeidene er nå ferdi-
ge» sier anleggsleder Knut Helge Iversen 

I skrivende stund er LAB ferdig med be-
tongarbeidene i blokk D. Dette arbeidet 
er utført med god kvalitet og har gått et-
ter planen til tross for endringer som er 
kommet i tolvte time på grunn av seint 
salg av toppleiligheten som ønsker omfat-

Nye boliger i sjøkanten.

Angelo armer bjelke. Jarle forskaler fundament.
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tende endringer. På hus C er peleputer og 
dragere ferdigstilt, bunnplaten er påbe-
gynt og vegger kommer tett på. 

På dette prosjektet blir våre fl inke fagar-
beidere og lærlinger satt på prøve med 
forskaling og støping av en rekke spesi-
elle konstruksjoner i og nær sjøsonen ifm. 
fundamentering av noen av byggene. 
Dette arbeidet utføres på en tilsvarende 
god måte, godt styrt av basene Bjørnar 
og Pieter, samt formann Børge. 

«Av ulike årsaker inntruffet i grunn- og 
fundamenteringsfasen ligger vi pr. i dag 
noen uker etter gjeldende fremdriftsplan. 
Akkurat nå er prosjektet i en hektisk fase 
hvor vi omarbeider fremdriftsplanen for 
å sørge for å ha en god tilkomst for for-
skalings- og betongarbeidene. Dette gir 
også utslag for våre rådgivere som blant 
annet må snu seg rundt og prosjektere 

ferdig hus A før hus B» sier en engasjert 
Knut Helge, som raskt tilføyer «Her er det 
mye som må gjøres på kort tid for å prøve 
å ta inn den tapte tiden, men i god LAB 
ånd skal vi klare dette også».

Vi ser frem til at ÅBF skal starte på sine 
tømrerarbeider første uken i januar 2017. 
Nok en gang har vi store forventninger 
til samarbeidet med vår søster. Vi vet at 
dette vil fungere godt!

FLØENBAKKEN 4 
I Fløenbakken 4 er LAB i full gang med 
byggingen av 12 leiligheter for Fløen bak-
ken 4 AS som er eid av Profi er og Storm 
Eiendom. Kontraktsummen er på vel 
46 MNOK inkl. mva. Totalt areal (BRA) er 
1 614 m2 fordelt på 12 leiligheter. Disse 
varierer i størrelse fra 57 m2 og opp til 
149 m2. Alle leilighetene er solgt. Blokken 
består av parkering og tekniske rom i 
underetasjen og med 6 etasjer med bolig 
oppå.

Vi startet med egne arbeider så smått like 
før ferien og bemannet opp med full be-
manning på 11 personer i august. Egne 
arbeider er i grove trekk ferdig frem til 
jul. Da vil et 7 etasjers råbygg stå ferdig 
like ved innslaget til den nye Ulriks-
tunnelen som Jernbaneverket bygger. 
Betongarbeidene har frem til nå gått me-
get bra til tross for at lagerplass er et 
fremmedord i Fløenbakken 4. Utfordrin-
gene har blitt løst ved hjelp av god plan-
legging og godt samarbeid blant alle 
parter i prosjektet.

Vår egenproduksjon er blitt ledet av våre 
erfarne baser Stein Ove Seljelid og Karl 
Anton Hopsdal i tillegg til «far sjøl», vår 
trofaste formann Knut B Knudsen, som 
for øvrig skal «tre av» og gå inn i pensjo-

nistenes rekker til nytt år, etter hele 26 år 
i LAB. Når Knut blir pensjonist etter nytt-
år vil vår byggeleder Dag Ove Bjørnsen ta 
over hans funksjon på prosjektet og være 
med på prosjektet frem til overlevering 
sammen med anleggsleder Per Jarle 
Jacobsen og prosjektleder Stig Hole.

Når dette leses er også tømrerne fra ÅBF 
og de tekniske fagene i gang med sine 
arbeider på de tre nederst etasjene. 
Tømrerne vil på topp være ca. 15 mann 
på byggeplassen. ÅBF skal holde på frem 
til 4. september 2017 som er vår over-
leveringsdato til byggherren.

Stein Ove og Erlend er i godt humør.

Rune monterer armering.

Tobbestøp på dekke.
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UTVIDELSE LAGUNEN STORSENTER 
I mai ble LAB enige med Olav Thon Grup-
pen om at vi skal bygge ut ca. 50.000 m2 
med kjøpesenter på Lagunen. Våre arbei-
der, eksklusiv innredning av butikker og 
fellesareal, utgjør i dag ca. 640 MNOK eks. 
mva., og representerer første byggetrinn 
i en stor og omfattende utbygging av 
Lagunen senterområde. «Vi har i hele 
høst ventet på Byrådens behandling av 
en liten planendring. Dette har medført 
en stadig utsettelse av planlagt bygge-
start. Men den 8. desember ble saken en-
delig godkjent av Byråden. Nå gjenstår 
det å få behandlet rammesøknaden og 
deretter den kommende igangsettings-
søknaden. Vårt mål er å komme i gang 
med byggearbeider på tomten primo fe-
bruar 2017» sier en lettet Trygve. 

Kort oppsummert er prosjektets oppstart 
blitt forsinket med over 4 måneder. Bygg-
herren ønsker at deler at dette forseres 
inn igjen, slik at Plan 2 i det utvidete 
P-huset er klar innen 20. november 2016. 
LAB har i møte med Thon Gruppen be-
kreftet at vi er innstilt på å få dette til. 
«Så nå er det bare å brette opp ermene og 
vise hva som bor i oss» sier en optimistisk 
Trygve. 

Det nye bygningsvolumet som nå skal 
bygges ligger mellom buss-stasjonen 
langs Fanaveien, over det eksisterende 
parkeringshuset til dagens hovedinn-
gang «Elipsen». Det eksisterende parke-
ringshuset bygges helt inn og utvides 
helt fram til bussterminalen. Parkerings-
huset vil være over tre etasjer som i dag. 
Over parkeringshuset skal vi bygge to 
separate bygg. Bygget som ligger paral-
lelt med bussterminalen kalles for 
«Vestbygget» og her vil det komme nye 
butikker og restauranter i 4 etasjer. Dette 
bygget strekker seg inn i det som er ek-
sisterende rundkjøring ved dagens Shell 
Stasjon, slik at LAB må fl ytte rundkjørin-
gen lenger sørover. I tillegg skal vi bygge 
et «Senterbygget» med fi re etasjer paral-
lelt med Vestbygget. Dette bygget er plas-
sert inn mot eksisterende vestfasade på 
Lagunen. Det betyr at dagens hovedinn-
gang delvis må rives og bygges sammen 
med det nye bygget. I de øverste etasjene 
i senterbygget er det planlagt bygget 7 
kinosaler som vil styrke Lagunen som et 
bydelssenter.

Mellom Vestbygget og Senterbygget er 
det planlagt et parkområde som strekker 

seg fra bybanestoppet ved Lagunen og 
sørover helt fram til Laguneveien. Her 
kan en gå planfritt av bybanen og rett inn 
i kjøpesenteret eller parkområdet. Mel-
lom byggene er det planlagt med to gang-
bruer som sikrer en god kommunikasjon 
for kunder mellom byggene.

Langs eksisterende bygg sin «bakside» 
mot Apeltunvannet skal det opparbeides 
en ny gang- og sykkelvei inkludert et ut-
kikkspunkt som skal krage ut over 
Apeltun  vannet. Sykkelveien forbindes 
med eksisterende gang- og sykkelvei som 
går bak Skeidar og XXL. Det er lagt mye 
arbeid i uteområdet og tanken er at dette 
skal brukes aktivt som et byrom ikke 
bare av handlende men av alle som ferdes 
i området.

«Utbyggingen vil kreve mye av oss med 
hensyn på logistikk og drift med tanke 
på at senteret skal være i full drift mens 
vi bygger. Ekstra utfordrende er det at vi 
i tillegg må etablere nye overvann- og 
spillvannsledninger i hele området slik at 
det blir graving av dype grøfter fra buss-
terminalen langs hele parkeringsplassen 
sør før dagens Lagunen og helt fram til 

Nedre torg.
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HANDZON LAGUNEN 
På grunn av de omfattende ombyggings-
arbeidene som skal skje på Lagunen 
Storsenter må dagens bilpleieanlegg fl yt-
tes fra det gamle P-huset til det nye 
P-huset. «Det er viktig at disse får konti-
nuerlig drift slik at de ikke mister sine 
viktigste kunder» sier Gard Kvalheim 
med et lurt smil. Hans bilpark bør fortsatt 
kunne stå å skinne på brosteinen foran 
Villaen på Bjørge. 

«Like før ferien fi kk vi rammetillatelse fra 
byggesak og fi kk sendt inn søknad om 
igangsettelse. På grunn av lang saksbe-
handlingstid hos arbeidstilsynet forelå 
ikke svar før medio oktober. Men nå er 
arbeidene med det nye bilpleieanlegget 
heldigvis godt i gang» sier en fornøyd 
anleggsleder Pål Stian Dale. 

Byggeleder Reidar Midtsæter styrer ar-
beidene på plassen og passer på at alt går 
riktig for seg. Ringmurer for vegger er 
kommet på plass parallelt med at demon-
tering av eksisterende teknisk anlegg 
pågår. Det skal leveres elementvegger 
som klimaskall og taket skal isoleres med 
foamglass. «Dette kommer til å bli lyse og 
trivelige lokaler som forhåpentligvis 
både kunder og ansatte vil trives i. 
Forventet ferdigstillelse er til vårrengjø-
ringen i 2017» avslutter den bilinteres-
serte anleggslederen. 

Apeltunvannet» sier en engasjert pro-
sjektleder Lasse Smilden. 

«Med på prosjektet er pr i dag Gard Kval-
heim som prosjekteringsleder sam men 
med en av våre nyansatte medarbeidere 
sivilingeniør Tale Kleveland Spiten. Pål 
Thommassen skal være anleggsleder. LAB 
har i tillegg ansatt Matti Heinænen fra 
NCC og Henrik Tellefsen fra tidligere Hole 
Glass AS. Vi ser fram til å få våre nye med-
arbeidere varm i trøyen på Lagunen. 
Arbeider inne i eksisterende arealer vil 
følges opp av Hans Skorpen og Pål Stian 
Dale. Organisasjonen utvides etterhvert 
som vi kommer i gang» avslutter Lasse.  
Prosjektet har pr i dag en sluttfrist som-
meren 2019, men i og med at prosjektet 
har fått en utsatt oppstart må vi avtale 

noen nye frister med Olav Thon Gruppen. 
«Det skal uansett bli godt å komme i gang. 
Vi har ventet lenge nå og byggeplassor-

ganisasjonen har vært klar til å starte en 
stund» sier anleggsleder Pål Thomassen.

Her skal det vaskes biler.

Se�  fra bybanen.

Godt synlig på Lagunen.
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MIDTUNHAUGEN 
Prosjektleder Steinar Floen skryter over 
sin egen byggeplassledelse på Midtun-
haugen. Denne består av anleggsleder 
Brede Kyte, ingeniør Robin Skorpen og 
formann Per Ivar Kristiansen. De har en 
tøff fremdriftsplan å forholde seg til og 
styrer etter denne med hard hånd. 

Etter en hektisk grunnarbeidsfase i som-
mer med mye knall og lite fall var det 
endelig klart for oppstart av betongarbei-
dene. Fundamentene startet 15. august 
og allerede 8. september var det klart for 
første støp av veggene. Da var heissynk 
og de fl este fundamenter godt gjemt i 
byggegropen. Arbeidet med veggene gikk 
etter planen og begge trappesjakter og 
alle vegger bortsett fra den ene gavlveg-
gen var ferdig for neste etappe. 

31. oktober rykket Spenncon inn og star-
tet med sin montasje. En stund var det nå 
to mobilkraner som kjempet iherdig om 
å komme høyest. Før vi får tatt den siste 
gavlvegg må montasje av betongelemen-
tene være kommet så langt at man ikke 
er avhengig av kranplassering i undereta-

sjen. Slik det ser ut er oppstart gavlvegg 
uke 51 og med ferdigstillelse samme uke. 
«Dette er helt i tråd med framdriftsplan» 
konstaterer Steinar.

Elementmontasjen skal være ferdig i slut-
ten av januar, men allerede i uke 51 star-
ter en montasje av sekundærstål for bæ-
ring av fasadene. Fasadearbeidene starter 
allerede i uke 3 med ferdigstillelse i slut-
ten av februar. Parallelt med fasadearbei-
det vil taktekking foregå, og i løpet av 
mars er det beregnet tett hus.

Innvendige arbeider med gulvstøp har 
beregnet oppstart i begynnelsen av mars 
og siden går det slag i slag til avtalt over-
levering den 1. desember 2017. 

«Straks det er tilkomst utvendig vil Allier 
bore energibrønner for utnyttelse av jord-
varmen. Det er planlagt 6 brønner med 
dybde 180 m pr. stk. Arbeidene er ikke en 
del av LAB sin entreprise og vi er ikke på 
noen måte delaktig i dette, men spen-
nende å følge med på skal det bli» sier en 
smilende anleggsleder Brede Kyte.

BIRKELAND RIDESENTER, SLETTEN 
I vår hadde vi litt lite arbeid til betong-
folkene våre, og da var det godt å ha gode 
relasjoner til byggherrer som har bygge-
planer. En av dem er Rune Birkeland som 
for noen år tilbake bestilte våre tjenester 
ved utvidelsen av Askøy Senter. 

«Denne gangen hadde han et annet spen-
nende prosjekt på gang. Et ridesenter 
beliggende på Sletten sørvest for Bergen 
Lufthavn. Her har vi i perioden mai – ok-
tober utført alle betongarbeider på det 
som må være et av landets fi neste ride-
sentre. Her er det ridehall på 2000 m2, 
hestestall for 50 hester og skrittemaskin 
hvor hestene kan gå i sirkel i tykk sand. 
På denne måten så trener de seg litt selv 
og utvikler gode muskler i beina» sier en 
tydelig hesteinteressert prosjektleder 
Steinar Floen. 

I tillegg er det biloppstillingsplasser for 
hestetransport, lager, kontor og areal for 
kiosk. Betongarbeidene våre har bestått 
i labanker, søylefundamenter, vegger, 
søyler, samt plasstøpt trapp. «Trappen ble 

for øvrig forskalt og støpt som svenne-
stykke for vår lærling Petter Adrian 
Andreassen» tilføyer vår stolte betongs-
sjef Jan Erik Skjelanger.

Vi har i den mest hektiske perioden hatt 
en bemanning på 7–8 mann som bas 
Tormod Erstad har holdt styr på. Våre ar-
beider har blitt fulgt opp av formann Dag 
Danielsen som har fått nødvendig oppføl-
ging av anleggsleder Jan Erik Skjelanger. 
Dette har de styrt fra sitt daglige virke på 
prosjektet på Haraldsplass. «Med en op-
pegående bas på stedet så er det ikke så 

mange turene til Sletten vi trenger å ta» 
sier Dag som raskt tilføyer «Jeg har aldri 
vært med å bygge ridesenter før, så dette 
har vært både spennende og artig». 

Montering av element pågår.

Bunnplate for skri� emaskin.

Ridehall.
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SENGEBYGG SØR. MARY JOYS HUS
Sengebygget er et nybygg på ca. 10.000 m2 
som er lokalisert på tomten mellom 
Sentral  blokken, Konrad Birkhaugs Hus og 
Ibsensgate. Bygget kommer delvis inn 
under helikopterdekket som er bygget på 
sentralblokkens sør-vestre hjørne. LAB 
har oppført bygget som en totalentreprise. 

«Det er ikke helt vanlig at byggherrer vel-
ger totalentreprise for sykehusbygg på 
grunn av kompleksiteten, men at det hel-
ler deles i fl ere entrepriser som råbygg/
tett hus samt fl ere innvendige og tek-
niske entrepriser. Erfaringene med å ut-
føre bygget i en ren totalentreprise har 
uansett vært gode for LAB og Helse 
Bergen» sier prosjektleder Lasse Smilden.  
Sengebygget har siden slutten av august 
vært i full drift som barneklinikk med 

barnerøntgen, poliklinikker, akuttmottak, 
intensivavdelinger og sengeposter. Bygget 
ble offi sielt åpnet av helseminister Bent 
Høie den 10. oktober i et fl ott arrange-
ment med både barn og voksne tilstede. 

Samtidig som bygget nå er tatt i bruk på-
går det en prøvedrift i regi av LAB og våre 
underleverandører. Prøvedriften startet 
i mai hvor forskjellige systemer ble testet 
og innregulert. Svaret på om bygget fun-
gerte som tiltenkt fi kk vi uansett ikke før 
bygget ble tatt i bruk av ansatte og pasi-
enter. Noen utfordringer har det vært 
spesielt på dørautomatikk, ventilasjon og 
SD-anlegget. Disse utfordringene har vi 
løst underveis og de tilbakemeldinger 
LAB har fått fra brukerne har uteluk-
kende vært positive. 

Utomhus på vestsiden av bygget har vi 
bygget et fl ott parkanlegg med lekeplass 
til barna. Ny gangvei fra Ibsensgate er eta-
blert og Helse Bergen sin avdeling «Park 
og Hage» har også fått plass på området. 
Byens fl otteste takterrasse er bygget på 
taket av midtfl øyen. Her kan du sitte å 
nyte solen og utsikt helt til Fana og Askøy. 
Bygget er litt utradisjonell i formen og 
bryter litt med den eksisterende bygnings-
massen på Haukeland. Både vegger og tak 
er kledd med treverk fra Kebony, og mønet 
i nord- og sørfl øyen går diagonalt over ta-
ket brutt av taktrassen over midtfl øyen.

LAB ønsker Helse Bergen til lykke med 
sitt nye bygg.

NYHAUGVEIEN 4 
5 leiligheter med underliggende garasje 
for 5 biler ble ferdigstilt overlevert til av-
talt tid i september 2016. Byggherren Nils 
Martin Axe har fulgt prosjektet med ar-
gusøyne hele veien, og var godt fornøyd 
når bygget stod ferdig. 

Vår nybakte anleggsleder Rolf Helge be-
stod ilddåpen og har levert et bygg med 

høy kvalitet til en fornøyd byggherre. 
Prosjektleder Stig Hole har fulgt byggher-
ren fl ere år før byggingen kom i gang og 
Axe har fl ere ganger uttalt at «uten deg 
Stig hadde det ikke blitt noe prosjekt». 

ÅBF har utført tømrerarbeidet på sedvan-
lig god måte for LAB med god kvalitet og 
godt samarbeid på alle områder. 

Foto v/Helge Skodvin

Flo�  bygg.
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JACOB KJØDES VEI 10 
Jacob Kjødesvei 10 ble ferdigstilt og over-
levert til byggherren i oktober måned. 
Den første kjøperen overtok og fl yttet inn 
1. desember. Prosjektet fremstår med me-
get god standard og høy kvalitet. Både 
LAB Eiendom og våre partnere på eiersi-
den er særdeles godt fornøyd med resul-
tatet. Det gjenstår å selge 3 leiligheter. Vi 
regner med at det vil skje i løpet av første 
halvår 2017.

Pål Stian Dale har vært prosjektleder, 
Runar Handegard anleggsleder og Per 
Ivar Kristiansen formann. Alle er godt 
fornøyd med gjennomføringen av pro-
sjektet, både av LAB-gutta på betong og 
våre gode UE med ÅBF i spissen. 

BYBANEN – LESKUR TRINN 3 
Leskurene og sykkelskurene med rekk-
verk, benker, avfallskurver etc. ble over-
levert til Bybanen Utbygging til avtalt tid 
den 11. mai 2016. Byggherren er meget 
godt fornøyd. Overleveringen avdekket 
kun et fåtall små fl ikkpunkter på lakkert 
stål.

Byggetrinn 3 er den fjerde kontrakten 
LAB gjennomfører for Bybanen Utbygging. 
Den første kontrakten ble tildelt LAB 2. 
desember 2008 med oppstart prosjekte-
ring i januar 2009. Siden har det gått mer 
eller mindre kontinuerlig til vi nå er vel 
fremme på Flesland. Vi har i byggetrinn 
3 jobbet til og fra gjennom 2 år på 7 hol-
deplasser, fra Råstølen til Flesland. Totalt 
12 leskur + 3 oransje «bokser» (Flesland) 
og 10 sykkelskur.

På Flesland er det avtalt at de tre oransje 
glassboksene først skal monteres i første 
del av 2017 da Bybanen ikke har kunnet 
gi oss tilkomst før. Som utfordring har vi 
dessverre konstatert konkurs hos glas-
sentreprenøren. Vi har derfor engasjert 
Bue Aluminium for å fullføre dette arbei-
det.

Stig Hole har vært prosjektleder og Frode 
Njøten med all sin tålmodighet og etter-
rettelighet har styrt driften og underen-
treprenørene på en forbilledlig måte. «Vi 
er klar for neste byggetrinn når det en 
gang måtte komme!» sier en fornøyd Stig 
Hole. 

Klar for innfl ytning.

Bybanen er i rute.

Leskur klar for passasjerer .
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LONE II (LONEMARKA) 
LAB Entreprenør har inngitt totalentre-
prisetilbud på 18 selveiende leiligheter på 
totalt 21,5 MNOK eks. mva. til Lone 
Utvikling. Blokken er nærmest en kopi til 
den forrige som vi bygget på nabotomten 

for en del år siden, bortsett fra at den 
inneholdt 24 leiligheter og var en etasje 
høyere. Vi må innrømme at den forrige 
blokken ikke er et «smykke», verken ut-
vendig eller innvendig. Denne gangen 
ønsker vi å bygge betong i balkonger og 

svalganger med glassrekkverk. Forventet 
oppstart er medio april 2017 dersom ut-
byggeren selger nok leiligheter. Til orien-
tering er LAB Eiendom 50% eier i Lone 
Utvikling AS. 

SANDSLI SYKEHJEM
Den 7. oktober leverte LAB tilbud til 
Bergen Kommune på totalentreprise 
Sandsli Sykehjem i konkurranse med 4 
andre entreprenører. Sykehjemmet er 
planlagt med 130 rom pluss 30 omsorgs-
leiligheter i øverste etasje. LAB var bil-
ligste tilbyder med pris på ca. 370 MNOK 
eks. mva., ca. 0,5 % billigere enn nr. 2. 
Men nest billigste tilbyder, Constructa 
Entreprenør AS, er blitt innstilt til jobben 
av Bergen Kommune, da Constructa etter 
Kommunens syn har scoret bedre på til-
budt prosjektleder. 

LAB har klaget på avgjørelsen innen fris-
ten den 9. november, og har den 28. no-
vember begjæret midlertidig forføyning 
slik at Kommunen hindres i å inngå kon-
trakt med Constructa før forføynings-

saken er behandlet av Bergen Tingrett. 
Rettsmøtet som skal avgjøre saken ble 

avholdt den 16. desember. Dom i saken 
forventes senest innen 3. januar 2017. 

Ny�  byggetrinn på Lone.

Illustrasjon av bygget.
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SKJOLDNES 
Skjoldnes har vært og er en av de fl otteste 
og mest attraktive beliggenhetene i Ber-
gen. I dette vakre området rundt Villa 
Skjoldnes og Konow Lund Villaen skal det 
totalt sett bygges nærmere 225 leiligheter 
fordelt på 3 byggetrinn. LAB har inngått 
en intensjons avtale med Skjoldnes Ut vik-
ling AS på bygging av 1. byggetrinn som 
om fatter 6 bygg med totalt 59 boenheter 
som ligger som en perlerad helt ytterst på 
pynten mot Nordåsvannet.

Boligene har nydelig vestvendt utsikt over 
Nordåsvannet mot Marmorøyene. De er 
planlagt med store vindusfelt mot sjø for 

å gi følelsen av at rommene går i ett med 
havfl aten og naturen rundt Skjoldnes. Det 
er gjennomgående svært høye kvaliteter 
både i interiøret og på fasadene og utom-
husanlegget. Det skal etableres en park 
hvor man skal gjenskape karpedammen, 
som i sin tid ble anlagt for herskapsboli-
gen Villa Skjoldnes. Parken blir forøvrig 
inndelt i klimasoner med særegne planter 
og vegetasjon og vil bli et attraktivt re-
kreasjonssted for beboere og besøkende 
på Skjoldnes.

I bakkant av prosjektet vil Fritz C. Riebers-
vei bli overbygget av et 230 m langt mil-
jølokk (egen entreprise), som vil skjule 

veibaner, forskjønne området, frigi areal 
og gi bedre tilgjengelighet til Nordås-
vannet. På lokket vil det bli anlagt et 
grøntanlegg med fasiliteter for rekreasjon, 
aktiviteter og trening.

Intensjonsavtalen fordrer at det oppnås 
tilstrekkelig salg i prosjektet. Etter en god 
start er boligmarkedet nå i vinterdvale, 
men meglerkorpset er svært positive og 
håper det er solgt tilstrekkelig antall boli-
ger i løpet av februar måned. Våre arbeider 
må koordineres med byggingen av lokket 
over motorveien. Dette medfører at opp-
start for oss ikke kan skje før ca. 7 måne-
der atter at tilstrekkelig salg er oppnådd. 

SKIPARVIKEN PANORAMA 
Ganske nøyaktig syv år etter at vi overtok 
selskapet er reguleringsplanen godkjent 
og vi kan starte arbeidet med å utvikle det 
attraktive området i Skiparviken. «Dette 
må betegnes som en stor milepæl i LAB-
historien» sier en svært fornøyd Trygve. 

Bergen kommune, Hordaland Fylkes kom-
mune og LAB forhandlet frem til siste 
stund om rammene for utbyggingen. 
Både plassering, gesimshøyder, kultur-
minner og arealer var diskusjonstema. 
Godkjent regulering gir oss anledning til 
å bygge ca. 9.800 m2 salgbart BRA med 
tilhørende kjeller som rommer ca. 130 
parkeringsplasser. Dette vil kunne gi ca. 
110–140 leiligheter avhengig av hvilken 
leilighetsmiks våre samarbeidspartnere 
på salg anbefaler. Før salgsprosessen 
starter så skal kulturminnet på tomten 
utgraves og geomur med støyskjerming 

etableres. Vi er allerede i gang med plan-
legging av dette arbeidet og forventer at 
vi ser anleggsmaskiner på tomten til vå-
ren.

Å måtte omarbeide et prosjekt 3 ganger 
og vente syv år på en godkjent regulering 
kan ødelegge økonomien til utbyggings-
prosjekter. Men i dette prosjektet har vi 

vært heldige, boligmarkedet i Bergen er 
fortsatt svært sterkt og det har vært en 
betydelig prisoppgang i perioden hvor vi 
har ventet på godkjenning. Alt ligger der-
for til rette for at vi skal kunne videre-
føre dette spennende prosjektet på en 
god måte og bygge fl otte boliger i et 
pressområde hvor moderne leiligheter 
med høy standard er en mangelvare.

Eksklusive leiligheter.

Her kan man trives.
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OASEN STORMARKED, 
 HAUGESUND 
Thon Gruppen skal bygge ut Oasen Stor-
senter i Haugesund og LAB fi kk invitasjon 
til å regne på jobben. Jobben består av 
rivning av frittstående bygg, en del riv-
ningsarbeider inne i eksisterende senter, 
samt ett nytt tilbygg til senteret. Til-
bygget er på ca. 8.600 m2 og består av 3 
etasjer med stort parkeringsareal i kjeller, 
samt butikkareal i øvrige etasjer. 

Thon Gruppen har for denne jobben ko-
blet LAB opp i et samarbeid med Bygg-
mester Kompaniet AS i Haugesund. Disse 
har gjort mye arbeid på dette senteret 
tidligere, og har et godt rykte. LAB kalku-
lere riving, grunnarbeid, råbygg og tek-
niske fag mens haugesunderne ivaretar 
arkitektfagene. Det er mange entreprenø-
rer som har meldt sin interesse for å 

regne på totalentreprisen, så her er in-
genting avgjort. Thon Gruppen regner 

med at denne jobben vil kunne starte 
første kvartal 2017. 

HARDANGERBADET 
I sommernummeret av LAB BLA ble det 
skrevet følgende: 
«Det er ikke til å legge skjul på at Hardanger-
fjord Hotel er en viktig part for å få realisert 
dette spennende prosjektet. De har i dag en 
stor aksjepost i Hardangerbadet Eiendom AS, 
og i tillegg er de byggherre for nybygget som 
skal knytte det gamle hotellet sammen med 
badeanlegget. Tidsplanen som tidligere er 
skissert har vist seg å være noe optimistisk, 
da man trenger noe mer tid til å få tilfreds-
stillende fi nansiering på plass. LAB følger 
imidlertid fortsatt prosjektet nøye, og vil 
svært gjerne tilby sine entreprenørtjenester 
når prosjektet en gang skal gjennomføres.»

I løpet av sommeren overtok DNB Har-
danger fjord Hotel etter konkurs i eien-
domsselskapet. Samtidig er selve hotell-
eiendommen tatt ut av konkursboet og 
plassert i et nystiftet rent selskap med 
navn Hardangerfjord Eiendom AS, som i 
dag er eiet og ledet av banken. 

I løpet av høsten har banken annonsert at 
Hardangerfjord Eiendom AS er til salgs. 
LAB Eiendom AS har i denne sammenheng 
vist interesse for et evt. kjøp. Vi har fore-
tatt befaring av dagens hotell sammen 
med dagens drivere, i tillegg har vi deltatt 
i et par møter med DNB. Vårt bud på hotel-
let behandles i disse dager av banken. 

Bakgrunnen for at vi ønsker å involvere 
oss på eiersiden i hotellet er det totale po-
tensialet som skapes hvis Hardangerbadet 
realiseres på naboeiendommen. Da vil LAB 

Entreprenør kunne bli tilført entreprenør-
oppdrag med verdi på over 200 MNOK eks. 
mva. 

NORDÅS SKO, NORDÅS 
LAB Entreprenør regner på en utvidelse 
av bygget som Nordås Sko har like ved 
Bohus på Nordås. LAB har tidligere byg-
get dette bygget som består av en etasje 
med skobutikk og en etasje der det er 
legekontor og treningssenter. Byggherren 

ønsker nå å bygge på bygget på baksiden. 
Utvidelsen er på ca. 700 m2 og vi priser et 
elementbygg med hulldekker og lettak. 
Pris skal være klar til jul. Tiltaket er ram-
mesøkt og dersom pris er rett og løyve 
blir gitt, så kan dette bli en jobb på våren 
2017.

Illustrasjon av bygget.

Illustrasjon av bygget.

Lab Bla Julen 2016  23



KRÅKEHAUGEN 
LAB Eiendom er 50% eier. Revidert plan-
forslag med redusert antall leiligheter og 
bortfall av tunnelløsning har vært ute på 
begrenset høring. Merknader er mottatt, 
kommentert og revidert planforslag er 

sendt inn til fagetaten. Vi venter nå på at 
fagetaten sender planen med sitt fagno-
tat til Byrådet for politisk behandling. Det 
forventes at planen så kommer opp for 
komiteen i løpet av første kvartal i 2017.

SKIPARVIKEN PANORAMA AS
Etter utkjøp av minoritetsaksjonærer i 
løpet av høsten 2016 er LAB Eiendom nå 
blitt 100% eier i selskapet. Regulerings-
planen er nylig blitt godkjent, så nå kan 
man starte prosjektering mot rammesøk 
og salg. Det vises til egen reportasje len-
ger fremme i LAB BLA. 

MIDTUN LEIR AS / MIDTUNHAUGEN 
NÆRINGSPARK AS
LAB Eiendom er 50% eier i begge selska-
pene. Trinn 1 som er Archer bygget er leid 
ut helt frem til 2027. Bygget selges når 
salgsmarkedet for denne typen bygg og 
leietaker har bedret seg. Trinn 2 som er 
Allier bygget er nå under oppføring i to-
talentreprise med LAB Entreprenør som 
totalentreprenør for alle bygningsmes-
sige fag. Bygget skal ferdigstilles og over-
leveres den 01.11.17. Det er avtalt at Allier 
kjøper bygget ved overtagelse. Pris er 
avtalt før byggestart. 

NORDSTRAUMEN UTBYGGINGS-
SELSKAP (NU)
LAB Eiendom er 60% eier. Utbyggingen 
er ferdig og selskapet er planlagt avviklet 
i 2017. Avviklingen vil gi en netto tilba-
kebetaling til eierne gjennom oppløsning 
av boliggarantier, overskudd og refu-
sjonsavtale med feltet ovenfor. NU arbei-
der med noen avsluttende aktiviteter 
rundt reklamasjonsarbeid, erklæringer 
og kommunal overtagelse av vei, vann og 
avløp før avvikling kan blir iverksatt.

LONEMARKA
LAB Eiendom er 50% eier. Lone Utvikling 
har besluttet å legge ut trinn 2 som utgjør 
18 leiligheter for salg i det vanlige marke-
det for boliger under oppføring. Legges 
ut i januar 2017. Hvis nok salg (60–70%) 
settes prosjektet i gang i april 2017 med 
overlevering til sommeren 2018. Nærings-
tomten som er trinn 3 er ute for salg. Det 
er gitt opsjon til en interessent i 6 mnd.

TOPPEMYR 
LAB Eiendom er 100% eier. Arbeid med 
fjerning av steinplatået er fullført. Det har 
gitt oss ca. 1 mål mer utelagringsplass. 
Kranor kommer inn som ny leietaker av et 
mindre uteareal over jul. FAS har valgt å 
avvikle sin lagerplass på Toppemyr og sat-
ser på lagring i Trondheim og bedre logis-
tikk mellom prosjektene. ÅBF ønsker å leie 
uteareal for fl eksibel mellomlagring av 
egne brakker på tomten. Ramirent har 
som følge av fjerning av steinplatået og 
deres behov nå fått leie et tilleggsareal ute.

HJORTEVEIEN 4–6
LAB Eiendom er potensiell 50% eier. LAB 
Eiendom har inngått en intensjonsavtale 
om regulering og utbyggingsavtale med 
grunneierne. Boligprosjekt med 28 leilig-

heter og tilhørende parkeringsanlegg 
under bakken. Reguleringsarbeid pågår. 
Forventet salgsstart høsten 2018. Bygge-
start vinter/vår 2019 med overlevering 
sommeren 2020.

Flo� e Boliger.

Skissetegning.
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OPPGRADERING AV LAGER-
OMRÅDET
Vi er nå helt i sluttfasen med ferdigstil-
lelse av lagerområdet. Steinplatået er 
fjernet og asfaltert. Støttemur mot gren-
sen til Nord er ferdigstilt og nå mangler 
bare en asfaltstripe så er alt klart. FAS 
valgte å avvikle lageret sitt i Bergen. Det 
passet i grunnen bra da vi nå må mel-
lomlagre nyinnkjøpt kran til Lagune-
prosjektet i et par måneder. Når kranen 
går ut til Lagunen rykker ny leietaker inn. 
Kranor skal leie ett mål av Toppemyr AS 
på årsbasis. De passer bra i sammen med 
LAB Entreprenør AS, og vi ønsker de vel-
kommen som ny leietaker.

DRIFT AV LAGERET
2 halvår av 2016 har vært preget av opp-
start på Haraldsplass, Midtun og Elsesro.
I alle disse prosjektene bruker vi vårt eget 
Mamut forskalingssystem. Det har vært 
hektiske dager for Kai som har gjort en 
god jobb med og fordele og få god utnyt-
telse av eget forskalingsutstyr. 

Lise styrer transporten med stødig hånd, 
i tillegg til annet lagerarbeid samt at hun 
stadig er ute og leverer små ting med 
transporteren. Mange ønsker å få besøk 
av en smilende og service innstilt Lise. 

Transportmengden er økende. Åge står 
på og har fulle dager og vel så det. Bjørn 
har fremdeles god kontroll på sertifi se-
ring av utstyr og med økt utstyrsmengde 
har han nok å henge i med. I perioder i 
høst har Jarle Færøy vikariert på lageret 
og det har vært til god hjelp. Han har fun-
gert utmerket i lag med lagergjengen. 
Som en konsekvens av økte transport-
mengder og økt behov for folk på lageret 
har vi bestilt en ny bil til lageret. Dette 
er en Crater Pickup med nyttelast 
2,2 tonn. Den skal brukes til transport av 
små utsyr og hasteoppdrag. Vi er i ferd 
med å ansette en sjåfør/lagermedarbeider 
til denne. Lise vil da få frigjort tid til la-
gerarbeid samt at byggeplassene kan ha 
fokus på produksjon og overlate trans-
porten til lageret. Dette tror vi blir bra og 
er med på å effektivisere driften.

«Dere ringer og vi bringer med et smil» er 
mottoet til vår dyktige lagergjeng.

NYE RUTINER ER INNFØRT PÅ 
UTLEVERING AV SAGER OG 
 RULLE STILLAS
Sager: når sagene blir kontrollert/repa-
rert fylles det ut sjekkliste. Denne følger 
med utlevering av sagen med signatur fra 

den som har kontrollert den. Kopi i egen 
perm på Lageret.

Rullestillas: Her kjører vi nå bare en type 
og det er Jama sin rullestillas. De andre 
typene blir faset ut når de kommer inn 
på lageret. Det blir kun levert ut kom-
plette stillas i høyder 2,2, 4,2 og 6,2m. 
Plukkliste blir fylt ut ved utlevering og 
medfølger ved utlevering. Kopi i egne 
perm på lageret. Manglende deler ved 
retur blir komplementert og belastet pro-
sjektene. 

INNVESTERINGER
Siden i sommer har vi kjøpt over 2000 stk. 
forskalingsbjelker med lengde 360 cm, 
samt over 500 nye dekkestøtter. Noe er 
levert til Elsesro, men hovedtyngden er 
levert til Haraldsplass. Vi har kjøpt en del 
smådeler til systemet, samt en del Cabber. 
Disse skal først brukes på Haraldsplass 
og senere på Lagunen. 

Etter gode innspill fra den innovative 
gjengen på vårt hotellprosjekt på Torg-
almenningen 2 har vi foretatt innkjøp av 
en Liftroller. Dette er en nyhet som for-
enkler inntransport av materialer/gips i 
bygg. Slik at dette skjer mer sikkert og 
mer effektivt.

Gu� a på lageret, Åge, Inge Bjørn og Kai (Lise ikke til stede).
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30 ÅR
9.april: Runar Handegard

40 ÅR
15.mars: Åge Natås

50 ÅR
14. februar: Sigve Eikeland

Bruk av akkordavtaler 
 (intern kursing) 
I midten av november måned 
var alle anleggsledere samlet på 
hovedkontoret i Kanalveien 
for å delta på et internt kurs i 
forbindelse med akkordsystemet 
i LAB. 

Dette for å få en bedre forståelse in-
ternt for systemet og få et mer rettfer-
dig og gjenkjennelig system. Man ville 
også øke forståelsen for akkorden sett 
fra begge parter. 

Konklusjonen var at man vil prøve å 
lage et evalueringsskjema som vil bli 
utfylt etter endt akkord, slik at man 
kan samle resultater av akkorder å lære 
noe ut av disse. 

Det vil også bli vurdert å ha samme 
kurs for baser og eventuelt formenn. 
Her vil man forhøre seg på bas og for-
mannsmøter om dette er noe som er 
ønskelig. Tilbakemeldinger på kurset 
har vært positive og alle ser fordeler 
rundt en gjensidig akkord.

Jan Erik forklarer bruk av akkordavtaler.
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THOMAS MOSLAND GILLESDAL. (39)
Thomas begynner som 
kalkulatør i LAB Entre-
prenør 02.01.17. Han er 
utdannet bygningsinge-
niør fra HIB i 2001. Han 
ble på det tidspunkt an-

satt i NCC og har siden den gang jobbet i 
selskapet. På denne måten vil Thomas 
føye seg inn i rekken av mange andre i 
LAB som er ansatt to ganger av Trygve. 

De første 4 årene jobbet han som ung in-
geniør, og ble utnevnt til HMS/KS leder 
på fl ere utfordrende prosjekter. Fra 2005 
og frem til nå har han vært kalkulatør og 
har gjennom disse årene opparbeidet seg 
en betydelig kompetanse innenfor dette 
feltet. Dette passer oss svært godt. LAB 
har en vekststrategi og det fordrer at vi 
besitter god nok kompetanse og kapasitet 
på kalkulasjon. 

Thomas bor i dag på Frekhaug, er gift og 
har to barn på 2 år og 6 år. På det som 
måtte være igjen av fritid spiller Thomas 
Frisbeegolf og tar seg en tur til fjells når 
muligheten byr seg. 
 

MATTI HEINÆNEN (28)
Matti begynte som an-
leggsleder i LAB Entrepre-
nør den 05.12.16. Matti 
startet sitt arbeidsliv som 
lærling i betongfaget hos 
Stoltz Entreprenør i 2006 

og tok fagbrevet i 2008. Deretter ble det 
ett år som forskalingssnekker før han 
begynte å studere på Bergen Tekniske 
fagskole i årene 2009–2011. 

Etter skolen ble han en del av byggeplas-
sadministrasjonen i Stoltz Entreprenør 
og fulgte opp betongproduksjonen på 
diverse prosjekter. I 2013 begynte han 
som anleggsleder i NCC. Der har han vært 
anleggsleder blant annet på to store bo-
ligprosjekter, Crescendo og Lonaparken, 
før han nå i 2016 valgte å begynne i LAB 
Entreprenør. Her er han tiltenkt som en 
av driftslederne på utvidelsen av Lagunen 
Storsenter.

Matti er gift, og har en jente på 3 måne-
der og bor på Råstølen. På fritiden blir det 
litt egentrening, men setter nok aller 
mest pris på å være familiemann. 

HENRIK TELLEFSEN (30)
Henrik begynte som inge-
niør i LAB Entreprenør 
den 01.11.16. Han er utdan-
net bygningsingeniør fra 
HIB i 2010 og har de siste 
årene arbeidet i Hole Glass 

som prosjektleder/kalkulatør. Nå i disse 
dager er han på prosjekt T3 Avinor og 
følger opp resterende glassarbeider. Etter 
dette går veien videre storprosjektet på 
Lagunen.

Henrik har tidligere i perioden 2010–2011 
vært ansatt som hjelpearbeider i LAB 
Entreprenør. Her har han opparbeidet seg 
god kjennskap til vår produksjon gjen-
nom prosjekter som P-hus Lagunen, 
Hordamuseet og Golfhagen. I årene 2011–
2014 drev han eget byggefi rma som ut-
førte diverse bygg og rehabiliteringsar-
beider.

Henrik er gift, har en gutt på 1 år og bor 
i Steinsviken. På fritiden blir det litt egen-
trening, men samvær med familien blir 
prioritert.

Ut i pensjonistenes rekker – Knut Knudsen
Fredag 23. desember 
var vi samlet vi kolle-
ger på kontoret for å 
markere Knut Knudsen 
sin siste arbeids dag i 
LAB Entreprenør før 
han trer ut i pensjonis-
tenes rekker. En gjen-
nomgang av våre arki-
ver viser at det virkelig 

er en av de «gode gamle» som nå takker av. 

Han ble ansatt 26.4.1990 og hans første 
jobb var i daværende Terje Larsen Entre-
prenørforretning som bas på Morvik 
Terrasse. Turen derfra gikk videre til 
Fantoft Terrasse byggetrinn 1 og 2. Knut 
hadde vist så gode egenskaper som bas 
allerede at han ble utnevnt som formann 

på prosjektet. Vider gikk turen tilbake til 
Morvik Terrasse for neste byggetrinn.

Han har i løpet av disse 26 årene vært for-
mann på en stor mengde forskjellige type 
prosjekter så vi må nok begrense oss til å 
nevne et lite utvalg fra alle disse årene.

Etter Morvik Terrasse Byggetrinn 2 har 
Knut vært på blant annet følgende prosjek-
ter: Bro Vestre Innfartståre Stora vatnet, 
Skipsbyggerhallen, P-hus Bergen Lufthavn, 
hevet gangbro ved Lagunen, Akvariet, 
Breivik Kloakkrenseanlegg, Arefjord 
Terrasse, Hansaparken, Kanal veien 105, 
Parkbygget Haukeland, Marine  holmen 
Rieber Eiendom, Askøy Senter, Strandlien 
felt 2,3 og 4, Krokatjønnveien 15, Sandsli-
marka Barnehage, Nordstraumen, Bygge-

hall Slåtthaug VGS, Gartner marken, Hotell 
Zander K og nå avslutningsvis på Fløen-
bakken. Det som kjennetegner Knut er 
hans faglige innsikt, hans evner til å takle 
alle typer prosjekter, både store og små. 
Han har alltid vært en kar vi kan stole på 
og har omtrent aldri vært borte fra jobb. 

Når nå Knut blir pensjonist så tror vi han 
vil få nok å henge fi ngrene i. Med hus, 
hage og familie vil det nok være mange 
som har noe de vil ha gjort av en fersk 
pensjonist med lang erfaring som hånd-
verker. 

Vi takker Knut for god innsats gjennom 
alle år og ønsker han lykke til som pensjo-
nist!

Knut trives i 
Fløenbakken.
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Fallsikringskurs
Etter mye diskusjon og vurdering rundt kvalitet på fallsikringskurs, 
og hva man ønsker og forventer av et slikt kurs, ble det besluttet å fi nne 
en ny leverandør av slike kurs. 

Valget falt på Aak Safety som har tilholds-
sted på Laksevåg, nærmere bestemt 
Gravdal. Aak Safety driver kun med fall-
sikring kurs og hovedfokuset har vært på 
offshore bransjen. Etter dårlige tider i 
oljebransjen har de nå rettet blikket mot 
bygge- og anleggsbransjen på land.

Det ble gjennomført to kurs hvor det var 
en lett blanding av funksjonærer og fag-
arbeidere. Det ble lagt vekt på et helhetlig 
program hvor deltakerne fi kk lære om 
regelverk, utstyr, fallteori og enkel kame-
ratredning, i tillegg til de praktiske me-
todene. Tiden på kursene ble fordelt på 
praktiske og teoretiske emner, med ho-
vedvekt på praktiske øvelser. Det at det 
var lagt vekt på praktiske øvelser var en 
av hovedgrunnene til at vi valgte Aak 
Safety som kursleverandør. 

I etterkant av kurset ble det gjennomført 
en kursevaluering. Denne viste at alle var 
veldig fornøyd med gjennomføring av 
kurset, både den teoretiske og praktiske 
delen. Dette fører til Aak Safety vil nok 
bli vår faste leverandør av fallsikrings-
kurs i fremtiden.

Lærlinge samling i LAB 
Torsdag 3. november ble det arrangert 
lærlingesamling for lærlinger og TAF i 
LAB Entreprenør. Dagen startet med å 
samle alle på kontoret i Kanalveien. Her 
ble det snakket om HMS, SJA, RUH og vik-
tigheten rundt dette. Dette ble etterfulgt 
av et lite tegningskurs hvor det ble foku-
sert på de mest elementære punktene på 
en arbeidstegning som målsetting, be-
tongkvalitet, armering osv. Etter dette 
var det tid for bedriftsbesøk. Det var av-
talt besøk både hos Unicon på Laksevåg 
og Celsa Steel service AS på Straume. 

Hos Unicon ble det holdt en presentasjon 
av bedriften og om de forskjellige betong-
kvalitetene og deres virkemåte. Det ble 
og en runde ved blandeverket samt ett et 
innblikk i logistikken rundt alle betong-
bilene som hver dag kjører ut fl ere kubikk 
med betong. Besøket ble avsluttet med 

pizza og brus til lunsj. Dagen fortsatte 
ute på Straume hos Celsa hvor det også 
ble bedriftspresentasjon etterfulgt av en 
runde i produksjonshallen. Her avsluttet 
vi dagen, og det var en fornøyd gjeng som 

dro hjem med litt mer kunnskap om HMS, 
tegning, betong og armering. Vi ble godt 
mottatt begge steder og håper at dette 
kan bli et fast innslag for våre lærlinger 
og TAF.

Andreas Bruland gjennomfører den praktiske delen.

Jan Erik følger lærlingene på befaring.
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Intervju med en  lærling
THOMAS KRISTIANSEN 
Thomas (19) begynte sin læretid i LAB 
Entreprenør i august 2015. Han er det vi 
kaller en 2+2 lærling, dvs. at han har 
gjennomført to år på skole før han fullfø-
rer utdannelsen med to år i lære.

Det første prosjektet han ble kjent med 
var Bergen Stasjon Øst for ROM Eiendom. 
Etter dette ble det et kort opphold i 
Nyhaugveien før ferden gikk videre til 
Jacob Kjødesvei. Deretter gikk turen vi-
dere til Flesland for å være med å bygge 
Birkeland Ridesenter. I dag er Thomas i 
full sving på Elsesro brygge. 

Under EBA sin årlige kåring av årets lær-
ling var Thomas vår kandidat. Han ble 
tatt ut som en av fem nominerte til prisen 
«årets lærling». Han fi kk en delt tredje 
plass. Premien på 5000 kroner og en di-
plom ble overrakt av fylkesordfører Anne 
Gine Hestetun og fagopplæringssjef Tor-
bjørn Melstad i Hordaland fylkeskom-
mune. 

En variert arbeidsdag og kollegaer som 
er villig til å lære fra seg er noen faktorer 
som gjør at Thomas trives veldig godt på 

jobb. Tilbakemeldingene fra kollegaene 
er bare positive. Han får mye skryt både 
for arbeidsinnsats, interesse og forstå-
elsen han viser for faget. Han er ikke redd 
for å spørre hvis det er noe han lurer på. 

På fritiden liker Thomas å ta seg en tur 
på treningssenter, samtidig som han spil-
ler fotball for Os turn.

Selvstendig lærling.

Stolte sjefer, Trygve og Jan Erik gratulerer Thomas.

De nominerte klar for kåring av årets lærling.
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HILSEN FRA TRØNDELAG JULEN 2016 

I skrivende stund er 
det snø og julestem-
ning på Tiller. Vi ser 

enda en gang reprisen på The Jule-
kalender mens vi kikker ned mot 
gården til potetbonde Olaf Sand. Om 
en god uke blir det plutselig jul!!

I løpet av året har vi på noen områder 
blitt mer integrert mot AF. Dette gjelder 
i hovedsak innen bank, fi nans, økonomi-
rapportering og HMS. For egen del ser vi 
en gevinst gjennom AF-Gruppens fokus 
på at ingen skal skade seg i arbeid. Det 
tvinger oss i mange sammenhenger til å 
gjennomføre vurderinger som senere gir 
positiv gevinst gjennom bevisste hand-
linger.  

Organisasjonen teller samme antall ho-
der ved årets slutt som ved inngangen, 75 
ansatte. Ser som positivt at gjennomtrek-

Gondolbane i Stryn.

Elsesro Bergen – LAB.
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ken har vært mindre i 2016 enn i 2015. Vi 
har gjennom hele året arbeidet aktivt 
med opplæring og kompetanseheving på 
fl ere områder, og vil fortsette minst like 
aktivt med det i året som kommer. 

For oss blir året 2016 et år på det jevne. 
Starten på året var preget av mindre ak-
tivitet enn forventet, og gjennom våren 
og sommeren opplevde vi at fl ere prosjek-
ter ble utsatt og noen også kansellert. 
Som en følge av det har vi gjennom hele 
året ligget noe bak budsjett og forvent-
ninger, men noe bedre andre halvår gjør 
at vi nesten når budsjettkravene på både 
volum og inntjening. Også i år er prosjek-
tene spredt over hele landet, kysten fra 
Kirkenes til Mandal/Kristiansand og vi-
dere opp til Oslo, samt noen innlandsopp-
drag i Gudbrandsdalen.

Vår største kunde i år ser ut til å bli AF, 
her hovedsakelig med kontrakter i Oslo, 
Bjørvika og Nasjonalmuseet. Ser også at 
vi i år har gjennomført noe mer for LAB 
enn i foregående år. Målsetningen for 
neste år må være at vi innen storfamilien 

klarer å utnytte hverandres fortrinn og 
samtidig gjøre hverandre gode.

Utsiktene for det nye året ser bra ut. Vi 
har allerede sikret drift for våre hoved-
maskiner med tilhørende mannskaper for 
den hardeste vinteren, samtidig som vi 
håper å få avklart noen større prosjekter 
nå før jul.

Vil til slutt takke for samarbeidet i året som 
snart er gått, og ønsker dere alle sammen en 
Riktig God Jul og et Godt Nytt År 

Tormod Stigen
Daglig leder

Kai Mandal – Alti-Bygg.

Bispekilen – AF-Gruppen.
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Tradisjonen tro kommer det en oppsummering av prosjektaktiviteten i ÅBF 
AS. Som du vil lese er det full fart og god variasjon i oppdragstype, komplek-
sitet og størrelse på byggeriene, akkurat slik vi liker det hos oss.

God jul til alle våre venner i LAB!

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

UTSIKTA
Hovedentreprise rehabilitering av fredet 
bygg for Helse Bergen. Arealet er 1970 
kvm, og arbeidene omfatter innvendig 
rehabilitering samt noe utvendig arbeid. 
Formann er Henrik Hirth, bas Krister 
Blindheim, mens Tor Ivar Humborstad er 
prosjektleder. Arbeidene startet i oktober 
2016 og skal overleveres i våren 2017.

ALLEHELGENSGATE 6
Totalentreprise ved ombygging av 700 
kvm i lokalene til Bergen politikammer. 
Arbeidene startet høsten 2016 og skal 
overleveres våren 2017. Prosjektleder er 
Trond Nepstad og bas Kjetil Rørtveit

MANGER SKOLE
Totalentreprise i forbindelse med riving 
av eksiterende garderober og bygging av 
nytt garderobeanlegg på Manger skole. 
Prosjektleder er Tor Ivar Humborstad, 
mens Tobjørn Skurtveit er bas og oppdra-
get avsluttes til påske 2017.

RAMMEAVTALE NHH 
Rammeavtale om tømmertjenester på 
eien dommene til Norges Handels høy skole. 
Ansvarlig for avtalen er Willy Hansen og 
Tor Ivar Humborstad.

Å S A N E  B Y G G M E S T E R

Tveit kirke.

Siste nytt fra Åsane Byggmesterforretning
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KNARVIK KIRKE
ÅBF har vunnet oppdraget med innred-
ning av underetasjen i Knarvik kirke. 
Areal: 800 kvm. Entreprise: Total entre-
prise. Oppdragsgiver: Lindås kyrkjelege 
fellesråd. Prosjektleder er Rune Lyse knap-
pen og bas er Kåre Nese.

RAMMEAVTALE VAKSDAL
Vi har inngått rammeavtale med Vaks dal 
kommune. Avtalen omfatter alle tjenester 
innen byggmesterarbeid, inkludert pro-
sjektering og utarbeidelse av arbeidsteg-
ninger. Avtalen er 3 årig, oppdragsgiver 
Vaksdal kommune. An svarlig for avtalen 
er Jørgen Rohde

RAMMEAVTALE ASKØY
Rammeavtalen for levering av tømmer-
tjenester til kommunale bygg og boliger 
i Askøy kommune. Samlet bygningsmas-
se er 140 000 kvm og avtalen har en va-
righet på 2 år, med opsjon på ytterligere 
2 år forlengelse. Ansvarlig for avtalen er 
Trond Nepstad.

RAMMEAVTALE HELSE BERGEN 
Vi har rammeavtale på tømmer og snek-
kertjenester med Helse Bergen. Avtalen 
er 3 årig og omhandler tømmerarbeider 
på Helse Bergen sine mange bygg i fylket. 
total eiendomsmasse er 420 000 kvm. 
Ansvarlig for avtalen er Willy Hansen.

RAMMEAVTALE HIB
Rammeavtale på utførelse av tømmer og 
andre håndverkstjenester på den nye 
høyskolen på Kronstad. Avtalen har en 
varighet på 2 år og vår oppdragsgiver er 
Statsbygg. Ansvarlig for avtalen er Frank 
Ståløy.

SKEIE SKOLE
Generalentreprise, riving og nybygg for 
Bergen Kommune, det består av et til-
bygg på ca. 900m2 BRA til eksisterende 
skole. Eksisterende bygninger skal reha-
biliteres. Skolen ligger i Fana. Byggestart 
var Juni 2015 og overlevering er planlagt 
sommeren 2017. Nybygg inneholder 3 eta-
sjer med heis mellom 1. og 2. etg. hvor det 
etableres nye klasserom og ventilasjons-
rom i 3. etg. Bærende konstruksjoner av 
betong og stålsøyler. Prosjektleder Harald 
Sundnes, bas på byggeplass er Royne 
Berg og Ole Kristian Eldevik. Byggherre 
er Bergen kommune. 

RAMMEAVTALE STATSBYGG
Vi har rammeavtale med Statsbygg. Dette 
innebærer jobber fra Austevoll i sør til 
Matre i nord. I Bergen fengsel har vi fått 
masse oppdrag. Vi skal skifte takstein på 
ca. 9000m2 med tak. Vi har fått i oppdrag 
å rehabilitere muren rundt fengslet og 
holder også på med å gi pris på rehabili-
tering av 96 celler. Vi skal også bygge en 
garasje her på ca. 80m2. Så Bjørn Andrè, 
Mathias, Tommy, Kjartan og Bjarte har 
litt å ta fatt i. Vi har også mange andre 
oppdrag for Statsbygg som Morten, Olav 
og Knut Jørgen løser. Omsetningen på 
denne avtalen vil ligge over 30 mill i pe-
rioden 2016–17. Prosjektleder er Trond 
Nepstad.

HUS MOTTAKSKLINIKK
Vi utfører hovedentreprise som omfatter 
ombygging av 5000 m2 eksisterende byg-
ningsmasse i sentralblokken Haukeland 
Sykehus, samt 500 m2 tilbygg på tak. 
Inkluderer alle ARK-fag, samt stål og be-
tong. Etappe 2, ca. 3500 m2 ble overlevert 
Helse Bergen mai 2016, overlevering 
etappe 3 senhøsten 2017. Gjennomsnittlig 
bemanning er 10 tømrere. Kontraktssum 
55 mill. Formann på byggeplass er Henrik 
Hirth og prosjektleder Tor-Ivar Humbor-
stad. Byggherre er Helse Bergen.

VESTRE NORDGARDSLEITET 18
Dette prosjektet er 4 eneboliger med se-
kundærleilighet i underetasjen. Areal pr 
bolig er ca. 250 m2. Boligene ligger fritt 
med fri utsikt ut i Herdlafjorden, til Askøy 
og Frekhaug. Byggestart var februar 2016. 
3 av boligene ble overlevert i slutten av 
september og den siste skal leveres til 
nyttår 2016. Kontraktsum er ca. 13,6 mill. 
Bas er Daniel Ingebrigtsen og prosjektle-
der Øystein Rosvold. Byggherre er VNL 18 
AS.

SKANSEMYREN BARNEHAGE
Denne kontrakten er en generalentreprise 
som oppføres på en av byens beste tomter 
på Skansemyren. Her skal vi bygge barne-
hage på 975 m2 som skal gi plass til 60 
barn. Vi startet på prosjektet mars 2016 
og det skal ferdigstilles februar 2017. 
Kontraktsum er ca. 29 mill. Formenn på 
bygge plass er Øystein Lothe, bas er Ronny 
Bognøy og prosjektleder Frode Askvik. 
Byggherre er Bergen kommune. 

SANDVIKEN BRANNSTASJON
Sandviken Brannstasjon består av tre byg-
ninger, Brannstasjon, bolig og Snorkel-
garasje. Arbeidet består i innvendig reha-
bilitering. Stifting av vinduer og om 
tek king av tak. Boligdelen som i lengre tid 
har stått ubrukt. Blir nå omgjort til garde-
robe, dusj, vaskeri og treningssenter. Det 
er en krevende jobb. Der deler er bygnin-
gene er vernet. Utvendig skal bygningene 
fremstå etter arbeidet så nært som mulig 
til sin opprinnelse. Byggestart januar 2016 
og ferdigstilles mai 2017. Kontrakt sum er 
12,8 mill. Bas er Jan Follesø og prosjektle-
der Øystein Rosvold. Byggherre er Bergen 
Kommune.

KIRKEVOLL SKOLE – 
GAMLE GYMSAL
Generalentreprise, Rehabilitering av den 
gamle gymsalen på skolen. Kontraktssum 
ca 10 Mill. Arbeidene starter i Januar 2016 
og skal overleveres i januar 2017. Ca 500 m2 
BRA. Inneholder gymsal, garderober med 
tilhørende tilbygg og mellombygg. Pro-
sjekt leder Harald Sundnes og bas Frode 
Hansen. Byggherre er Bergen kommune. 

NATTLAND OPPVEKSTTUN
Nattland er ÅBF sin største kontrakt igjen-
nom historien. Vi utfører en General-
entreprise på verdi over 250 mill eks mva. 
Entreprisen innebærer ca 25 forskjellige 
fi rmaer som er inkludert i vår kontrakt 
som underleverandører til oss. Oppvekst-
tunet er på ca 10 000 m2 + uteareal. Totalt 
vil i overkant av 600 barn ha sin skole/
barnehage der. Byggetiden er utvidet med 
ca 1år som følge av store utfordringer på 
prosjekteringssiden. Forventet ferdigstil-
lelse sommeren 2017. Byggeplassen ledes 
av anleggsleder Jørgen Rohde. Dennis 
Gunnarsjå, Roald Sandvik, Kim Johannes-
sen er formenn/baser på prosjektet. 
Prosjektleder er Frank Ståløy.

MUSEUMSSENTER I HORDALAND
Her har vi en rehabiliteringsjobb med 
skiftning av tak. Museet ligger i Nordre 
Salhus. Det er en jobb på regningsar-
beid. Arbeidet begynner august 2016 og 
skal ferdigstilles i desember 2016. Bas 
er Kåre Nese og prosjektleder Willy 
Hansen. Byggherre er Museumssenter 
i Hordaland.
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ASKØY TANNKLINIKK
Rehabilitering av Askøy tannklinikk, 
Starter i august 2016 og skal ferdigstilles 
desember 2016. Kontraktsum 4,5 mill. 
Prosjektleder er Willy Hansen, Christer 
Ulsmåg er bas og byggherre er Hordaland 
fylkeskommune.

STRØMME GÅRD
Tømmerentreprise ved bygging av 44 bo-
liger i Fyllingsdalen. Oppdragsgiver er 
Vestbo og våre arbeider startet i novem-
ber 2016. Prosjektet strekker seg til 201/ 
og vil ha en toppbemanning på 25–30 
tømrere. Bas er Øystein Fjellsbø og pro-
sjektleder Øystein Rosvold. Her blir det 
behov for fl ere baser etter hvert.

LEAPARKEN BARNEHAGE
Rehabilitering, ombygging og tilbygg på 
Leaparken barnehage. Dette er en stor 
gammel redervilla som nå skal gjøres om 
til barnehage. ÅBF AS skal utføre oppdra-
get i generalentreprise og oppdragsgiver 
er Bergen kommune. Formann er Frode 
Nesse, bas Frank Låstad og prosjektleder 
er Frode Askvik.

NY TERMINAL 
BERGEN LUFTHAVN FLESLAND
Denne kontrakten er en tømmerentre-
prise som vi er underentreprenør for LAB 
AS. Tømmerentreprisen omfatter mye 
tilpasningsarbeid mellom forskjellige 
bygnings komponenter som lett-tak, glass 
og blikk. Bygging av klimavegger og ut-
vendige himlinger er også en del av vår 
kontrakt. I tillegg skal vi bygge noen bu-
tikker og restauranter. Gjennomsnittlig 
bemanning på prosjektet har vært ca. 30 
tømrere. Vi startet på prosjektet april 
2015 og hovedkontrakten ferdigstilles til 
ferien 2016. Butikkinnredning starter et-
ter ferien og avsluttes januar 2017. 
Formann på prosjektet er Frode Nesse, 
bas er Svein Erik Hamre og Frank Låstad 
og prosjektleder Frode Askvik. Byggherre 
er Avinor og vår oppdragsgiver er LAB 
Entreprenør AS.

KLEPPESTØ BARNESKOLE
Vi har i tøff konkurranse vunnet oppdra-
get med å bygge Kleppestø barneskole. 
Oppdraget utføres i generalentreprise og 
omfatter nybygg/tilbygg på 6433 kvm, 
riving av deler av eksisterende skolebygg 
på 1400 kvm og ombygging av deler av 
eksisterende bygg på 1330 kvm. Ar beid-
ene startet i juli og vil pågå i nesten 4 år. 
Bas i første fase er Ivan Knudsen, mens 
prosjektleder Harald Sundnes leder et 
stort team av administrativt personell 
som skal bidra til å få denne jobben vel i 
havn.

HOTELL ZANDER K
Tømmerentreprise på bygging av nytt 
hotell med 250 nye rom. Kontraktsum ca. 
34 mill. eks mva. Arbeidene startet fe-
bruar 2016, og skal ferdigstilles januar 
2017. Formann er Kenneth Hope, bas Stig 
Helge Fjellbakk, Pawel Koziol og prosjekt-
leder er Lars Inge Olsen. Oppdragsgiver 
er LAB, bygget er tegnet av Forum 
Arkitekter.

Kleppestø skole.
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Avsluttede prosjekt første halvår
SPAREBANKEN VEST 
 ØYRANE TORG
Totalentreprise ved bygging av ny bank-
fi lial for Sparebanken vest i nye lokaler 
på Øyrane Torg. Prosjektet hadde en 
stram fremdriftsplan, men iherdig inn-
sats fra alle involverte gjorde at vi kunne 
overlevere fl otte lokaler i rett tid. Bas 
Øystein Fjellsbø og prosjektleder Rune 
Lyseknappen.

SMERTEKLINIKKEN HAUKELAND
Rehabilitering av stort skifertak på verne-
verdig bygg fra 1889 tilhørende Hauke-
land sykehus. Prosjektleder var Lars Inge 
Olseb og ÅBF AS var totalentreprenør .

JACOB KJØDESVEI 10 
Vi utførte tømmerarbeider på 4 eksklu-
sive leiligheter for LAB entreprenør. 
Kontraktsum var ca 2,8 mill. Oppstart 
høsten/vinteren 2015, og ferdigstillelse 

august 2016. Bas var Kåre Nese og pro-
sjektleder Willy Hansen.

STEMMEMYREN IDRETTSHALL
Nytt ventilasjonsbygg på tak, samt di-
verse innvendig ombygging av gardero-
ber og idrettshall på Stemmemyren 
Idrettshall. Overlevering til byggherre 
høsten 2016. Generalentreprise hvor vi 
hadde med blant annet ventilasjon, VVS, 
elektro, maler/belegg, stål, betong og tek-
king. Kontraktssum 5 millioner. Bas på 
byggeplass var Krister Blindheim og pro-
sjektleder Tor-Ivar Humborstad. Bygg-
herre Bergen Kommune

TØMMERBAKKEN 17
Dette prosjektet er en eksklusiv enebolig 
som ligger i Eidsvåg. Den er over 2 plan, 
ca 340 m2. Vi startet mars 2016 og over-
leverte i november 2016. Kontraktssum 
er ca 5,7 mill. Øystein Fjellsbø var bas og 

prosjektleder var Frode Askvik. Byggherre 
er privat.

JOHANNES BRUNSGATE 12
Vi utførte tømmerentreprise på riving og 
nyetablering av 600 m2 fasade i Johannes 
Brunsgate 12. Prosjektet startet i mai 
2016 og skal ble overlevert i juli 2016.  
Kontraktssum 1,4 mill. Bas på byggeplass 
var Alexander Indrebø og prosjektleder 
Tor-Ivar Humborstad. Byggherre Vesten-
Fjeldske Eiendom AS

FABRIKKGATEN 5
Totalentreprise i forbindelse med ombyg-
ging av 700 kvm. som skal blir undervis-
ningslokaler for HiB, samt påbygg av nytt 
trappehus og heis. Prosjektleder Rune 
Lyseknappen og ansvarlig tømrer på byg-
geplass Stefan Johannessen. Arbeidene 
startet i august 2016 og ble overlevert i 
desember 2016. 

Kommende prosjekter
ELSESRO
Tømmerentreprise ved bygging av 80 nye 
leiligheter i sjøkanten i Sandviken. Vår 
oppdragsgiver er LAB Entreprenør AS. 
Prosjektleder Frode Askvik og bas Daniel 
Ingebrigtsen.

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

HARALDSPLASS
Vi skal utføre tømmerarbeidene i tetthus-
entreprisen på nybygget til Haraldsplass 
sykehus. Prosjektleder Lars Inge Olsen, 
formann Kenneth Chr. Hope, bas Stig 
Helge Fjellbakk, Pawel Koziol og vår opp-
dragsgiver er LAB entreprenør AS.

LYDERHORNSLIEN
Tømmerarbeider ved bygging av 76 leilig-
heter beliggende like over innslaget til 
Lyderhorntunellen. Oppdragsgiver er JM 
Norge.

HARALDSPLASS A101
Vi skal utføre entreprisen med innven-
dige bygningsmessige arbeider i forbin-
delse med bygging av nytt sengebygg på 
Haraldsplass. Arealet er 14000 kvm. 
Prosjektleder Lars Inge Olsen, formann 
Kenneth Chr. Hope, bas Stig Helge Fjell-
bakk, Pawel Koziol og oppdragsgiver er 
Haraldsplass Diakonale sykehus.

Haraldsplass.
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Hver julaften i nærmere tjue år har Kirkens Bymisjon invitert til langbord 
med plass til fl ere hundre deltakere i Korskirken. Også i år skaper de et 
godt fellesskap for de som ikke har noen å feire jul med, eller som av andre 
grunner ønsker å feire denne sammen med Bymisjonen.  

Klokken 17 på julaften åpnes dørene, og 
nærmere hundre frivillige medarbeidere 
inntar kirken sammen med et foreløpig 
ukjent antall gjester. Først er det jule-
gudstjeneste, deretter klassisk  vestlandsk 
julemat - pinnekjøtt og dessert. Alle som 
vil kan gå rundt juletreet, det blir delt 
ut julegaver, det er underholdning og et 
fantastisk fellesskap.

Det er mange som gruer seg til jul – men 
det er ikke det de snakker høyest om. Julen 
skal jo være en glede for alle, men slik er 
det dessverre ikke. Særlig blant mennesker 
i rusmiljøet er juletiden vanskelig. Mange 
vet ikke om de får lov til å komme hjem og 
feire jul med familien. Kirkens Bymisjon i 
Bergen åpner for måltidsfellesskap og sam-
hørighet, og dermed får de mulighet til å 
gjøre julehøy tiden god for mange. LAB har 
i år gitt et bidrag på kr. 100.000,- for å 
støtte Bymisjonens verdifulle arbeid. 

Daglig leder i Kirkens Bymisjon i Bergen, 
Arne Liljedahl Lynngård, deler ut mandariner 
og sier til oss i LAB: 

«Dette kunne ikke vi klart uten våre mange 
gode støttespillere, og vi takker hjertelig for 
den sjenerøse gaven fra LAB som hjelper oss 
med denne givende oppgaven!»

Årets julegave går til 
Kirkens Bymisjon i Bergen!

«God julemat, gaver og trygt samvær gjør godt for mange!»


