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Akkurat nå
I år fikk vi prisen «Den mest kunde- og leverandørorienterte virksomheten» 
i AF Gruppen. Vår evne til å mobilisere når det virkelig gjelder er kanskje 
en av de største forskjellene mellom LAB og konkurrentene våre.

UTGIVER: LAB AS

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

Har du hørt at..
LAB er valgt av Bergen kommune 
som total entreprenør for 
bygging av nye Holen Skole. 
Konkurransen var pris og design, 
med en estimert kontraktsum på 
300 MNOK. 

Lærlinger fortjener 
oppmerksomhet
Lærlinger er byggebransjens framtid! LAB har over flere år hatt en målrettet 
satsing på å gi våre lærlinger en flott start på sin yrkeskarrière som fram tidige 
fagarbeidere. 

Antall søkere på byggfag har økt betyde-
lig de siste årene. dette er positivt men vi 
har fortsatt en vei og gå, spesielt med å 
få flere jenter som lærlinger. 

I LAB tar vi inn lærlinger hvert år og bru-
ker utplassering av skoleelever som et 
aktivt verktøy når vi vurderer hver enkelt 
kandidat. Å ha vært utplassert hos oss er 
en fordel, men først og fremst ser vi etter 
kandidater som viser interesse for faget, 
har gode holdninger til sikkerhet og møter 
i tide på jobb  hver dag.

Opplæringskontoret Byggopp er en viktig 
støttespiller for lærlingene og bedriften, 
og sikrer at opplæringen er i samsvar med 
gjeldende læreplan. 

I LAB får hver lærling får en fadder som 
følger utdanningsløpet og som lærlingen 
kan henvende seg til uansett hva det gjel-
der. Fadderen har også et spesielt ansvar 
for at lærlingene finner seg til rette blant 

kollegene på byggeplass. Vi gjennom-
fører 1–2 lærlingesamlinger i året. Der er 
det både faglig innhold og en sosial del 
der vi gjør noe helt annet. Her blir både 
lærlinger og lærlingeansvarlige utfordret.

En av de viktigst oppgavene til Byggopp 
er å skape interesse for byggfaget blant 
ungdom. De har startet et prosjekt som 
kalles «småhusprosjekt», der vi og andre 
entreprenørfirma i Bergen vil vise en byg-
ningsarbeiders hverdag for 9. klasse. 
Elevene får i oppgave å bygge sitt eget 
hus med to støpte vegger og to vegger 
bygget av tre. Dette prosjektet har de to 
dager på å gjennomføre sammen med en 
til to lærlinger. Fra LAB stilte Tobias 
Meland Sagstad. Tilbakemeldingene vi 
har mottatt fra både elever og lærere er 
utelukkende positive. Vi håper at denne 
måten å rekruttere på vil gi oss flere lær-
linger i fremtiden.
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Vi er i ferd med å avslutte et år med gode resultater, betydelig vekst i omsetning og en historisk  
høy ordreinngang. Dette gir oss et godt fundament for å nå våre ambisiøse mål for virksomheten. 
LAB skal forbli Vestlandets ledende entreprenørvirksomhet, være den foretrukne arbeidsgiver  
og ha en lønnsom vekst uten at dette går på bekostning av sikkerhet eller vår sterke kultur. 

I LAB jobber vi langsiktig med å etablere 
og bevare gode kunderelasjoner for å 
sikre at vi er den foretrukne entreprenør. 
Da er det ekstra hyggelig at vi nå i høst 
fikk prisen for «Den mest kunde- og leve-
randørorienterte virksomheten» i AF 
Gruppen. Vi strekker oss langt for å 
imøte komme kundens ønsker og behov, 
noe som underbygges av den store inn-
satsen alle vår dyktige kollegaer har gjort 
i mange prosjekter gjennom 2018. Det er 
naturlig å trekke frem utbyggingen på 
Lagunen som krevde en ekstraordinær 
innsats av alle som jobbet på prosjektet 
gjennom hele høsten. Men vi har også 
mange mindre prosjekter hvor bygge-
plassledelsen og vår egenproduksjon 
 viser utrolig fleksibilitet og gode holdnin-
ger for å tilfredsille tøffe kontraktkrav og 
korte byggetider. Vår evne til å mobili-
sere når det virkelig gjelder er kanskje en 
av de største forskjellene mellom LAB og 
våre konkurrenter. Dette gir oss et stort 
konkurransefortrinn i et krevende marked 
med mange aktører.

Alle vår selskaper i LAB konsernet har nå 
en H1-verdi = 0. (Skader med fravær). 
Dette er et resultat av målrettet arbeid 

over lang tid som vi kan være stolte av. Vi 
må samtidig erkjenne at mange av våre 
H2-skader som ikke gav fravær, hadde 
potensiale til et langt verre utfall. Det vil 
derfor i samarbeid med AF-gruppen bli 
innført nye målrettede tiltak som skal 
 bidra til å løfte sikkerhetsprestasjonene 
våre ytterligere. Dette er både organisa-
toriske tiltak, fysiske tiltak og bruk av ny 
teknologi. Vi tror at det å skape større 
oppmerksomhet rundt H2-skader igjen vil 
virke forebyggede på H1-skader og føre 
til bedre forebyggende sikkerhetsarbeid. 

Da LAB i 2017 peilet ut kursen mot 2020 
var vekst ved oppkjøp en klar forutsetning 
for å nå våre mål. Det er viktig at et nytt 
selskap i vårt konsern styrker LAB sin 
sterke posisjon på Vestlandet og samtidig 
deler vår kultur og verdigrunnlag. 
30.  okto  ber 2018 vil derfor med kjøp av 
70 % av Helgesen Tekniske Bygg AS (HTB) 
stå som en viktig milepæl i LAB sin  historie. 
Selskapet er veldrevet og har en god histo-
rikk, de har en forretningside å ta prosjek-
ter fra idé til ferdig bygg. HTB vil komplet-
tere LAB sin produktlinje på Vestlandet, 
og gi oss tilgang til solide byggherrer og 
spennende prosjekter. Med aktive eiere 

og en fremover lent organisasjon så vil 
også HTB ha mulighet for betydelig vekst 
gjennom tilgang til kompetanse og syste-
mer som både LAB og AF kan tilby. 

For våre øvrige virksomheter ÅBF og FAS, 
har 2018 vært et krevende år med lave 
priser og en tøff konkurransesituasjon 
med mange aktører. De har imidlertid 
klart å skape resultater og bygget en god 
ordrereserve. Begge virksomheter har 
jobbet systematisk med utvikling av orga-
nisasjonen, kompetansebygging og sik-
kerhetsarbeid. Vi går derfor inn i 2019 
godt rustet til å ta nye markedsandeler og 
levere gode resultater.

«2018 har vært et innholdsrikt og spen-
nende år, og vi har det beste utgangspunkt 
for å lykkes med de mål vi har satt oss i det 
kommende år. Tusen takk for den store 
innsatsen som dere alle har vist dette året, 
og en stor takk til de som venter hjemme 
og som gir dere verdifull støtte. 

Ønsker dere alle en god, 
 avslappende og fredfull jule
feiring sammen med familie 
og venner!

Godt fundament 
for ambisiøse mål

181
ANSATTE

0
SKADER

1.460MNOK

OMSETNING

4,0%
SYKEFRAVÆR

STATUS 2018
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PILOTPROSJEKT

Norges 
største 
kjøpesenter

Prosjekter i gang



Like over påske begynte Renate Håøy i LAB som innredningsansvarlig. Renate 
koordinerer og følger opp alle kunder på Skjoldnes. 
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6. februar i fjor startet vi med tungt utstyr for å rive 
gamle den gamle hovedinngangen på Lagunen og 
deler av parkeringshuset mot bussterminalen. 

Noen husker kanskje tilbake til den gang 
du kunne parkere ved gamle Posten mot 
Bybanen og la bilen stå på tomgang for å 
stikke innom Vinmonopolet. Eller som en 
siste utvei en travel lørdag – å måtte par-
kere på toppen av parkeringshuset og bli 
dyvåt før du nådde inngangen? 

Nå kan du kjøre inn i et utvidet, overbyg-
get parkeringshus og enkelt nå både 
 gamle og nye forretninger. Den gamle 
parke ringsplassen i nord er blitt en  effektiv 
plass for varelevering. Den gamle ellipsen 
er revet, og det nye Lagunerommet har 
tatt dens plass. Overgangen mellom nytt 
og gammelt er visket bort. Det har Reidar 
Midsæter og hans innleide hær største 
delen av æren for.

Nå, ca. 500 000 arbeidstimer, 50 nye 
 butikker og 50 000 nye kvadratmeter 
 senere, er vi ferdige med byggetrinn 1. 
13.  novem ber åpnet senteret for alle 

 med lemmer av Lagunens kundeklubb, og 
det ble talt rundt 34 000 besøkende i 
 løpet av tre hektiske kveldstimer. Mange 
var nysgjerrige på nye Lagunen, og på det 
verste sto bilkøen helt fra Nesttun. 

STOLT AV LAGUNEROMMET
I LAB er vi spesielt stolte av det som 
 kalles Lagunerommet – et stort atrium 
omkranset av rullebånd og butikker. Et 
samlingspunkt, en møteplass, et sted å ta 
en pust i bakken blant alle fristelsene. De 
av dere som ikke har besøkt Lagunen, bør 
ta en tur og se på dette fantastiske rom-
met. Bedre kan det ikke bli i et kjøpesen-
ter! LAB Entreprenør er stolte av det vi 
har fått til i samarbeid med Lagunen, våre 
underentreprenører og rådgivere!

KLAR FOR NESTE TRINN
Åpningen var kun første trinn. Neste år 
vil Lagunen romme ytterligere nye, spen-
nende butikker, ni kinosaler, et trenings-

Klart for  
julehandel 
 etter tidenes 
langspurt!

UTVIDELSE LAGUNEN
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Lagunerommet er midtpunkt i det nye senteret. 

Et møtested, 
 samlingspunkt 
og pusterom

Lab Bla vinter 2018 7



senter med byens beste utsikt – og mye 
annet. Akkurat kinoen kan dere glede 
dere til. Her kommer byens eneste 4DX 
sal med spesialeffekter. Gromlyd blir det 
også. Dette er gode grunner for å komme 
seg opp av sofaen hjemme. Tale Kleveland 
Spiten kjemper med rådgivere og Nordisk 
Film for å sy alt sammen i prosjekterings-
fasen. Kommunikasjonen med danskene 
fra Nordisk Film er til tider krevende. 

BIDRAG FRA HELE EUROPA
Det er lagt ned et betydelig arbeid med 
å bygge attraktive fasader og utomhus-
anlegg. Omtrent hele Europa har bidratt 
til fasadene, fra Tyrkia, Latvia, Spania, 
Tyskland, Belgia og Italia for å nevne 
noen. Her har Arne Hellebostad og 
Henrik Tellefsen hatt mange utfordringer. 
Ingenting er overlatt til tilfeldighetene og 
detaljer er utarbeidet av disse karene i 
mangel av andre gode råd. Full kontroll 
har de hatt hele veien. 

Utomhusanlegget, og spesielt VA-anleg-
gene har Matti Hæinenen hatt ansvar for. 
Det holdt hardt med å få etablert ny 

 pumpestasjon og ledningsstrekk og få 
denne godkjent av VA-etaten. Endelig 
godkjenning kom bare dager før åpnin-
gen, og dermed kunne en lett frustrert 
Matti puste lettet ut. Utomhusanleggene 
vil neste år fullføres med isbane og et 
flott amfi med trapper, ramper, benker og 
grønne vegger. Bare se det for dere! 

Med Bybanen og bussterminalen vegg i 
vegg blir det nå tilnærmet mulig å gå tørr-
skodd inn på senteret. Alt ligger til rette 
for å velge grønn transport, uten unn-
skyldninger. Om ikke lenge etableres  
det også ladestasjoner for El-biler. For å 
spare miljøet blir også senteret varmet 
opp av fjernvarme.

Innomhus har Pål Stian Dale hatt ansvar 
for å følge opp alle de 50 butikkene etter 
hvert som Lagunen oversendte signerte 
leiekontrakter. I praksis har LAB hatt hver 
og en butikk som egne byggherrer, der 
innredninger skal prises og godkjennes 
før oppstart. Pål har hatt god hjelp av 
«butikkgjengen» med Rolf Hellevang, Jan 
Stian Sleire Opdal og Jens Nordtveit. 

KREVENDE MEN GØY
Innimellom arbeidene med butikkene har 
Vegar Kvåle Evjen og Bjørn Cato Borge 
hatt en krevende jobb med å få ferdigstilt 
fellesarealer. Det er et logistikkmessig og 
fremdriftsmessig mareritt å legge fliser i 
gangsoner samtidig som butikker og  andre 
skal ha tilkomst. Anleggsleder Pål Thom-
massen har hatt sin fulle hyre med å løse 
fremdriften det siste halvåret. Han og pro-
sjektleder Lasse Smilden så nok noen 
 utfordringer med å bli ferdig da det fem 
uker før åpning fremdeles var grave-
maskiner i full sving under Lagunerommet. 

Vi har hatt høy egenproduksjon med opp-
til over 100 mann ute. Dette er en kombi-
nasjon av egne timelønte samt innleide 
fra 7–9 forskjellige firma. Fremdeles er 
det litt arbeid igjen utomhus. Våre egne 
timelønte har gjort en meget god innsats 
for at LAB skal oppfylle fristene vi har 
avtalt med Lagunen, godt styrt av Jan 
Erik Skjelanger, Kenneth Kristiansen og  
Dag Danielsen med hjelp av Per Ivar 
Kristiansen de siste månedene. På HMS-
siden har Henrik Brosvik god kontroll på 

Nedre torg klart for gartnerarbeid.
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våre egne og våre underleverandører. 
Innimellom alt dette har Bjarte Harms 
sørget for kontroll på rigg & drift og 
 organisering av vareleveringer. Først fikk 
50 butikker levert innredninger. I neste 
omgang må de ha noe å fylle hyllene med. 
Det blir mye vareleveringer av slikt, og 
uten god organisering hadde dette ikke 
fungert. 

De som er i prosjektet får selvsagt et for-
hold til det de bygger. Ofte har de en 
magefølelse for om prosjekter blir bra og 
om de vil nå LABs, eiernes og brukernes 
forventninger. For denne utbyggingen 
kan vi i LAB definitivt si at vi har hatt en 
god magefølelse hele veien. Det har vært 
travelt, med et kronisk tidspress. Vi har 
arbeidet lange dager og 24 timers skift. 
Vi har våknet midt på natten, vi har stres-
set, vi har ledd, og det har vært noen som 
har tvilt på om vi skulle klare å overlevere 
til avtalt tid. 

Det viktigste opp i alt dette er at vi har 
hatt det gøy på jobb! Vi har hele tiden 
hatt troen – og vi fikk det til! Første målet 
er nådd. LAB har overlevert og senteret 
åpnet som avtalt. Det skulle bare mangle, 

og er egentlig ikke noe å skryte av. Vi i 
LAB har heller aldri tvilt på at utvidelsen 
vil bli en suksess for Lagunen. 

«Som prosjektleder vil jeg takke LABs 
egne fagarbeidere og alle i byggeplass-
administrasjonen», sier Lasse Smilden. 
I  LAB har vi som kjent et slagord – 
«Tilstede værelse og innlevelse». Dere har 
nok en gang bekreftet mye av sjelen og 
kulturen i LAB Entreprenør. Dere har i 
sannhet vist ufattelig stayerevne og på-
gangsmot i dette prosjektet, spesielt den 
siste tiden. En stor takk til dere og deres 
tålmodige familier. Uten denne ekstraor-
dinære innsatsen hadde vi ikke fått det til. 
Det samme gjelder også våre underleve-
randører som har gjort en enestående 
innsats. Det er utvilsomt en styrke og 
trygghet for LAB å ha evnen til å  mobilisere 
over 120 tømrere og et tilsvarende antall 
elektrikere den siste måneden. Satt på 
spissen gjorde vi det umulige mulig, da vi 
av flere årsaker gikk fra 23 til 18 måneders 
total byggetid.

LAB ønsker Lagunen lykke til med årets 
julehandel. Vi vet at mange butikker har 
slitt seg gjennom byggetiden med svik-

tende omsetning. Dette er definitivt nå 
over, og alle piler peker oppover for 
Lagunen. Første uken fra tirsdag kveld til 
lørdag endte med 220 000 besøkende og 
en omsetning på ca. 90 millioner kroner. 
«Black Friday» 23. november endte med 
68 000 besøkende og en omsetning på 
drøye 38 millioner kroner. Lagunen har 
med dette inntatt posisjonen som Norges 
største kjøpesenter målt i omsetning. Nå 
er det ca. 180 konsepter å velge mellom. 
Her skulle være gode muligheter å finne 
julegaver til store og små.

Arbeid i kinosalene er i full gang.
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UTVIDELSE LAGUNEN  
STORSENTER

Byggherre: Olav Thon Gruppen / 
Lagunen DA

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: 615 millioner +  
 innredningsarbeider

Størrelse: Ca. 50 000 m²

Planlagt byggetid: 2017–2019



LAB bygger BUS 2 for Helse Bergen. Kontrakten er en hoved entreprise på ca. 760 millioner kroner 
eksklusiv mva. Det vil i grove trekk si at LAB bygger råbygget, fasader og tak. Siden sist vi skrev  
om prosjektet har vi også sikret oss kontrakten for innredningsarbeidene. 

Grunnarbeidene startet opp i mars og 
betongarbeidene i august. Samlet bygge-
tid er ca. fem år. LAB gjør brorparten av 
arbeidet frem til januar 2020.

Bygget er på ca. 50 000 kvadratmeter, 
og er lokalisert foran BUS 1 på tomten 
hvor den gamle barneklinikken lå. Bygget 
er ganske likt BUS 1 i form, med en «base» 
av to kjelleretasjer og fire «tangenter» 

plassert over. Mellom BUS 1 og sentral-
blokken vil det bli montert gangbruer i 
stål. Bygget har plasstøpte dekker og 
vegger i basen, og plasstøpte sjakter. Stål 
og hulldekker er kontrahert fra henholds-
vis UPB i Latvia og Nobi AS. 

Fasadene består i hovedsak av glass. De 
produseres som ferdige elementer og 
heises på plass. Her har LAB inngått sam-

arbeide med HS Hansen AS i fra Danmark. 
Samarbeidet med danskene har så langt 
fungert utmerket.

EN DIGITAL «GAME CHANGER»
Prosjektet var i utgangspunktet en «game 
changer» for LAB og Helse Bergen. De 
fleste har fått med seg den «digitale revo-
lusjonen» som når foregår i byggebran-
sjen, der 3D-modellering – BIM (bygnings-

Ny digital 
hverdag

BUS 2, RÅBYGG, TETTHUS OG INNREDNING

En blid gjeng på BUS, Daniel Seth, Bjarne Fossmark og Rune Bekken.
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informasjonsmodellering) – står sentralt. 
I kontrakten gjelder BIM-modellen foran 
tegninger. Vi skal hente ut all informasjon 
fra BIM-modellen, men dette har gitt visse 
utfordringer for oss og byggherren. Det 
har vært vanskelig å sikre et tilstrekkelig 
produksjonsunderlag. Inntil videre får vi 
derfor tegninger fra byggherren i pdf-
format. Vi er sikre på at dette vil endre seg 
underveis i prosjektet og at vi til slutt må 
finne all informasjon i BIM-modellene. 
Våre underleverandører på stålkonstruk-
sjoner, prefabrikert betong og glassfasa-
der må uansett prosjektere i 3D.

Vi forbereder oss på en ny hverdag i 
 måten vi arbeider på, og dette vil før eller 
siden påvirke alle i prosjektorganisasjo-
nen enten de sitter inne på brakken eller 

arbeider på byggeplassen. LAB får et 
ekstremt kompetanseløft i digital sam-
handling og digital byggeplass. Digital 
samhandling krever mye og ny program-
vare. På BUS 2 har LAB allerede hatt flere 
kurs. I skrivende stund eksisterer det en 
jungel av leverandører med mer eller min-
dre gode programmer. Hvilke leveran-
dører og programmer som til slutt blir 
klasseledende er ennå uklart. Inntil  videre 
har LAB leid inn kompetanse fra Origo 
Arkitekter for å hjelpe til med digital sam-
handling, følge prosjektet og være en del 
av vår byggeplassorganisasjon. Her gjør 
Eirik Oen Lie og Eva Kathrine Frøisland en 
god jobb for oss.

Prosjektet har plassert ut to BIM-kiosker 
på byggeplass hvor fagarbeidere selv skal 

hente ut nødvendig informasjon. En BIM-
kiosk er kort fortalt en container innredet 
med internett-tilgang, en pc og en skriver. 
Tilgang til informasjon er altså flyttet ut 
fra brakken til byggeplass. All armering 
er modellert til minste detalj, så hvis du 
lurer på armeringsføring kan du orientere 
deg i modellen ved bruk av «Solibri» eller 
«Streambim». Inne på brakken genereres 
bøyelister for en ønsket arbeidspakke 
direkte til Excel og sendes på mail til 
leveran dør av armering. 

Nytt på BUS 2 et at LEAN-prosessen også 
til dels blir digitalisert. Borte er papirlap-
per og lerret på vegger. Et app-basert 
program, «Touchplan», overtar og alle UE 
kan fylle ut lapper før morgensamlinger. 
LEAN styres altså digitalt med pc og pro-

Betongarbeidene er godt i gang.
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sjektor på møter. Touchplan gir selvsagt 
muligheten til å flytte på aktiviteter 
 utenom felles LEAN-møter. Dette har gitt 
visse utfordringer med vår kontroll og 
oversikt over den totale fremdriften, da 
sideentreprenører kan flytte sine egne 
aktiviteter uten at vi blir varslet. 

Byggherren har ansvar for rådgiverne. 
Som vi skrev i forrige nummer har ikke 
samarbeidsformen mellom byggherre, 
byggherrens rådgivere og LAB helt satt 
seg ennå, og det er fremdeles mange ut-
fordringer for et effektivt samarbeid. Det 
er viktig å få kontroll på og organisert all 
informasjon som hver dag tilføres pro-
sjektet og utvikle BIM-modellen i takt 

med prosjektering og bygging. Spen-
nende tider er det utvilsomt.

PROSJEKTORGANISA SJONEN
I skrivende stund er prosjektorganisa-
sjonen godt etablert i ny brakkerigg nord 
for BUS 1. Lasse Smilden vil være pro-
sjektleder en periode, mens Vegard Eik 
er anleggsleder. Jan Erik Skjelanger sty-
rer betongarbeidene sammen med Egil 
Storheim. I tillegg ha Matti Heinænen 
kommet fra Lagunen og vil bistå Vegard 
i anleggsledelsen. Egil Storheim har også 
ansvar for energibrønner og spunt. Linn 
Østgård Mæhlum har ansvar for HMS og 
Ole Reidar Fauske for KS. Fra lageret har 
vi fått hjelp av Dan Jørgen Sørheim for å 
styre blant annet rigg og logistikk på 

bygge plass. Som betongformenn har vi 
med oss Dag Danielsen, Kjartan Dalstø 
og Sjur Joranger. Organisasjonen er også 
utvidet med enda en nyansatt, Fredrikke 
Kirke vollen, som kom direkte fra skole-
benken. Hun hjelper blant annet til med 
digital samhandling.

Helge Myhre i full gang med armering.

BUS 2

Byggherre: Helse Bergen

Entrpriseform: Hovedentrprise

Kontraktsum: Ca. 1080 millioner

Størrelse: Ca. 50 000 m2

Planlagt byggetid: 2018–2023
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NYTT TINE MEIERI BERGEN

Energivennlig 
meieri
Tines nye produksjonsanlegg, som vi bygger på Espehaugen, blir 
Nord-Europas mest energivennlige meieri!

Siden oppstarten av prosjektet høsten 
2017 har vi nå fått opp hele bygget og 
oppnådd tett hus. Vi har også kommet 
godt på vei med innredning og tekniske 
anlegg i bygget.

I juli startet den tyske prosessleveran-
døren med å bygge det store og kompli-
serte prosessanlegget. Dette anlegget tar 
hånd om melken fra den blir mottatt til 
den er klar til å tappes på melkekartong. 
Her overtar en stor svensk leverandør 
arbeidet med tapperimaskiner, automa-
tiserte trucker osv.

I løpet av høsten har prosjektet hatt 3 
milepæler som alle ble levert til rett tid. 
Disse omfatter energisentral, prosessrom 
for separering og prosessering av melk 
samt tapperiareal. 

Med nærmere 180 mann på byggeplass 
er det hektisk aktivitet i alle soner av byg-
get. I disse dager planlegger vi systema-
tisk ferdigstillelse av de kompliserte tek-
niske anleggene, slik at vi får kontroll på 
disse til hver delfrist for de fem sonene vi 

skal ferdigstille fra slutten av januar frem 
mot mai.

Vi har også utført løpende endringsarbei-
der som nå nærmer seg 10 prosent av 
kontraktssummen innenfor samme tids-
rom.

Folkene våre i prosjektteamet utfyller 
hverandre godt og har gjort en kjempe-
innsats for å få prosjektet der det er i dag. 
Vi skal være ferdig med prosjektet til 
sommerferien neste år. Hele regionen vil 
da få melk og juice fra dette topp  moderne 
 anlegget.

Tord Larsen, Thor Stian Sletten og Ingmund Åsebø kontrollerer tegninger.

Store og lyse lokaler.

Et imponerende bygg.
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TINE MEIERIER

Byggherre: Tine SA

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 310 millioner

Størrelse: Ca. 18.000 m2

Planlagt byggetid: 2017–2019



SKJOLDNES BOLIGER TRINN 1 OG 2

Godt samarbeid 
LAB Entreprenør inngikk i juni 2017 totalentreprisekontrakt for et boligprosjekt med Skjoldnes 
Utvikling AS til en verdi av 254 millioner kroner eksklusiv mva. 

Prosjektet på Skjoldnes i Bergen omfatter 
59 leiligheter fordelt på seks bygg som 
skal knyttes sammen med to ulike under-
jordiske parkeringsanlegg. Alle leilig-
hetene har utsyn mot Troldhaugen og 
Nordåsvannet, og byggene får naturlige 
fasadematerialer av høy kvalitet. I tillegg 
skal vi etablere et påkostet utomhusan-
legg med blant annet tennisbane, karpe-
dam og naturstier.  

Våren 2017 nådde Skjoldnes Utvikling AS 
tilstrekkelig salg for å sette i gang med å 
bygge miljølokket over motorveien. 

Sommeren 2017 begynte rivningen av 
 annekset på tomten, etterfulgt av grunn-
arbeidene og oppstart betong. Siden vi 
benytter innstøpte sprinklerør, har rør-
legger jobbet sammen med LAB på 
bygge plass fra første stund. Rørlegger 
legger også et omfattende VA-anlegg 
som har krevd mye koordinering på byg-
geplassen. 

Prosjektet er drevet med LEAN-metodikk, 
lappeplanlegging og involverende plan-
legging. Dette er ikke noe nytt for anleggs-
leder Aleksander Grepstad og ingeniør 

Fantastisk beliggenhet.

SKJOLDNES BOLIGER 
TRINN 1 OG 2: 

Byggherre: Skjoldnes Utvikling AS

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 391 millioner

Antall leiligheter: 124

Planlagt byggetid: 2017–2020
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Raymond Lyngbø. Raymond styrer faktisk 
LEAN-satsningen i LAB! Dette er også en 
av grunnene til at samarbeidet mellom 
LAB, rørlegger og grunnentreprenører har 
fungert så godt på byggeplass. Det er 
morgenmøter hver dag kl. 0800. Der gjen-
nomgår Aleksander og basene fra alle fag 
gårsdagens og dagens gjøremål. Basmøter 
hver fredag legger gode og koordinerte 
planer for neste uke. 

Vi jobber nå for fullt med innvendig arbei-
der i hus 1–5, som ligger helt fremme ved 
Nordåsvannet. En god taktplan, laget som 
et samarbeid mellom alle aktører på inn-
vendige arbeider, legger føringene for 
fremdriften. Vi har god erfaring fra tidli-
gere prosjekter, og taktplanen blir nøye 
fulgt opp i morgenmøter og basmøter. 
Anleggs gartner har også begynt på 
1000  m2  natursteinmur som skal pryde 
fasaden på bygningene. Dette er nitidig 
håndverk som virkelig demonstrerer kva-
liteten i dette unike prosjektet. 

EFFEKTIV FREMDRIFT
Siden sist har byggeleder Eivind Holmedal 
flyttet inn i villaen på Skjoldnes. Han 
 bidrar til effektiv drift ute og bistår 
anleggs ledelsen i en hektisk hverdag. 
Eivind kommer rett fra Elsesro hvor det 
også var sterkt søkelys på kvalitet i alle 
ledd. I høst startet betongarbeidene på 
bygg 6. Bygget er delt opp i flere etapper 
og det går fort fremover, og det går fort 
framover med Pieter, Bjørnar og Børge i 

spissen for en solid betong-gjeng. Det er 
allerede mulig å skue utover Nordåsvannet 
fra 4. etasje i bygg 6. 

Håndtering av kundeendringer pågår 
fortløpende, og Renate Håøy jobber på 
spreng for å ferdigstille endringene til 
bygg 1–5. Med full produksjon på bygge-
plass er det viktig at vi ivaretar kundenes 
ønsker og samtidig opprettholder en for-
nuftig fremdrift. Silje Cathrin Olsen, som 
også kom rett fra håndtering av kunde-
endringer på Elsesro, hjelper til med å 
prise endringene. Kundemøter er også 
gjennomført for bygg 6. Der kan kundene 
logge seg inn i programmet Viscenario og 
ta de nødvendige valgene. «Viscenario 
forenkler prosessen både for LAB og for 
kundene» sier Renate.

Ny kontrakt på 
Skjoldnes
I november signerte LAB Entreprenør 
 totalentreprisekontrakt med Skjoldnes 
Utvikling AS for oppføring av 65 leilig-
heter i byggetrinn 2 på Skjoldnes. 
Kontrakten har en verdi på 137 millioner 
kroner og viderefører det gode samarbei-
det mellom LAB og Skjoldnes Utvikling. 
Både prosjektleder Tale Kleveland Spiten 
og anleggsleder Lars Andreas Aaland 
venter spent på IG for oppstart av grunn-
arbeidene. 

«Ved oppstart grunnarbeider før jul i 
2018, kan vi overlevere 65 leiligheter av 
topp kvalitet høsten 2020», sier Lars 
Andreas. Samme grunnentreprenør som 
på trinn 1 jobber videre på tomten og ser 
frem til å ta tak i det resterende arbeidet 
i grunnen på den sørligste delen av tom-
ten. 

Sammen med anleggsledelsen for bygge-
trinn 1 har Lars Andreas funnet seg til 
rette i Villa Skjoldnes. Det blir en hektisk 
og trang byggeplass for alle fremover, 
men det er en utfordring alle er klar for å 
ta tak i!

Sikkert arbeid i høyden.

Ryddighet og orden står i fokus.
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LAGUNETOPPEN

Bra fremdrift   
Vi er nå langt på vei ferdig med grunnarbeidene på Lagunetoppen med  
sprengning, masseuttak og bergsikring.

Vi startet på betongforberedelser i au-
gust og kom «offisielt» i gang med be-
tongarbeidet i begynnelsen av september 
da igangsettingstillatelse nummer to om-
sider kom. Akilleshælen var å få tillatelse 
til permanent omlegging av offentlig vann 
og avløp.

Prosjekteringen går sin gang med møter 
hver 14. dag hos Sweco som har de fleste 
prosjekteringsfagene. Antall leiligheter 
har økt til 222 etter at byggherren ba om 
å få delt opp seks store til tolv mindre, da 
det er små leiligheter som selger best i 
prosjektet.

Fremdriften er nå bedre enn i starten. 
Grunnarbeidet ligger noe foran planen 
mens betong og bunnledninger ligger 
noe etter. I kjent LAB-stil jobber vi for å 
komme i rute i løpet av byggetiden.

STØV- OG STØYTILTAK
Vi har etablert gode riggforhold på øvre 
del av tomten med god utsikt til hele 
bygge gropen og Fanaveien. Knut Helge 
er så å si nabo, og kan spasere på jobb.

Byggeplassen grenser mot Rå skole og 
Espira barnehage. I tillegg er det bolig-
områder på alle kanter. Støv og støy er i 

løpet av høsten blitt en utfordring i takt 
med kaldt oppholdsvær. 

Vi har god dialog med Helsevernetaten, 
barnehagen og skolen, og vi foretar 
 omfattende varsling også til velforenin-
ger og berørte områder. Vi har de  seneste 
månedene satt i gang en rekke tiltak for 
å dempe støv og støy, og imøtekomme 
krav og ønsker. Støv og støy fra boring, 
pigging og lasting av stein har vært plag-
somt for omgivelsene. Grunnarbeidet går 
nå mot slutten, og vi ser frem til å komme 
over i neste fase.

Sprengningsarbeidet nærmer seg avslutning.
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Kundetilvalgsprosessen er igangsatt og 
ivaretas av byggingeniør og kunderåd-
giver Vilde Margrethe Jørgensen. Web-
portalen Viscenario er tatt i bruk for å 
gjøre kundebehandlingen mer effektiv.

Det er solgt nok boliger til å gjennomføre 
prosjektet, men salgstakten er nå lav slik 
det også er for andre nye prosjekter langs 
Bybanen for tiden.

Jarle Grønsdal har gjort en god innsats i 
prosjektet med prosjekt- og anleggs-

ledelse i første del av grunnarbeidet, men 
er nå som planlagt fullt opptatt med pro-
sjektledelse av totalentreprisen Stronde 
bolig og samspillsentreprisen Hardanger-
fjord Hotel i Øystese. 

Knut Helge Iversen tok i høst over anleggs-
ledelsen på Lagunetoppen og har med seg 
Kjell Sanden, Bjørn Landro og Kjetil Skogen 
Kalve. Denne gjengen har vært ute en 
vinter natt før, og løser utfordringene fort-
løpende og forbilledlig. 

OVERVINNER UTFORDRINGER

Grunnarbeidet har bydd på mange utfor-
dringer med strenge restriksjoner blant 
annet for støv, støy, tidsluker for spreng-
ning og utkjøring av masser. Fjellet har 
stedvis vært av svært dårlig kvalitet. 
Igangsettings søknadene for grunn- og 
betongarbeid er delt opp i flere omgan-
ger, fordi sikring må utføres i etapper for 
å kunne arbeide sikkert videre. 

Saksbehandlingstiden i flere offentlige 
etater har skapt utfordringer for prosjek-
tet og har vært en kritisk aktivitet for 
fremdriften.  Litt frem i byggetiden må vi 
få tillatelse til å kjøre inn og ut av rund-
kjøringen ved å etablere en «fjerde arm» 
som også skal bli permanent adkomst til 
prosjektet når det står ferdig. Vi skal også 
gjennom flere endringssøknader til ram-
metillatelsen.

Slik skal det bli.

Kurt Nordnes og Jan Helleseth er kjempehumør.
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LAGUNETOPPEN

Byggherre: Profier og Rema 
Eiendom Vest AS

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 464 millioner

Areal: Ca. 30 000 m2 BTA, 
222 leiligheter, garasje og 
næringslokaler. 



SKIPARVIKEN PANORAMA

Vi er i gang
I oktober fikk Skiparviken den etterlengtede  
igangsettelses tillatelsen.

Arbeidene startet med å fjerne ikke-for-
urensede jordmasser og flytte lettere 
forurensede masser til depot. Vi har fått 
godkjent løsningen for deponering av 
jordmasser som er forurenset med svar-
telistede planter i ett utsprengt hull på 
egen tomt.

Grunnentreprenøren er godt i gang med 
avgraving, sømboring langs Hus A, 
 utsprengning av depot-hull, opparbei-
delse av midlertidig av/påkjøring på E39, 
og utfylling av steinmasser i Nordåsen. 
Dersom alt går etter planen, skal betong-
arbeidene starte i Hus A i løpet av januar 
2019.

Det har vært flere hensyn å ta under opp-
startsfasen. Vi har blant annet organisert 
kjøring av skolebarn mellom boligene 
nede ved sjøen og Sundtsvei. 

Antall solgte leiligheter er nå 64 av 129. 
Salget har nok gått noe tregt i høst, mel-
der vår nye kundebehandler og innred-

ningskonsulent Elin Vaagsbø som startet 
hos oss etter sommerferien og skal ha 
Skiparviken som sin første hovedopp-
gave.

Riggen er på plass med Per Jarle Jacob-
sen, Brede Kyte, Arnt Inge Ronge vær. De 

er nå klare til å gjennomføre prosjektet 
med iver og stort pågangsmot, etter å ha 
vært igjennom en noe treg oppstartsfase. 
Geir Martinsen er prosjekteringsleder og 
holder kontakten med byggherren Profier 
som nå ser fremover til en etterlengtet 
ferdigstillelse av prosjektet våren 2021.

Tilfylling langs sjølinjen.

En blid gjeng, Brede, Elin og Per Jarle.

SKIPARVIKEN PANORAMA

Byggherre: Skiparviken AS, 
(LAB og Profier)

Entrepriseform: Totalentreprise

Areal: 127 leiligheter i størrelsen 
44 m2–100 m2

Kontraktsum: Ca. 330 millioner
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FOLKE BERNADOTTESVEI 38

Fasadefornyelse
I september inngikk LAB Entreprenør AS 
kontrakt for fasadefornyelse av Folke 
Bernadottesvei 38 i Fyllingsdalen. Kon-
trakten omfatter total rehabilitering av 
fasadene for tre sammenhengende byg-
ningskropper. Både vinduer og yttervegg 
skal skiftes, og bygget vil fremstå som 
nytt og moderne. Arkitekten legger opp 
til en moderne utforming med store vin-
duer og aluminiumskledning i flere nivåer. 
Kontraktssummen er ca. 35 millioner kro-
ner. Første del, Blokk A, skal ferdigstilles 
innvendig til desember 2018. Utvendig tar 
vi sikte på å fjerne stillas like før jul. 
Ferdigstillese av øvrig bygningsmasse er 
mai 2019.

SANDVEN

Nytt verksted
Sandven AS selger stort av Jaguar og 
Land Rover for tiden, spesielt el-biler. 
Derfor bygger bilforhandleren om deler 
av bygget på Kokstad til verksted. Det 
nye verkstedet skal ha topp moderne 
 utstyr med åtte nye løftebukker, og vil 
drive service og reparasjoner på alle 
Jaguar og Land Rovers modeller. 

Deler av bygget har for lav takhøyde til å 
kunne benytte løftebukkene. Vi skal der-

for rive deler av taket og bygge et nytt 
som er to meter høyere. Vi skal også 
bytte kledning på bygget slik at det står 
i stil med jaguarkonseptet. 

Det nye verkstedet skal stå ferdig i første 
del av 2019. Sigmund Sunde og Jan-Stian 
Sleire Opdal utgjør LAB sin administra-
sjon på dette prosjektet.

OASEN

Komplisert jobb
Den nye bybanetraseen til Fyllingsdalen 
kommer til å stenge inn- og utkjøringene 
på Oasen. Derfor skal kjøremønsteret i 
garasjeanlegget legges om. I den sammen-
heng vil parkeringsanlegget i kjøpesente-
ret kobles sammen med parkeringsanleg-
get i Tryg-bygget, der det skal lages nye 
inn- og utkjøringsramper til alle plan i nord. 

Det er en komplisert jobb å koble sam men 
anleggene. Vi skal åpne bærende konstruk-
sjoner mellom byggene for å lage nye kjø-
reramper og må derfor være nøye med 
hvordan vi går frem. Vi må forsterke og 
flytte bæresystemet flere steder før vi kan 
begynne å rive og begynne å rive eksiste-
rende konstruksjoner og bygge nye ramper. 

Det er mange tekniske føringer i parke-
ringsanleggene, og mye av dette krysser 
de nye kjørerampene. Vi må dermed 
bygge om en del tekniske installasjoner 
før oppstart. Her gjelder det å ha tungen 
rett i munnen slik at vi ikke ødelegger for 
butikkene som er i full drift i hele arbeids-
perioden.

Sigmund Sunde og Jan-Stian Sleire 
Opdal utgjør LAB sin administrasjon på 
prosjektet.

Perspektiv skisse.

Her kommer det nytt verksted.
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HARDANGERBADET

Fikk kontroll på 
 vannivået
Sist vi skreiv om Hardangerbadprosjektet var det sommar, noe e da snart vinter. Før ferien var vi så 
smått i gang med arbeidet, spunten var satt og grunnarbeidet var i gang. Vi hadde gjennom og like 
etter ferien utfordringar med vanninntrenging i tomt og problem med å holde vannivået nede. Dette 
klarte vi å ordne opp i ved hjelp av fleire store pumper, dieselaggregat og tiltak med pumpesynk. 

Vi fikk etter kvart kontroll, og betongar-
beidene kom i gong for fullt i august. 
Betongarbeidene blir utført av LAB sine 
tilsette, det er ein solid gjeng med David 
som bas. Det er eit komplisert betong-

arbeid, store krav til nøyaktighet og 
 mange intrikate løysingar som til dels er 
nybrotts arbeid for dei fleste av oss. Vi er 
så  heldige at naboen til Hardangerbadet 
er betongfabrikken i Kvam, og denne er 

ein god og pålitelig leverandør av betong. 
Før jul reknar vi med å ha støypt ut 2000 
 kubikk med betong. Parallelt med betong-
arbeidene arbeider vi med bunnledninger, 
drenering, fjernvarme, kabel omleggingar 

Fantastiske omgivelser
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og innstøyping av ventilasjon til bassen-
gene mm. Dette arbeidet blir utført av 
lokale aktørar. Samarbeidet mellom 
 aktørane går fint. I tillegg er BWT på 
 banen med innstøypingsgods til bassen-
gene. Godset monterast av våre under 
veiledning av BWT. 

Hotellbygget er klargjort til rigg for våre 
betongarbeidarar samt andre aktørar på 
prosjektet. Det er også etablert kontor 
for byggeplassadministrasjon i hotellet. 
Hotellet blir vidare brukt til overnatting 
for tilreisande aktørar. Egen kokk står for 
matlaging og tilrettelegging for «hotell-
gjestene». Etter det vi opplever er det 
topp mat som blir servert der inne. Det 
skulle berre mangla når kokken har jobba 
på restaurantar med Michelin-stjerner. 

Det er inngått to avtalar i samband med 
badet, ein kontrakt med Kvammabadet 
KF som er den kommunale delen av 
Hardangerbadet og ein med Hardanger-
badet Eigedom AS som er den private 
delen. Kontrakten er på 166 millionar kro-
ner eksklusiv mva. 

Hardangerbadet inneheld tre basseng, 
konkurransebasseng på 25 meter, terapi-
basseng med heve- og senkebunn og 
 familiebasseng med sklier, klatrevegg og 
diverse andre attraksjonar. Det er også i 
bygget planlagt apotek, visningssenter for 
lakseoppdrett, fleire legekontor, helse-
stasjon, fysioterapi og ein etasje for Helse 
i Hardanger AS. Helse i Hardanger AS er 
nybrotsarbeid og skal bli ein nasjonal 
 aktør som skal ta seg av dei som måtte 
lide av muskel og skjelettplager, diabetes 
mm. Typiske brukarar vil være Helse Vest 
og forsikringsselskap. 

Det er for det meste Ingvar Halstensen, 
Nils Terje Opsanger, Christian Måge og 
Hans Skorpen av LAB sine folk som no 
jobbar med administrasjon av prosjektet. 
David Brakstad er bas for laget.

HARDANGERFJORD HOTEL

Utvider og 
 oppgraderer
Arbeidene med oppgraderingen og utvidelsen av hotellet er 
i gang. Ramme tillatelse og igangsettingstillatelse på grunn-
arbeider, bunnledninger og fundamenter er gitt. Før jul ferdig-
stiller vi to prøverom i den eksisterende romfløyen.

Disse vil få oppussede bad, nye altandører, 
nye inngangsdører og nymalte overflater. 
Prøverommene vil avgjøre hvilken oppus-
sing som vil bli gjort på de resterende 86 
hotellrommene. Rommene vil også bli 
oppgradert med noe nytt inventar. Det 
tidligere bassengarealet i hotellet blir i 
skrivende stund bygget om til møteroms-
fløy for hotellet. Møteromsfløyen lages 
slik at vi kan bruke møte rommene som 
kontorrigg for prosjektene Hardanger -
badet, Hardangerfjord Hotel og Stronde. 
Utvendig pågår grunn arbeider, og det 
klargjøres for bunnledninger og ny strøm-
tilførsel til hotellet. Det er plan om å få 
støpt deler av fundamentene før jul. 

Planene for utvidelse av hotel let omfatter 
25 nye rom, større restaurant, nytt kjøkken 
og ny resepsjon mm. Det utvidete og opp-
graderte hotellet får 113 rom når det er 
ferdig. Utvidelsen og oppgraderingen av 
hotellet er priset til 78 millioner kroner 
eksklusiv mva. LAB Entreprenør utfører 
oppdraget i total entre prise. Planlagt fer-
digstillelse er januar 2020.

Jarle Grønsdal er PL, Hans Skorpen er 
PGL, Per Ivar Kristiansen er byggeleder 
og styrer påbygget mens vi har leiet inn 
en lokal byggeleder til å følge opp oppus-
singen av de eksisterende rommene.

Eksisterende hotell modifiseres.
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SANDSLIMARKA 55

Foran planen 
Prosjektet er en totalentreprise med DNB Næringseiendom som byggherre. Bakgrunnen for 
prosjektet er en leieavtale mellom byggherren og Aker Solutions. 

Utførelsen innebærer kontorisering av 
ca. 10 000 m². Bygningsmassen er delt i 
tre bygg A, B og C, og oppført på 1980- og 
90-tallet, med fasadeoppgradering i 2016 
utført av LAB. Det skal etableres bedrifts-
helsetjeneste, laboratorium og trenings-
rom mm. Nye ventilasjonsaggregater for 
to av byggene skal monteres med varme-
pumpeløsning som bidrar til å heve 
energi klassen på samlet bygningsmasse 
til B. For å nå energiklasse B skal også 
samtlige vinduer skiftes og takkonstruk-

sjonene etterisoleres. Av store tilleggs-
arbeider nevnes skifte av yttertak, 
ca. 2 700m², nye garderober, nytt kjøkken 
og kantine, inklusiv toalettsoner, utvidet 
resep sjon og ytterligere kontorisering av 
bygg C. Byggenes bæresystem er i hoved-
sak betongelementer i dekker og vegger. 

LAB Entreprenør ble i desember 2017 
forespurt om å konkurrere om fase 1 i 
dette prosjektet. Kjetil Saunes, som den 
gang var prosjektleder i DNB, er nå blitt 

en av våre nye medarbeidere i LAB 
Eiendom. Fase 1 omfattet å utarbeide til-
budsgrunnlag inklusiv prosjektering og 
tilbudsinnhenting fra underentrepre-
nører. I denne fasen måtte vi vise oss 
konkurransedyktige for å få utførelsen i 
fase 2. I februar i år ble LAB Entreprenør 
innstilt til utførelsen med kontraktsum på 
57 millioner kroner, etter tett samarbeid 
og evaluering med byggherrens repre-
sentant. Prosjektet bærer preg av mye 
tilleggsarbeid, og i skrivende stund er det 
bestilt tilleggsarbeid for i overkant av 
40  millioner kroner. Hovedprosjektet 
overleveres som avtalt til tiltakshaver 
14. desember. Det gjenstår noe tilleggs-
arbeid som ferdigstilles til overlevering 
31. januar 2019.

Prosjektet styres etter LEAN-prinsipper 
som innebærer ukeplanlegging, kontrol-
lområder og daglige morgenmøter. 
Gjennom LEAN har vi til enhver tid kon-
troll på hverandres aktiviteter, og resul-
tatet er at vi ligger noe foran frem-
driftsplanen. 

Aker Solutions er en stor og profesjonell 
leietaker med et omfattende system for 
beslutningstaking. Enkelte leveranser har 
måtte lide av sene tilbakemeldinger fra 
leietaker, og produksjonen har tidvis lig-
get for tett på avgjørelser. Dette er stort 
sett blitt løst på ypperlig vis ved hjelp av 
gode og løsningsorienterte underentre-
prenører.
 
Byggeleder Frode Njøten og ingeniør 
Arnt Inge Rongevær har god styring på 
produksjon og oppfølging, mens Mats 
Bremerthun tar seg av ferdigbefaring og 
økonomi. Brede Kyte har den senere tid 
måttet konsentrere seg om sitt andre 
 pågående prosjekt i Skiparviken. 

Flott resepsjonsareal
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Så var eventyret Elsesro Brygge over. LAB har siden august 2016 
jobbet med dette prosjektet som omfatter 80 leiligheter, 
 garasjeanlegg, boder, utomhusanlegg og marina. 

Alle leilighetene ble overtatt rett før felles-
ferien 2018, og mange flyttet inn med en 
gang. Beboerne trives godt i sine nye, 
 moderne leiligheter og det flotte utomhus-
anlegget som er etablert.

Det har vært et krevende prosjekt som 
har gitt mye læring om bygging i sjøkan-
ten på en tomt hvor det har vært forskjel-
lig næringsvirksomhet og byggeri i flere 
hundre år – og med Gamle Bergen, den 
Trondhjemske postvei og eldre bolig-
bebyggelse med sterk velforening som 
nærmeste naboer.

LAB takker Profier for oppdraget og alle 
som har vært involvert i prosjektet for 
god innsats over lang tid, for å få ferdig-
stilt prosjektet slik at kundene kunne 
flytte inn til avtalt tid.

God Jul fra Elsesro Brygge!

ELSESRO BRYGGE

God lærdom 

Spenstig konstruksjon

Ett flott bygg.
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ELSESRO

Byggherre: Profier

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 216 millioner

Størrelse: 80 leiligheter, 59 
parkeringsplasser i garasje, og 
marina med 50 båtplasser. 

Overlevert

Overleverte prosjekter



SLETTEBAKKEN MENIGHETS ELDRESENTER

Rehabilitering
Den nye sykehjemsavdelingen på Slette-
bakken Menighets Eldresenter åpnet før-
ste uken i oktober. Da ble 45 nye rom tatt 
i bruk.

LAB Entreprenør har i dette prosjektet 
rehabilitert alle beboerrom og fellesarea-
ler. Bygget er også utvidet med til sammen 
fire mindre tilbygg for å få flere beboer-
rom, vaktrom, vaskerom, kontorer og 
andre fellesfunksjoner. Vi har også bygget 
ny heis, nytt garderobeanlegg og nye tek-
niske rom. Bygget er nå blitt moderne og 
godt tilrettelagt for eldre mennesker. Det 
finnes for eksempel ikke en eneste dør-
terskel i bygget, og dermed er det lett å 
ferdes både med rullestol og gåstol.

Utvendig har vi laget en ny sansehage for 
beboerne, samt en ny turvei i parken. 
Turveien er et samarbeidsprosjekt mel-
lom eldresenteret og Bergen Kommune, 
og ferdigstilles i disse dager.

Med  de nye arealene er dette blitt ett 
topp moderne sykehjem der de nyeste 

teknologiske hjelpemidlene er tatt i bruk. 
Trådløs teknologi sørger for all varsling 
mellom beboere og ansatte. Alle dører er 
også koblet opp mot systemet, slik at 
bygget i praksis er nøkkelfritt.

Fra LAB er det Sigmund Sunde og Lars 
Andreas Aaland som har styrt jobben.

Innbydende inngangsparti.

Overlevert bygg.

SENGEBYGG HARALDSPLASS

Erna åpnet det 
nye sykehuset
LAB Entreprenør AS har nå overlevert det 
nye sengebygget til Stiftelsen Haralds-
plass Diakonale Stiftelse.

Det 14 500 m2 store bygget ble tatt i bruk 
15. oktober og statsminister Erna Solberg 
sto for den offisielle åpningen. Bygg-
herren er godt fornøyd med vår gjennom-
føring av prosjektet.

En del utvendige arbeider gjenstår, blant 
annet tursti langs og bro over Møllen-
dalselven. Dette arbeidet er planlagt fer-
digstilt våren 2019.
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KVAM HERAD KFL

Ferdig før plan
Vi overleverte rådhusprosjektet 20. novem-
ber. Prosjektet har gått fint og vi var ferdige 
ein god månad før plan.

Påbygget er rimelig nøkternt og er opp-
ført etter enkle, kjente metodar. Betong 
underetasje, hulldekker og stål bæresys-
tem og klimavegger med egen importert 
platekledning som fasadematerialer.  
System skillegger innvendig i kontorbiten 
og kjerne av plass bygde vegger. 

Påbygget skal brukast av kommunale 
funksjoner som PPT, barnevern, rus og 
psykiatri. Prosjektet blei utført til ein kon-
traktsverdi på rundt 29 millionar kroner 
eksklusiv mva. Kvam herad har fått mykje 
for pengane. Kommunen er godt fornøyd 
ed måten prosjektet er gjennomført på 
og det ferdige produktet. LAB har derfor 
fått tilleggsoppgave med renovering av 
fasader på eksisterende rådhus.

Runar Handegard har vore anleggsledar, 
Christian Måge har vore ingeniør, Per J. 
Jacobsen PL og Hans Skorpen PGL.

DYRHAUGEN 12–14

Luksus på Skjold
I august var LAB ferdig med betongarbei-
dene for Townhouse Skjold AS på Dyr-
haugen 12–14.

Da pakket våre betongarbeidere sammen 
utstyret og forlot prosjektet. 

Resterende arbeider i kontrakten er gulv-
støp, gulvsparkling og rigg. Disse arbei-
dene har Per Ivar Kristiansen fulgt opp 
utover høsten på en glimrende måte sam-
tidig som han har vært på Lagunen.

De 13 luksuriøse leilighetene i prosjektet 
skal overleveres til kjøperne i mars/april 
2019.

LAB Entreprenør AS takker Townhouse 
Skjold for oppdraget og ønske dem lykke 
til med innspurten.

Perspektiv av bygget.

Nytt kontorbygg.

Ett flott bygg overlevert.

KONTORBYGG FLØYSAND TAK

Kontorbygg i 
verdensklasse
«Et bygg i verdensklasse» forteller en for-
nøyd byggherre Gudmund Fløysand spø-
kefullt. LAB ferdigstilte i sommer kombi-
bygget sentralt plassert ved E39 i Os 
kommune. Lokalene er lyse og trivelige 
og er ekstra godt lydisolert slik at enga-
sjerte diskusjoner kan gjennomføres uten 
å forstyrre øvrige kolleger. Prosjektet ble 
gjennomført av Arne Hellebostad, Erik 
Hofstad og Sigmund Algerøy.  
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I vår startet LAB planleggingen av ny Ulriksbane sammen med 
Ulriksbanen AS og Doppelmeyer Garaventa. Sistnevnte holder til i 
Sveits, og er en verdensledende leverandør av gondoler og utstyr 
til skibakker.

Det må bygges om på både øvre og nedre 
stasjon. Dagens master skal fjernes og 
erstattes av nye. En til En Arkitekter fører 
pennen på Bergens stolthet, og H2 
Byggeteknikk skal ivareta de enorme 
kreftene banen genererer.

De nye gondolene Perle og Bruse skal ha 
større kapasitet enn skyliften i Loen. De 
blir også mer robuste mot vind enn 
 dagens gondoler. Det betyr mindre nede-
tid og mindre skuffelse for dem som ikke 
kommer seg opp på grunn av uvær.

Ulriksbanen er en nøye overvåket attrak-
sjon og det er veldig viktig at alle instan-
ser og interesser er klarert ut. 

Fremdriftsplanen blir derfor tentativ. Vi 
planlegger å støpe fundamenter for nye 
master i mars/april. Deretter skal banen 
gå vanlig sommerrute, før den stenges 
1. september. Da er det mye arbeid som 
skal gjøres før «grand opening» i mai 
2020! 

Dette blir den perfekte arbeidsplassen 
for den som er oppfinnsom og tenker 
kreativt… og for å si det slik: Erik Hofstad 
har funnet tårnkranen som skal monteres 
med helikopter!

Utsikten.

Ulriksbanen  
i rute
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Godt salg på 
Stronde
Utvikling av dette fantastiske 
bolig prosjektet med 58 leiligheter  
ved byggherre Stronde Utvikling og 
LAB entreprenør har pågått siden i 
fjor høst. 

Rammesøknad og søknad om mindre 
 reguleringsendring ble sendt inn i begyn-
nelsen av juni. Markedsføringen av bolig-
salget med salgs trinn én av to startet 8. juni 
med annonsering i lokalavisene, BT, Face-
book og på egen hjemmeside for interesse-
registrering. Salgsprospekt ble klart til 
salgsstarten 23. august. 

Vi har hatt en positiv byggesaksbehandling 
fra kommunen, stor interesse og godt salg. 
19 leiligheter er solgt slik at vi (Jens Nord-
tveit, Vilde Jørgensen og Jarle Grøns dal) 
kunne få oppstart på byggetrinn én med 
34 av leilighetene den 12. novem ber i år. 

VA-arbeider, grunnarbeider og klargjø-
ring for pelefundamentering på tomten 
er godt i gang. Oppstart pelearbeider 
med FAS startet i begynnelsen av desem-
ber. Videre vil betong- og råbyggentre-
prise ved All bygg kunne starte litt før jul. 
Planlagt opp start for tømrerarbeider ved 
ÅBF er  ultimo mars 2019. Vi er sikre på at 
vi kan skape et kvalitetsprosjekt og et 
godt bomiljø som kan overleveres bygg-
herre og enkelt kunder i april 2020, på det 
som trolig er den flotteste tomten i Kvam 
Herad.

Kvassnesveien 32 
må avklares
I forbindelse med utviklingen av 
prosjektet i Knarvik har det vært 
nødvendig med ytterligere avklarin-
ger om offentlig infrastruktur rundt 
bygget.

Rammesøknad med dispensasjoner er 
sendt kommunen, men avvist grunnet 
manglende utbyggeravtale med Lindås 
kommune. Videreføring av prosjektet er 
dermed stilt i bero. Geir Martinsen holder 
kontakten med byggherren. Perspektiv av bygget.

Flotte murer.

Her kommer det flotte boliger.
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Prosjektavtale på  Haraldsplass 8–10
Lab Entreprenør AS har inngått  
en prosjektavtale om tilbygg og 
rehabilitering av Haraldsplass 
Diakonale Sykehus og VID 
Vitenskapelige Høgskole.

Fase 1 omfatter rådgiving av prosjektet. 
I neste omgang, dersom vi blir enige om 
pris og betingelser, kan prosjektet inklu-
dere både nybygg og rehabilitering av til 
sammen rundt 14 000 m2. Rehabilitering 
omfatter i stor grad nye tekniske føringer 
i tillegg til oppjustering av arealene. For 
nybygget er det snakk om utvidelse av 
skolearealene, nye arealer for kantine og 
servering og et nytt, stort auditorium 
med plass til ca. 250 personer. I tillegg er 
det planlagt opp til tre etasjer for utleie i 
forlengelse av eksisterende skolebygg. 
Oppstart for rehabilitering er ønsket like 
over nyttår, og det vil være kontinuerlig 

aktivitet ut 2020. Mye avhenger av øko-
nomi, både når det gjelder omfang og 
oppstart av de forskjellige etappene. Det 

som er sikkert er at arealene er modne for 
oppjustering, og alle ser derfor frem til at 
vi kommer til enighet om prosjektet.

Nærmer seg avtale på Sandslikollen
LAB og Profier har på det nærmeste avklart det kontraktsmessige i bolig-
prosjektet med 134 boenheter i nærheten av Statoils opprinnelige kontorbygg 
på Sandsli. 

Boligene er fordelt på fem bygg hvorav to 
er plassert på den delen av tomten der 
det i dag står en teknisk sentral tilknyttet 
Statoils tidligere kontorbygg. Meste-
parten av sentralen skal rives til fordel for 
boligene. Kun deler av det som er under 
bakken kan benyttes og skal stå igjen.

Rammesøknad er sendt inn, og salgsstart 
var i august 2018. Planlagt byggestart er 
i månedsskiftet januar/februar 2019, for-
utsatt oppnådde salgsmål. Videreføring 
av kontrakten mellom partene og pro-
sjektet er imidlertid stilt i bero i påvente 
av innsendt reguleringsendring som er til 
behandling i kommunen. 

Området er blitt et populært boligom-
råde, med nærhet til bybanen, Lagunen 
og Flesland flyplass. Videreutvikling av 
Sandsliområdet pågår, og skole og barne-
hage er under planlegging. Geir Martinsen 
holder kontakten med byggherren.

Perspektiv av bygget.

Oversiktsbilde av området.
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Bolig og næring i  Møllendalsveien 63
LAB Entreprenør har inngått en 
samarbeidsavtale med Møllen-
dalsveien 63 AS om utvikling av et 
boligprosjekt med noe næring. 
Profier og Storm Eiendom står bak 
prosjektet.

Eiendommen grenser mot Møllendals-
elven og omfatter også bevaring og reha-
bilitering av Cementstøperiet som er et 
bygg oppført ved elvebredden rundt 
1922. 
LAB skal bidra med forberedende pro-
sjektering, undersøkelser og trinnvis pri-
sing av prosjektet. Avtalen går også ut på 
at LAB skal bygge prosjektet.
Eiendommen er under regulering, og i 
skrivende stund pågår det mulighetsstu-

dier før planforslag blir utarbeidet. Link 
arkitektur er engasjert i denne fasen, 
mens Opus er reguleringskonsulent.

Andreas Olsen drøyer til sommeren
Samarbeidsavtalen med Andreas 
Olsen AS om utvikling av kombinert 
næring- og boligprosjekt som ble 
inngått tidlig i 2017 er fremdeles 
gjeldende. 

Vi jobber med å sende ut prisforespørsler 
i løpet av uke 49 og gi en god kalkylepris 
til byggherre i løpet av januar 2019. 
Planforslaget er fremdeles til behandling 
og det er ikke realistisk å starte arbeid i 
marken før sommeren 2019. 

Stig Hole har byggherrekontakten, mens 
Steinar Floen hjelper til med prosjekt-
utvikling.

Oversiktsbilde av området.
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PARTNERSKAP I KANALVEIEN

LAB Eiendom utvikler eiendommen 
Kanalveien 52C i 50/50 partnerskap med 
Rasmussen Eiendom AS. 

LAB Eiendom ivaretar utvikling av bolig-
blokken og Rasmussen Eiendom AS ivare-
tar næringsbygget. OG Arkitekter er hyret 
inn som reguleringsarkitekt.

Tomten har et areal på ca. 4 180 m2 og 
fremstår i dag utsprengt, masseutskiftet, 
planert og klar for videre utvikling.

Områdeplanen for Mindemyren felt S15 
åpner for en utnyttelse opp mot 18 000 m2, 
inkludert eksisterende kontorbygg på ca. 
6 000 m2.

Ferdigregulert vil prosjektet skilles ut i to 
separate prosjekt, henholdsvis bolig og 
næringseiendom, hvor foreløpige måltall 
er på ca. 8 400 m2 næring og 3 600 m2 
 bolig.

Utbyggingen av Bybanen langs Kanal-
veien vil påvirke fremdrift for prosjektet 
på grunn av manglende tilkomst til tomten 
under byggeprosessen. Konse kvensen er 
at vi legger opp til å starte salgsprosessen 
for boligdelen i siste halvår 2021 og pro-
dusere ca. 50–60 leiligheter i perioden 
2022–2024. Boligene vil få Bybanestoppet 
som nærmeste nabo.

BYGGER UT I STATSMINISTER   
MICHELSENSVEI 64, 64A OG 66

I september 2018 inngikk LAB Eiendom 
50/50 partnerskap med Erstad & Lekven 
Utbygging AS om kjøp av Statsminister 
Michelsensvei. 

Tomtene skal utvikles i samarbeid med 
Erstad & Lekven og er tenkt som et rent 
boligprosjekt. Overtakelse er satt til 
 januar 2019. Eiendommene er bebygget 
med tre bolighus med utleieleiligheter 
som vi vurderer å leie ut frem til bygge-
start. 

Tomtene inngår i områdeplan for Paradis 
og har en forventet utnyttelse på 150 pro-
sent og ca. 3 200 m2/BRA-s.

Vi er i gang med konseptarbeid og utvel-
gelse av arkitektfirma. Vi legger opp til 
salg av boliger ultimo 2020. Ved oppnådd 
50 prosent salg vil vi starte produksjon av 
ca. 40–50 leiligheter i perioden 2021–
2023.

Boligene vil ligge vestvendt med gode 
solforhold og kort vei til bybanestopp. 

Kanalveien 52C. Statsminister Michelsenvei 64.

LAB Eiendom

’’Utvider bybanenære eiendommer  
til attraktive boliger

Siste nytt fra …



UTVIDER LAGERET

Vi planlegger å utvide lageret og overtar 
1. mai de 1 000 m2 som Kranor leier, for-
teller lagersjef Inge Andersen. 

Da kan vi ivareta en stadig økende utstyrs-
park på en god måte, og ha en plass å 
vedlikeholde brakker som nok blir nød-
vendig etter hvert. Vi ønsker å sette opp 
et halltakbygg på ca. 30 meter. Plassen 
ellers skal brukes til brakker. Vi har hatt 
det ganske fullt på lageret en stund, med 
mye mellomlagring for prosjektene og 
retur fra Haraldsplass og Lagunen. 

PERSONAL
Dan er overflyttet til prosjektet på BUS 2. 
Han har fremdeles ansvar for sertifisering 
og fallsikringsutstyret.

Lise har fått ansvar for alt småutstyr og 
vil nå bare kjøre den lille lastebilen ved 
behov.

Vilde Eik er ansatt som hjelpearbeider på 
lageret. Hun jobber foreløpig halv dag 
mandager og onsdager. Hun er superflink 
på data og hjelper oss blant annet med 
registrering og merking etc.

Karl Georg Solheim er til god hjelp hver 
mandag på lageret, der han bistår Kai 
med diverse klargjøring og maling.
Grunnet økt arbeidsmengde og at Dan er 
blitt overført til BUS 2, holder vi i disse 
dager på å ansette en lagermedarbeider-
assistent.

Vi har hatt ute annonse og regner med å 
ha dette på plass før årsskiftet. 
 
DRIFT
Høsten har også vært hektisk på lageret. 
Bemanningen er fortsatt i minste laget og 
med både avsluttende prosjekter og opp-
start, er det nok å gjøre. Heldigvis trives 
lagergjengen med hektiske dager.

De to store kranene som vi hadde på 
Lagunen er nå i full drift på BUS 2. Den 
nye MDT 269 som vi har kjøpt, blir levert 
på BUS rett over nyåret. MD 238 som var 
på Elsesro lå litt på lageret, men er nå i 
full drift i Hardanger.

Den selvreisende IGO 50-kranen er nå 
innom lageret, men skal på jobb på 
Kleppestø på nyåret. Vi har rigget ned 
brakker på Slettebakken og Haraldsplass. 
De er nå etablert på Skiperviken og 
Lagunetoppen, så det er ingen brakker 
på lager. På nyåret blir det retur av noen 

brakker fra Lagunen, men vi finner nok 
prosjekter til disse også. 

Vi har sendt en god del forskaling til 
 renovering hos Teknikk i Oslo, men i 
fremtiden kommer vi til å ta det meste av 
renoveringen selv. Det krever at vi mon-
terer en liten svingkran i vaskehallen og 
kjøper inn slipemaskiner. Dette vil gjøre 
oss mer fleksible og ikke minst vil det 
være mer lønnsomt. Vi satser på å være 
oppe og gå i løpet av vinteren. 

INVESTERINGER
Vi har kjøpt noen 10 fots containere, der 
en del av disse er bygget om til Jern-
bindercontainere og til BIM kiosker på 
BUS. I tillegg er det kjøpt inn en del strøm-
skap i mellomstørrelsen 125A –250A, for 
å dekke behovet på nye prosjekter. 
Skiparviken har fått to nye lysmaster som 
blir stående der noen år.

Vi prøver i disse dager ut en ny type binde-
maskin – Max RB 441. Den er mer innkaps-
let og skal derfor tåle mer og forhåpent-
ligvis repareres mindre.

LAB lageret

Hektiske dager på lageret. 
Høy aktivitet krever utvidelse. ’’
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Julehilsen fra FAS
Da er snart 2018 også historie. For FAS har det vært et begivenhetsrikt år 
med opp- og nedturer. 

Store deler av året har vært preget av et 
fallende marked og dermed stor kamp om 
oppdragene. Nå mot slutten av året ser 
vi for vår del en bedring i oppdragsmeng-
den, og 1. kvartal 2019 ser ut til å få et 
greit volum, dog med pressede priser.
Med fallende marked må vi hele veien ta 
med oss de mulighetene som byr seg. For 

oss betyr det at vi i år har startet opp 
rekord mange prosjekter – 90 i tallet. Vi 
har vært over hele landet fra Honningsvåg 
i nord til Lindesnes i sør. Vi håper at vi 
neste år kan få noen større prosjekter slik 
at vi kan konsentrere oss om færre opp-
gaver.

Vi har også i år hatt fl ere prosjekter for 
LAB. Spesielt er det at vi har hatt to pro-
sjekter i Øystese i tillegg til den vanlige 
geografi en i Bergen. I FAS håper vi dere 
fremover vil fi nne gode prosjekter hvor 
det er langt til fjell, og det som ligger 
 under overfl aten består av masser med 
dårlig bæreevne. Vi hjelper gjerne til.

Vi ønsker alle lesere av LAB BLA en riktig 
god jul og et godt nyttår! 

Utsikt over Bergen november 2018.

75
ANSATTE

250 MNOK

OMSETNING

0
SKADER

6,0%
SYKEFRAVÆR

STATUS 2018

Siste nytt fra …



Kjøper selskap på  Osterøy
Fra 1. november ble Helgesen Tekniske Bygg en del av LAB Gruppen etter at 
LAB AS kjøpte 70 prosent av aksjene. Ledende ansatte eier resten. 

Willy Helgesen etablerte selskapet i 1981. 
I 1987 begynte nåværende daglig leder 
Ronny Laastad i bedriften, og i 2002 fi kk 
han med seg både Roger og Vivian 
Helgesen (barn av Willy) i ledelsen. 
Hoved kontoret ligger på Osterøy, rett 
ved ferjekaien på Valestrandsfossen. 

HTB er en ledende aktør innenfor pro-
sjektering og oppføring av industri-/ 
næringsbygg, primært i stål og betong-
elementer med sandwich-fasader.

Selskapet utfyller derfor virksomheten til 
LAB, ÅBF og FAS på en svært god måte. 
HTB har motto «Fra idé til ferdig bygg» 

med totalentrepriser i samspill som den 
viktigste kontraktsformen. Kulturen i sel-
skapet er tuftet på entreprenørskap, 
kunnskap og samarbeid, og parallellene 
til LAB er tydelige.

Bedriften har 46 ansatte, med både fag-
arbeidere, funksjonærer og prosjekte-
rende. HTB har erfart at det er fordelaktig 
å ha prosjekterende i egen organisasjon, 
spesielt med tanke på gjennomføringstid 
og løsningsvalg. 

Selskapet har gjennom en årrekke levert 
gode økonomiske resultater og har en 

målsetning om betydelig vekst fra omset-
ningen på 350 millioner kroner i 2018. 

HTB har gjennom 2018 etablert en stor 
ordrereserve og ser frem til å kunne pre-
sentere fl otte nye prosjekter i neste års 
LAB BLA.

Haukaas Næringspark. Grafi sk Trykk, nå Bodoni.
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Avsluttede 
prosjekter 
SENESTE HALVÅR

• Titlestad eneboliger
• Storetveit Barnehage
• Haraldsplass sykehus, nytt 

sengebygg
• Elsesro brygge
• Nattland Oppveksttun – 

Ballbane
• Strømme gård
• Leaparken Barnehagen 
• Litlås vannbehandlingsanlegg
• Sparebanken Vest Lonevåg
• Visningssenter Profi er 

Skiparviken
• Radøy Velferdssenter m.fl . 

Disse prosjektene er presentert 
i LAB BLA tidligere, og du fi nner 
ytterligere informasjon på 
www.aabf.no/referanser 

Julehilsen fra ÅBF
2018 skal inn for landing og vi får anledning til å presentere vår aktivitet i nok 
en flott utgave av LAB BLA.

Året har vært preget av veldig høy aktivitet på byggeplass i første halvår, og 
noe lavere i andre halvår, hvor vi har hatt kapasitet til å ta på oss ytterligere 
oppdrag. Det betyr samtidig at gjengen som skal skaffe nye prosjekt, har hatt 
en spesielt travel høst og har måttet ta både kveld og helg i bruk for å komme 
i mål med alle anbudene. Vi satser på at denne innsatsen materialiserer seg 
i økt ordrereserve utover vinteren og at vi kan henge opp seilet vårt på mange 
byggegjerder også i 2019.

Takk til alle som har bidratt med sin gode innsats gjennom året, og takk til 
LAB for at dere er en god samarbeidspartner i alle de oppdragene vi utfører 
sammen med dere.

GOD JUL!

RAMMEAVTALE HELSE BERGEN
Vi har vunnet rammeavtale med Helse 
Bergen. Avtalen omfatter tømmerarbei-
der på over 400 000 kvm bygningsmasse 
og vi er nr. 1 av 3 leverandører og skal 
dermed prioriteres først når oppdragene 
tildeles. Vi ser for oss god og jevn aktivi-
tet i avtaleperioden på 2 år + opsjon på 
ytterligere 2 år. Tor Ivar Humborstad er 
prosjektleder og bas er Svein Erik Hamre.

BJORØY SKULE
Totalentreprise i forbindelse med rivning, 
tilbygg og ombygging av Bjorøy skule. 
Oppdraget omfatter miljøsanering, utbe-
dring av tilkomst, opparbeiding av ute-
oppholdsarealer, bygging av tilbygg og 
teknisk rom, samt ombygging av eksiste-
rende skole. Grunnarbeider er i full gang, 
oppstart tømmerproduksjon like over 
nyttår, og ambisjoner om overlevering av 
bygget til skolestart 2019. Prosjekterings-
leder er Velaug Valland og prosjektleder 

er Tor Ivar Humborstad, anleggsleder er 
Frode Hansen.

BUF BERGEN AKUTTSENTER
På Toppe skal vi i gang med et spennende 
prosjekt i totalentreprise for Statsbygg. 
Her skal BUF etat inn med et akuttsenter 
for ungdom, og vi gjennomfører kontrak-
ten som et digibygg, hvor prosjektering 
foregår via BIM-modeller og byggeplas-
sen skal være tegningsløs og papirløs. 
I  tillegg benyttes digital HMS-tavle, vi 
skal teste «spilllinspirert» digital PSI og 
RFID merking av komponenter i bygget. 
Bygget er på drøyt 1 000 kvm, grunn-
arbeidene er godt i gang og tømmerpro-
duksjon er planlagt med oppstart i mars 
2019. Prosjektledere er Marlon Nyheim, 
fremdriftskoordinator Rune Lyseknappen 
og anleggsleder er Alexander Berthelsen.

LAGUNEN KJØPESENTER
Stor tømmerentreprise i forbindelse med 
utvidelse av kjøpesenteret. Enda et fl ott 
prosjekt hvor vi får bidra for LAB Entre-Storetveit Barnehage.

Å S A N E  B Y G G M E S T E R 130
ANSATTE

405 MNOK

OMSETNING

0
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prenør. Det har vært hektisk aktivitet med 
over 100 mann fra ÅBF for å få butikkene 
klare til julehandelen 2018. Det gjenstår 
en del kompletteringsarbeid og klargjø-
ring av ytterligere butikkarealer så her blir 
det aktivitet et stykke ut i 2019. Det hele 
styres av prosjektleder Lars Inge Olsen, 
formann Henrik Hirth og basene Steffen 
Andreassen og Krister Blindheim m.fl.

LAGUNEN KINO
Tømmerarbeider i forbindelse med byg-
ging av ny Kino i lokalene til Lagunen 
kjøpesenter. Store areal og høye vegger 
med høyt lydkrav. Oppdragsgiver er LAB 
Entreprenør, Lars Inge Olsen er prosjekt-
leder, Frode Nesse er vår formann, og 
Frank Låstad bas. Kinoen åpner høsten 
2019.

RAMMEAVTALE STATSBYGG
Vi har rammeavtale med Statsbygg. Dette 
innebærer jobber fra Austevoll i sør til 
Matre i nord. Det har vært stor aktivitet 
på kontrakten også i år, og vi har i snitt 
engasjert 10–12 tømrere. Omsetningen 
på denne avtalen vil ligge på ca. 20 mill i 
året, og oppdragene har stor variasjon i 
 omfang og innhold. Prosjektleder er 
Steinar Knudsen og Willy Hansen.

KLEPPESTØ BARNESKOLE
Generalentreprise i to byggetrinn. Første 
byggetrinn, bygging av ny skole (3 blok-
ker på 2 etasjer, samt 2 ventilasjons-hus 
på tak og teknisk kjeller. Byggetrinn 1 
bygges på eksisterende ballbane og ble 
overlevert i høst. Byggetrinn 2 består av 
rivning av gamleskolen og oppføring av 

3 blokker til (2 etasjer) som bygges inntil 
nytt bygg. Kontraktssum ca. 145 mill. 
Arbeidene startet i juli 2016 og skal være 
ferdig våren 2020. Prosjektet styres av: 
bas Kjetil Rørtveit, anleggsleder Ivan 
Knudsen, prosjektleder Harald Sundnes, 
fremdriftsleder Rune Lyseknappen.

RAMMEAVTALE ASKØY 
 KOMMUNE
November 2016 fikk vi rammeavtale med 
Askøy kommune. Her er det mange ulike 
små og store oppdrag som må løses. Det 
er høy aktivitet for ca. 7 mann og avtalen 
løper i ytterligere 2 år, så våre serviceinn-
stilte tømrere skal bidra til å vedlikeholde 
mange bygg for Askøy kommune den 
kommende perioden. Prosjektleder er 
Willy Hansen. 

RUGDEVEIEN BARNEPARK
Totalentreprise for Bergen kommune i 
forbindelse med at et område i Rugde-
veien skal oppgraderes til lekeområde for 
Landås skole og nærmiljøformål. Prosjekt-
leder Gisle Clementsen.

RAMMEAVTALE NHH
Vi har på nytt vunnet rammeavtale om 
bygningsmessige arbeider på NHH. 
Avtalen strekker seg over 2 år, med 
 opsjon på ytterligere 2 år deretter. Willy 
Hansen håndterer prosjektet med sin 
 solide erfaring.

LEIDARKOLLEN/ 
LYDERHORNSLIEN
ÅBF er i gang med byggetrinn 1 som utgjør 
72 leiligheter. Vi utfører tømrer, taktekker 
og blikkenslagerarbeidene. Startet i sep-
tember 2017 med ferdigstillelse februar 
2019. Vår oppdragsgiver er JM som vi har 
bygget 3 andre boligprosjekter for de 
 senere år. Bas er Kim Johannessen og 
prosjektleder er Jørgen Rohde.

ENEBOLIG NORDÅS
Vi har fått oppdraget med å utføre total-
entreprise i forbindelse med bygging av 
en flott arkitekttegnet enebolig på 
Nordås. Grunn- og betongarbeidene er 
ferdig stilt, og våre tømrere er godt i gang 
med sine arbeider. Planen er å overlevere 
boligen til påske 2019. Prosjektleder er 
Rune Lyseknappen, bas er Royne Berg.

RAMMEAVTALE  
VAKSDAL KOMMUNE
Vi har inngått rammeavtale med Vaksdal 
kommune. Avtalen omfatter alle tjenester 
innen byggmesterarbeid, inkludert pro-
sjektering og utarbeidelse av arbeidsteg-
ninger. Avtalen er 3-årig og ledes av 
Jørgen Rohde.

SLETTEBAKKSVEIEN 52 MFL.
Her holder vi på med rehabilitering av 
kjøkken og bad i 81 leiligheter i total-
entreprise for Bergen kommune. Stram 
tidsplan i hver oppgang, slik at bebore-
ene blir minst mulig berørt. Magnus Røed 
leder prosjektet med god hjelp av Paal 
Sundby som bas.

4FF – SJØKRIGSSKOLEVEIEN
Vi er i gang med totalentrepriseoppdrag 
for 4FF, hvor vi rehabiliterer og bygger 
om Sjøkrigsskoleveien 14 til et moderne 
kontorbygg. Arbeidene er i en sluttfase 
og vi tar sikte på å overlevere til byggher-
ren ved årsskiftet 2018/19. Bas på pro-
sjektet er Øystein Fjellsbø og prosjekt-
leder er Rune Lyseknappen.

SOLHALL BARNEHAGE
Totalentreprise i forbindelse med rivning 
og bygging av ny barnehage på Manger i 
Radøy kommune. Anleggsleder er Øystein 
Lothe, bas er Ronny Bognøy og prosjekt-
leder er Jørgen Rohde. Høy aktivitet på 
byggeplass for å rekke målsetting om 
overlevering av barnehagen i begynnelsen 
av april 2019.

FABRIKKGATEN 5
Totalentreprise ved ombygging av kontor-
lokaler. Prosjektleder Magnus Røed og 
bas er Roald Sandvik.

SPV LAGUNEN STORSENTER
Totalentreprise i forbindelse med byg-
ging av ny bankfilial for Sparebanken 
Vest i det nye kjøpesenteret på Lagunen. 
Prosjektleder er Magnus Røed, assistert 
av bas Daniel Ingebrigtsen og Kjartan 
Frøland.

TRIKOTASJEMUSEUM SALHUS
Tømmerarbeider i forbindelse med rest-
aurering av gamle fabrikklokaler i Salhus. 
Vår oppdragsgiver er Museumus senteret 
i Hordaland. Arbeidene vil pågå et stykke Kleppestø barneskole.

405 MNOK
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ut på våren 2019, og det hele styres av 
Willy Hansen som prosjektleder og Stian 
Torp som ansvarlig tømrer på byggeplass.

EIENDOMSMEGLER VEST – 
LANDÅS
Totalentreprise ved etablering av nytt 
kontor for Eiendomsmegler Vest på 
Landås Torg. Prosjektleder er Magnus 
Røed.

RAMMEAVTALE FORSVARSBYGG
5-årig avtale om vedlikehold og repara-
sjon av forsvarets bygninger i Hordaland 
og Sogn. Denne avtalen er nylig vunnet 
og den kommer til å ha et stort volum (ca. 
20 mill årlig) de neste 5 årene. Vi skal 
 levere tømrere, malere, gulvleggere, tak-
tekkere og blikkenslagere. Noe aktivitet 
allerede utført, men vi holder på å rigge 
oss med sikkerhetsklarering av mannskap 

for å være klar til omfattende arbeids-
mengde utover våren. Harald Sundes er 
vår prosjektleder på avtalen.

BKK ADM-BYGGET
Ombygging av en etasje i administra-
sjonsbygget til BKK på Kokstad. Opp-
draget er i sluttfasen og har blitt styrt av 
Kai Bakke på byggeplass, med Willy 
Hansen som prosjektleder.

REPSLAGERGATEN 
Skifte av tak og vinduer på 3 kommunale 
leiegårder i Sandviken. Arbeidene startet 
i høst og skal være ferdig til februar 2019. 
Bas Petter Pedersen, med Willy Hansen 
som prosjektleder.

SJURSETE VANNBEHANDLINGS-
ANLEGG
Tømmerentreprise i forbindelse med byg-
ging av pumpestasjon for VA etaten i 
Lindås kommune. Arbeidene ferdigstilles 
i 2018. Kåre Nese er bas og Jørgen Rohde 
prosjektleder.
 

Leidarkollen/ Lyderhornslien.

KOMMENDE PROSJEKTER

TORGGÅRDEN OS
Rehabilitering av tak og fasader på kom-
munal eiendom i Os. Stig Helge Fjellbakk 
er bas og Rune Lyseknappen prosjekt-
leder.

LAGUNETOPPEN
Tømmerentreprise ved bygging av 217 are-
aleffektive leiligheter, samt nærings areal 
og parkeringsareal. Vår oppdragsgiver er 
LAB Entreprenør, og vi regner med at pro-
sjektet blir godt presentert både i LAB 
BLA og på nett i tiden fremover.

SVANEVÅGEN BARNEHAGE
Totalentreprise ved bygging av ny barne-
hage i Øygarden. Dette er en samspill-
sentreprise med Norlandia bhg, hvor vår 
Kristine Rørlien har tegnet barnehagen, 
Gisle Clementsen er prosjektleder og 
Velaug Valland prosjekteringsgruppe-
leder. Grunnarbeidene starter like over 
nyttår, og vi har ambisjon om å over levere 
bygget i august 2019.

FOLDNES SKULE
Generalentreprise ved rehabilitering og 
ombygging av deler av skolen (ca. 2 000 
kvm). Arbeidene starter i januar og skal 
ledes av bas Øystein Fjellsbø og prosjekt-
leder Rune Lyseknappen.

ARNA TANNKLINIKK
Totalentreprise ved etablering av nytt 
 fylkeskommunal tannklinikk i lokalene til 
Øyrane Torg. Arbeidene omfatter 12 
 behandlingsenheter, kontorer, gardero-
ber, venterom osv. samt nytt ventilasjons-
bygg på taket. Detaljprosjektering starter 
like over nyttår, og fysiske arbeider ca. 
 februar 2019. Prosjektleder blir Magnus 
Rød.

BUS 2 
Innvendige arbeider ARK-fag på det nye 
barnesykehuset på Haukeland. Stor kon-
trakt vunnet i tett og godt samarbeid med 
våre venner i LAB. Bygget på over 50 000 
kvm, skal bygges etter LEAN prinsipp og 
med utstrakt bruk av digitale hjelpemidler 
i planlegging og utførelse. Samhandlings-
fasen er i full gang og vi begynner fysiske 

arbeider på bygget ca. september 2019. 
Mer om prosjektet i senere utgaver av 
LAB BLA.

RAMMEAVTALE HØGSKULEN PÅ 
VESTLANDET
Rammeavtale på levering av håndverker-
tjenester til Høgskulen. Avtalen ble teg-
net i høst med varighet i inntil 4 år, avhen-
gig av hvorvidt kunden velger å løse ut 
mulige opsjoner.

STRONDE BRYGGE
Tømmerarbeider ved bygging av 34 leilig-
heter i Øystese. Oppdragsgiver er LAB 
Entreprenør. Våre arbeider starter våren 
2019 og vår prosjektleder blir Willy 
Hansen.

RAMMEAVTALE THONGRUPPEN
Rammeavtale tømrertjenester på eien-
dommene til Olav Thon i Hordaland. Vi er 
en av flere leverandører, så det er fortsatt 
usikkert hvor stor aktivitet vi klarer å 
skape på dette oppdraget, men ettersom 
det gjelder både hoteller og kjøpesentre, 
er potensialet stort.

PersonalnyttSiste nytt fra …



Sondre ble 
årets lærling
Torsdag 22. november kunne vi glede oss over at vår TAF-lærling 
Sondre Aasen ble kåret til årets lærling 2018 innen betongfaget. 
Vi gratulerer så masse! Dette gleder alle i LAB og vi er veldig 
stolte av å ha Sondre som lærling.

Sondre er en ypperlig lærling med unik 
innlevelse både i undervisning og på byg-
geplassen. Sondre har vist lærerne nye 
metoder for å løse regnestykker på. 
Metoder de selv ikke hadde tenkt på. På 
byggeplassen har Sondre hatt med seg 
skoleelever. Dette har vært en suksess 
både faglig og pedagogisk. Sondre blir 
allerede nå sett på som en fullverdig 
 arbeider. Han utfører selvstendig arbeid, 
er topp konsentrert, bidrar med god HMS 
og har det ryddig på arbeidsplassen sin. 
Sondre stiller mange spørsmål som får 
selv den mest erfarne fagarbeider til å 
tenke seg om to ganger. Dette reflekteres 
i en innholdsrik logg med beskrivende 
tekst og illustrerende bilder. Han er blitt 

brukt som ambassadør for betongfaget, 
men også for bransjen ved flere anlednin-
ger. Sondre har vært vår soleklare kandi-
dat til å delta på fagdager, messer og 
andre rekrutteringsarenaer sammen med 
Byggopp. Han har også bidratt i inter-
vjuer med nye TAF-elever. 

Et gullkorn fra Sondre: «En utsparing er 
det motsatte av en forskaling, den skal 
holde betongen ute mens forskalingen 
skal holde den inne». Sondre blir verdsatt 
av alle som jobber rundt ham. 

Vi vil nok en gang gratulere Sondre med 
seieren!

2018 er snart over og vi kan se tilbake på 
nok et år med høy aktivitet og oppstart 
av nye store byggeprosjekter.  

Arbeidsplassene blir større og anleggs-
maskiner kommer tettere på. Derfor er 
det viktig at vi har søkelys på helsen vår i 
årene som kommer. Støynivå er en pro-
blemstilling vi blir gjort oppmerksom på 
fra flere plasser, og vi opplever at vi blir 
utsatt for høyere støy enn tidligere. Ifølge 
Arbeidstilsynet er det skadelig med støy 
over 80 db over lengre tid, og dette kan 
fort bli hverdagen til mange av oss de 
første månedene av prosjektene. Vi må 
ha et felles mål om å ta vare på vår egen 
og våre kollegers helse i hverdagen og 
hjelpe til med å forebygge. 

Vi kan alle være med å forme hverdagen 
og fremtiden vår gjennom AMU, RUH-
skriving og ikke minst sikkerhetsmøtene 
hver mandag. LAB har mål om å forebyg-
ge skader, forhindre ulykker og sørge for 
at alle skal komme trygt hjem hver dag. 
God dialog på arbeidsplassene, RUH-
skriving og tilbakemeldinger til AMU har 
gitt resultater, og for å holde den gode 
statistikken trenger vi all den hjelp vi kan 
få. Denne gode trenden tar vi med oss inn 
i det nye året og på kommende prosjek-
ter. På den måten drar vi HMS-lasset 
sammen.

God jul alle sammen!
HVO Jarle Sleire

JARLE SLEIRE

HVO  
hjørnet 
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Thomas Talleraas
Siden oktober 2017 har Thomas vært  
i lærling i LAB. Første byggeplass var i 
Birkeveien i forbindelse med utbyggingen 
av Kiwi butikken. Etter dette ble han plas-
sert på byggeplassen Haraldsplass, og er 
nå på BUS2.

Fagprøven til Thomas startet 23. oktober 
og ble godkjent 31. oktober, samme dato 
som læretiden var over. Fagprøven ble 
gjennomført på BUS2 og besto av tradi-
sjonell forskaling av en støttemur med 
trekantlist i toppen. Muren var 12 meter 
lang og varierte fra 1–2 meter høyde. 
Muren ble også krabbet til fjell. Thomas 
ble tilbudt fast stilling som betongarbei-
der når prøven var bestått og takket ja.

Når Thomas ikke er på jobb, er det fotball 
og turer i fjellet som interesserer mest. 
I tillegg er han mye med venner.

Eirik Fjellanger
Eirik startet fagprøven 12. november og 
den ble godkjent 22. november. Fag-
prøven innebar å støpe en ribbevegg ut 
fra en eksisterende kjellervegg. Deler av 
forskalingen krevde også krabbing til fjell. 
Lengden på veggen varierte fra 2,5 til 
6 meter. Høyden var ca. 4 meter. Fag-
prøven var krevende, men Eirik besto 
uten problemer.

Eirik begynte i LAB i desember 2016. Han 
trives veldig godt i miljøet og får mange 
spennende og utfordrende arbeidsopp-
gaver som gjør arbeidsdagen innholdsrik. 
Han har arbeidet på Elsesro, Lagunen og 
nå Lagunetoppen. På fritiden liker Eirik å 
gå i fjellet og trene kondisjon og styrke. 
Alt dette kommer godt med når han døm-
mer fotballkamper i 4. divisjon.

Helge Landsvik
Helge begynte å jobbe i LAB 12. juni. Han 
startet karrieren som sommerhjelp, og 
trivdes i LAB. Samtidig var vi veldig for-
nøyd med arbeidet han utførte, og han 
ble tilbudt fast jobb.

Det tok noen år før Helge tok fagprøven, 
men bedre sent enn aldri. Fagprøven 
 startet onsdag 21. november og ble 
 bestått 28. november. Oppgaven Helge 
skulle utføre var forskaling av en mur på 
15   meter med blant annet krabbing til 
fjell. 

Helge sier selv at han fortsatt trives godt 
i LAB. Og det at han fremdeles er her, 
taler for seg. Han har vært innom ca. 15 
ulike byggeplasser i løpet av karrieren, og 
har vært borti det meste av betongarbeid 
– sjakter, dekker, vegger osv.

På fritiden bruke Helge mye av tiden på 
trening, friluftsliv og fotballkamper på tv.

Beståtte fagprøver
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Nyansatte fra 1. juli 2018
Michael H. Totland 18.06.2018 Lærling

Isaac Therkelsen -Venø 25.06.2018 Lærling

Simon Monstad 20.08.2018 TAF-lærling

Tuva Myksvoll 20.08.2018 TAF-lærling

Karl Georg Solheim 20.08.2018 Hjelpearbeider

Vilde Magrethe Jørgensen 03.09.2018 Ingeniør

Elin Vaagsbø 17.09.2018 Prosjekt kundebehandler

Magnus Dale 24.09.2018 Hjelpearbeider

Sander Rossland 27.09.2018 Hjelpearbeider

Silje Ness Kristoffersen 01.10.2018 Ingeniør

Rune Bekken 01.11.2018 Hjelpearbeider

Stian Oppedal 01.11.2018 Forskalingssnekker

Store dager 

60 år
Ronny Hjelm – 5. januar
Kjell Atle Sanden – 16. februar

50 år
Ann Elisabeth Brosvik Holst – 4. februar

30 år
Andre Sandtorv – 25. april
Lars Andreas Aaland – 2. juli

20 år
Endre Lundøy – 9. mai
Robin Andre Skjelanger – 2. juli

Michael 
 Hjelmtveit 
 Totland
Michael begynte læretiden hos oss 
6. august. Han er en 2+2 lærling som 
har gått på Åsane vgs. og Knarvik 
vgs. Han er ferdig i lære i 2020.

Michael trives godt i LAB. Han er blitt 
godt mottatt og får jobbe selvstendig med 
mange ulike arbeidsoppgaver. Han får 
meget gode tilbakemeldinger for arbeidet 
sitt og fikk mye skryt for jobben han gjor-
de da han var handlanger på fagprøven til 
Eirik Fjellanger.

Michael har arbeidet på Skjoldnes, Har-
dangerbadet og Fanaveien 87. På disse 
prosjektene har han jobbet en del med 
systemforskaling og har vært innom tra-
disjonell forskaling. Han har også jobbet 
litt med armering.

På fritiden er han med venner og holder 
på med bil og bilcross. Vinteren går med 
til å skru og gjøre bilen klar til neste 
 sesong.
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Årets JulegaveÅrets JulegaveÅrets Julegave
Årets julegave på 100 000 kroner Årets julegave på 100 000 kroner Årets julegave på 100 000 kroner 

går til kirkens bymisjon går til kirkens bymisjon går til kirkens bymisjon 
for tredje året på rad.for tredje året på rad.for tredje året på rad.

Kirkens Bymisjon er et viktig Kirkens Bymisjon er et viktig Kirkens Bymisjon er et viktig 
samlingspunkt i julen samlingspunkt i julen samlingspunkt i julen 

for mennekser som har en for mennekser som har en for mennekser som har en 
utfordrende hverdag.utfordrende hverdag.utfordrende hverdag.

Vi håper vår støtte kan bidra Vi håper vår støtte kan bidra Vi håper vår støtte kan bidra 
til at mange får en fi n høytid.til at mange får en fi n høytid.til at mange får en fi n høytid.

God Jul og 

Godt Nyttår!


