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Noen premisser for innlegget 

 Kvalitet og service siden 1874 

 55 rørleggere og lærlinger på anlegg / prosjekt 

 20 rørleggere på service/rammeavtaler 

 K. Lund har deltatt i byggingen av alle typer bygg både lokalt, regionalt og 
nasjonalt i mange år 

 Totalentreprenør og totalunderentreprenør 

 Samspillsavtaler 

 

 Vi vil være SOLID – SYNLIG - STOLT 

 

 

 

 

 



«Hvordan kan man unngå at korte  
tidsfrister hindrer god samhandling mellom fagene?» 

 
 Snu spørsmålet – hvordan unngå korte tidsfrister? 

 For oss forsvinner mye tilgjengelig tid ved at vi kontraheres sent i 
prosessen 

 Trolig fordi det antas billigst, men på lang sikt blir det dyrere pga avvik 

 All tid som blir borte, må kompenseres eller forbli tapt 

 Kortere frister 

 Tettere mellom ulike aktiviteter 

 Tilgjengelig tid påvirker mange forhold: 

 HMS (herunder stress, snarveier, ubehag, hastverk etc.) 

 Løsninger (riktig løsning til hvert prosjekt) 

 Kvalitet (korrekt utførelse på første forsøk) 

 Fremdrift (i tide uten risiko og/eller feil) 

 Press motvirker kreativitet 

 MÅL: unngå korte tidsfrister 

 



Vi må feie for egen dør 



Vi må feie for egen dør  

 Vi kan ikke forvente at hovedentreprenøren har kontroll på alt 

 Vi kan ikke forvente at andre aktører vet hva vi foretrekker 

 Vi er kontrahert fordi vi kan noe som de andre aktørene ikke kan 

 Vi må: 

 Være aktive i stedet for passive 

 Klargjøre hva vi forventer at andre har kontroll på 

 Være tydelige på hva vi foretrekker, f.eks. på rekkefølge 

 Fortelle hva vi ønsker i stedet for hva vi ikke ønsker 

 Sml. eksempelet med tannpuss på unger 

 



Samhandling og effektivitet 

«Her svarte åtte av ti at de var helt eller delvis 
enig i at effektiviteten går vesentlig opp hvis man 

prosjekterer ferdig før byggestart.» 



Samhandling og effektivitet 

 Påstand ifm Bygg 21: Tidlig prosjektering = økt effektivitet 

 Umulig uten å velge entreprenør tidlig (hvis disse skal prosjektere) 

 Byggherren må velge totalentreprenør 

 Totalentreprenøren må velge underentreprenører 

 Umulig å prosjektere uten å klarlegge løsning tidlig 

 Eksempel: sen takplan fører ofte til at rør til taksluk må flyttes 

 

 Oppsummert: tidligere kontrahering av entreprenører i alle ledd kan gi 
færre korte frister, riktig løsning på første forsøk og mer effektiv bygging 

 Derfor: byggherren bør velge hovedentreprenør tidlig(ere), og HE bør 
velge UE tidlig(ere) 

 Dette i seg selv beveger ikke prisen verken opp eller ned, men kan gi 
bedre løsninger, og dermed bedre prosjekt 

 Hvis vi får bedre effektivitet, vil prisene gå ned på sikt 

 

 



Tusen takk for  
oppmerksomheten 


