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Byggherrens rolle, - sett fra entreprenørens ståsted: 
  
1. Hvor viktig mener du byggherre er for et vellykket byggeprosjekt? 

 
2. På hvilken måte kan byggeherre påvirke hvor effektivt et byggeprosjekt er? 
 
3. Hva er sentralt i forhold til samspillet mellom byggherre og entreprenør, 

Når fungerer dette samarbeidet - evt når fungerer det ikke? 
 
4. Hva er det viktig at byggherre bidrar med i byggeprosessen - hvordan bør 

byggeherre bestille og følge opp? 
 
5. Hva er det viktig at entreprenørene stiller krav om til byggeherren 
  

  



1. Hvor viktig mener du byggherre er for et vellykket 
byggeprosjekt? 

• Veldig viktig – fordi: 
– Eier målet for prosjektet (vet hvorfor han skal bygge) 

– Prosjekteier (sitter med kunnskap om hva som skal bygges) 

– Premissleverandør  (byggebeskrivelse, rammebetingelser) 

– Den som betaler (har finansieringen) 

– Den som beslutter (beslutningsmakt) 

– Den som godtar/evt. forkaster (vurderingsevne, skjønn) 

– Den som er fornøyd/ikke fornøyd 

– Sitter på toppen av prosjektorganisasjonen (sjefen) 

– Kort sagt:  byggherren er KUNDEN 



Byggherre 

Byggherreombud 

Totalentreprenør 

Prosjektleder 

Anleggsleder 

Graverentr. 

Bas 

Gravemaskinkjører 

Betongentr. Rørlegger Rørlegger 

Anleggsleder  

Formann 

Bas 

Tømrere 

Hjelpearbeidere 

Prosjekteringsleder 

RIB 

RIV 

RIE 

RIBr 

Rådgivere 

PROSJEKTORGANISASJON: 
Målet for prosjektet 

2 – 4 
personer 

30 – 200 
personer 

(sirkus entreprenør) 

Formidling av: 
- Mål 
- Motivasjon 



2. På hvilken måte kan byggeherre påvirke hvor 
effektivt et byggeprosjekt er? 



Byggherrens påvirkning i prosjektet?? 

Entydig - standard 
•Bok 0 
•Kontraktsbestemm
elser 
•Teknisk beskrivelse 
•Tegninger 
•Tid 

•Beslutninger 
•Rammebetingelser 
•Kundeendringer 
•Brukerkrav 
•Tidsramme 

•Byggetid 
•Tomt 
•Riggplass 
•Beslutningsdyktighet 
•Endringshåndtering 
•Økonomi 

•Befaringer 
•Mangels-
håndtering 
•Beslutninger 
 



3. Hva er sentralt i forhold til samspillet mellom byggherre og 
entreprenør, Når fungerer dette samarbeidet - evt når fungerer 

det ikke? 

1. Tydelig uttalt mål for prosjektet 
2. Tydelige forventninger til hverandre 
3. Dette er materialisert seg i en tydelig prosjektbeskrivelse (tegninger og 

beskrivelse)  
4. Tydelig og balansert kontrakt. 
5. Tillit - ærlighet 
6. Tilstrekkelig administrasjonsressurs hos byggherren 
7. Beslutningsdyktighet 
8. Kompetanse hos byggherre på kontrakt (byggherre+rådgivere) 
9. Forståelse for endringens «livsløp» hos entreprenøren 

 



Byggherre 

Byggherreombud 

Totalentreprenør 

Prosjektleder 

Anleggsleder 

Graverentr. 

Bas 

Gravemaskinkjører 

Betongentr. Rørlegger Rørlegger 

Anleggsleder  

Formann 

Bas 

Tømrere 

Hjelpearbeidere 

Prosjekteringsleder 

RIB 

RIV 

RIE 

RIBr 

Rådgivere 

ENDRINGENS 
LIVSLØP: 

Beslutning 

Endring 
utført 

Ønske om endring 



Endringskostnad: 

• 20 involveringspunkt pr. fag pr. endring 

• Gjennomsnittlig 3 fag involvert  > 60 i.p. 

• Hver involvering tar i snitt: 15 minutt 

• Snitt på 900 min = 15 timer pr endring. 

• 1000 kr pr. time = 15.000 kr/endring  

• + heft start stopp… 



4. Hva er det viktig at byggherre bidrar med i byggeprosessen - 
hvordan bør byggeherre bestille og følge opp? 

• Klare mål 

• Økonomi 

• Beslutninger 
 

5. Hva er det viktig at entreprenørene stiller krav om til 
byggeherren 

 



 

 

Takk for meg 


