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)RURUG

Siden 1983 har Norges byggforskningsinstitutt (NBI) bistått foretak og
organisasjoner i BAE-sektoren med utvikling og innarbeiding av styringssystemer
(HMS-, Kvalitets- og miljøledelsesystemer). Grunnlaget for dette arbeidet er NS-EN
ISO 9000-standardene, IK-forskriften, NS ISO 14000-standardene, samt NBIs
"Femtrinnsmodell" og "Mønster for kvalitetssystemer", jfr. 3B-rapport 31 (Hansen,
R. Og Sjøholt, O. 1887).
I 1995 ble NBI engasjert av Norske Boligbyggelags Landssammenslutning (NBBL)
sitt prosjekt "Kvalitetssikring av byggeprosessen i boligsamvirket" for bistand i
prosjektgjennomføringen. Denne rapporten - ”Ledelse av byggeprosjekter i
boligbyggelag” - redegjør for prosjektet som resulterte i de to produktene: "Veileder
for prosjektledere i boligsamvirket" (rapportens del 1) og "Modell for kvalitetssystem
for byggevirksomhet i boligbyggelagsregi" (rapportens del 2).
NBIs oppdrag var først å bistå i utviklingen av et HQNHOWRJOHWWDQYHQGEDUW eksempel
på systemdokumentasjon for boligbyggelags byggeprosjektvirksomhet (rapportens
del 2). De prosjektadministrative enhetene ("Teknisk avdeling") i boligsamvirket er
små. Dette ga følgende målpresisering: (QVY UWHQNHOSHGDJRJLVNJM¡UHGHWVHOY
SDNNH. Det strategiske grepet ble en IRUHQNOLQJ av NBIs "Mønster for
kvalitetssystemer". Dette er redegjort for i rapportens avsnitt "Et enkelt arkiv for
systemdokumenter", side 121.
Senere, da del 2 var distribuert til interesserte boligbyggelag, ble oppdraget utvidet til
å bearbeide den, av prosjektgruppen, redigerte versjonen av NBBLs gamle PAhåndbok, slik at denne kunne supplere kvalitetssystemveilederen med en praktisk
veileder i prosjektadministrasjon for prosjektledere i boligbyggelag. Dette ble den
dokumentasjonene som utgjør denne rapportens del 1.
Når del 1, som ble utarbeidet VHQHVW, er plassert IUHPVW i denne rapporten, er det fordi
den er den mist detaljfokuserte og mest generelle, og dermed hensiktsmessig å møte
først for den som begynner å bla i rapporten.
Det har vært viktig å få denne rapporten "på plass", bl.a. fordi den dokumenterer en
praktisk forenkling i bruken av systemstruktureringen i "Mønster for
kvalitetssystem". Videre, fordi den omfatter dokumentasjon av
prosjketledelsesforståelse ("teori") som det finnes lite av for vanlig, landbasert
byggeprosjektvirksomhet, - og avslutningsvis fordi den er referanse for fortsatt
samarbeid mellom NBBL og NBI. I skrivende stund gjelder samarbeidet prosjektet
"Økonomistyring av byggeprosessen" som vil bli rapportert senere i 2001.
Boligsamvirket ble sterkt påvirket av konjunktursvikten i 1989-92. Da
"Kvalitetsprosjektet" startet opp (1995/96) ble det ikke gjennomført ett eneste
nybyggingsprosjekt i de fem (seks) lagene som medvirket i prosjektet. De fleste
tekniske avdelinger hadde vært gjennom en dramatisk bemanningskutt. Utvikling og
3

administrasjon av rehabiliteringsprosjekter - som absolutt er krevende nok (!) - var
deres hovedbeskjeftigelse. Siden dette, litt triste start-scenariet, har bildet endret seg
voldsomt. Allerede høsten 1996 begynte interessen for nybygging å merkes, og fra
1997 har det gått rett til værs. Den store belastningen på de krympede avdelingene,
økt konkurranse om ingeniørkompetanse og endringer i rammebetingelsene for
boligsamvirket jfr. foreliggende utkast til reform av borettslovene, har gitt store
utfordringer for "Kvalitetsprosjektets" medvirkende boligbyggelag og lagenes ledere
og medarbeidere. Nå er det vår klare oppfatning at dette er en investering i egen
utvikling som raskt vil betale seg tilbake i form av høyere effektivitet. Like fullt er
det grunn til å fremheve det arbeid som - midt i en periode med voldsom vekst i
produksjonen - er nedlagt.
For prosjektleder/rapportforfatter har samarbeidet med SHUVRQHQH i de medvirkende
boligbyggelag - og NBBL sentralt - vært lærerikt og inspirerende. Samarbeidet har
strukket seg over lang tid og skapt gode relasjoner. Det er grunn til å nevne NBBLs
prosjektansvarlige, Vestbos tekniske sjef, Erling Gripsgård spesielt. Med klarsyn,
smittende humør og fokus på resultater har han - selv med et lengre påtvunget fravær
midt i prosjektperioden - klart å kombinere rollene "Krevende kunde" og "Kreativ
prosjektmedarbeider". - Mange personer - faglig dyktige, kvalitetsbevisste og
"systematisering-ivrige" - har medvirket til sluttproduktet. I tiden som har gått siden
"NBBL-Basis" - som mønstersystemet (del 2) kalles - ble introdusert, har vi
medvirket til sprednings- og innarbeidingstiltak i NBBL-regi. Uten å være
overoptimistisk, finnes det grunn til å forvente at "NBBL-Basis"-prinsippene etter
hvert blir innarbeidet i store deler av NBBLs tekniske sektor. Med henvisning til de
utviklede, hensiktsmessige og effektive styringssystemer, er det lov å forvente at
boligbyggelagenes prosjektadministrative enheter forblir betydelige aktører i sine
markeder, selv med den økte konkurransen de der synes å møte.

Oslo/Norges byggforskningsinstitutt 2. mai 2001

Åge Hallquist
Administrerende direktør

Thorbjørn Ingvaldsen
Prosjektleder/rapportforfatter
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Arbeidet med denne veilederen begynte med at prosjektgruppen for
omstillingsprosjektet ”Kvalitetssikring av byggeprosessen i boligsamvirket”, ledet av
teknisk sjef Erling Gripsgård, VESTBO, VNUHYRP NBBLs PA-bok fra 1986.
Dokumentasjonen som dermed ble utarbeider utgjør Seksjon B. Arbeidet med
utvikling av NBBLs eksempel på kvalitetssystem for byggeprosjekter – NBBL-Basis
- ble lagt opp etter NBIs "Femtrinnsmodell", dvs. med sterk vekt på beskrivelse av
de deltagende boligbyggelags HJQHSUDNVLV. Dermed ble den Q¡\WUDOWEHVNULYHQGH
Seksjon-B-dokumentasjonen liggende ubenyttet. I ettertid så man imidlertid at
dokumentasjonen, som var ført i pennen av siviling Jan Kavlie-Jørgensen (eget
firma), hadde sin klare verdi. NBI ble gitt i oppdrag å utvikle dokumentasjonen til
”Veileder for prosjektledere i boligsamvirket”, en nøytralt beskrivende lærebok i
prosjektgjennomføring. Resultatet det som nå er samlet under betegnelsen ”del 1”,
hvor den opprinnelige dokumentasjonen (Seksjon B) er blitt supplert med
innledningskapittel (Seksjon A), løpende kommentarer og etterskrift (Seksjon C) av
siviling. Thorbjørn Ingvaldsen, NBI.
Rapporten er ment for bruk til organisert og individuell veiledning/opplæring av
medarbeidere i boligbyggelag med oppgaver på området administrasjon av
byggeprosjekter, - og som bakgrunnstoff for systemutviklingsarbeidet etter ”NBBLBasis”.

'HWNDQY UHJUXQQWLOnSUHVLVHUHIRUVNMHOOHQSnGHQQHYHLOHGHUHQRJ1%%/%DVLV
'HQQHYHLOHGHUHQKDUIDJHWSURVMHNWOHGHOVHVRPIRNXVPHQV1%%/%DVLVKDUV\VWHP
IRUDUNLYHULQJ DYVW\ULQJVGRNXPHQWDVMRQ VRPIRNXV0HQV9HLOHGHUHQEHVNULYHUHQ
JHQHUHOOIUHPJDQJVPnWHHU1%%/%DVLVHQPRGHOOIRUDUNLYHULQJDYHWODJVHJQH
KMHOSHPLGOHUPDOHUVDPWODJHWVVNULIWOLJHEHVNULYHOVHDYHJHQEUXNDYGLVVH

9HLOHGHUHQRJ1%%/%DVLVHUVWDWWHUIXOOWXW1%%/V3$ERNIUD 'HVRPKDU
JMRUWVHJIRUWUROLJPHG3$ERNHQYLONDQVNMHVDYQHGHQJUHLHSHUPHQRJVNLOOHDUNHQH
PHQHQQ\SHUPRJQ\HVNLOOHDUNRJHWWLGVDNWXHOWODJVSHVLILNWLQQKROGHUGHWVRP
VNDOYRNVHIUHPJMHQQRPODJHWVV\VWHPGRNXPHQWDVMRQVDUEHLGHWWHU1%%/%DVLVHY
PHGVW¡WWHLGHQQH9HLOHGHUHQ 

Oslo, oktober 1999

1

PA-boken fra 1986 inneholder en del offentlige skjemaer og en del skjemaer/hjelpemidler fra NBBL. Noen av
disse er foreldet, noen ennå aktuelle. Noen brukes av noen lag, noen i andre. Råd: Kast den gamle PA-boken!
Men før dere gjør dette, bla gjennom den og plukk ut det de skjemaer/hjelpemidler dere bruker og legg dem inn i
”Samlepermen”, jfr. 1%%/%DVLV6WHJIRUVWHJ
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 $ ,QQOHGHQGHWHRUL
%DNJUXQQ

,ILNNGHIHPEROLJE\JJHODJHQH9HVWER%2%6WRU%HUJHQ%RG¡RJ2%26
WLOGHOWRPVWLOOLQJVPLGOHUIRUSURVMHNWHW.YDOLWHWVVLNULQJDYE\JJHSURVHVVHQL
EROLJVDPYLUNHW(QSURVMHNWJUXSSHDUEHLGVJUXSSHEOHHWDEOHUWIRUnJMHQQRPI¡UH
RSSJDYHQ'HQQHEHVWRDY
- (UOLQJ*ULSVJnUG9HVWER SURVMHNWOHGHU 
- ,QJH.LUNHV WHU%RG¡%ROLJE\JJHODJ3URVMHNW$6
- 7RU,QJH'¡VHQ6WRU%HUJHQ%ROLJE\JJHODJ
- $QQD5RJQHUXG'UDJHVHW%HUJHQRJ2PHJQEROLJE\JJHODJ
- 2GG:LOO\5XQGPR2%263URVMHNW$6
- -DQ.DYOLH-¡UJHQVHQ-DQ.DYOLH-¡UJHQVHQ$6 SURVMHNWVHNUHW U 

*UXSSHQIDQWGHWKHQVLNWVPHVVLJnVWDUWHVLWWDUEHLGPHGnXWDUEHLGHHQHUVWDWQLQJ
IRU1%%/3$KnQGERNHWLQIRUPDVMRQVGRNXPHQWPDQJH
EROLJE\JJHODJVPHGDUEHLGHUHKDGGHKDWWQ\WWHDYVLGHQGHWIRUHOnLPHQVRP
LNNHYDUO¡SHQGHYHGOLNHKROGWRJGHUPHGPRGHQIRUHWJHQHUDOYHGOLNHKROG´

3DUDOOHOWPHGRSSGDWHULQJVDUEHLGHWRULHQWHUWHSURVMHNWJUXSSHQVHJRPKYRUGDQ
DQGUHGHOHUDYE\JJHEUDQVMHQO¡VWHXWIRUGULQJHQPHGEUDQVMHIHOOHVXWYLNOLQJDY
NYDOLWHWVV\VWHPHURJVnDWIOHUHEUDQVMHUKDGGHWDWWXWJDQJVSXQNWLGHQ
V\VWHPPRGHOOHQVRPWUHSDUDOOHOOHDUEHLGVJUXSSHU E\JJHQWUHSUHQ¡UHU
U¡UHQWUHSUHQ¡UHURJEHWRQJHOHPHQWSURGXVHQWHU XWYLNOHWLSHULRGHQPHG
VW¡WWHDY%SURJUDPPHWRJPHG1RUJHVE\JJIRUVNQLQJVLQVWLWXWWVRPVHNUHWDULDW  
6\VWHPPRGHOOHQKDUYLVWVHJnSDVVHIRUDOOVW\UWYHUGLVNDSQLQJEODLDOOHVODJV
YLUNVRPKHWHUL%$VHNWRUHQ'HQHUHOHNWURQLVNRJGHUPHGOHWWnJM¡UHRPWLO
YLUNVRPKHWHQHVHJQHV\VWHPRJOHWWnYHGOLNHKROGHIRUYLUNVRPKHWHQHV
V\VWHPDQVYDUOLJH6WDQGDUGLVHULQJHQOHWWHUNRPPXQLNDVMRQRYHUIRUHWDNVRJ
IDJJUHQVHU2JGDHUYLYHGHQKRYHGXWIRUGULQJIRUKHOH%$VHNWRUHQEHGUH
NRPPXQLNDVMRQPHOORPDNW¡UHQH(WWHUHQLQQJnHQGHJUDQVNQLQJDYPRGHOOHQRJ
RSSOHJJIRU1%%/WLOSDVVLQJLQQOHGHWSURVMHNWHW1%%/HWVDPDUEHLGPHG1RUJHV
E\JJIRUVNQLQJVLQVWLWXWW 1%, 5HVXOWDWHWDYGHWWHVDPDUEHLGHWIRUHOnLQRYHPEHU
VRPEUDQVMHP¡QVWHUHW1%%/%DVLV

6\VWHPPRGHOOHQHUHQDUNLYQ¡NNHOGYVHQPnWHnRUGQHGRNXPHQWHUSnLNNHKYLONH
VRPKHOVWGRNXPHQWHUPHQGHVW\UHQGHGRNXPHQWHQHVRPDOOYLUNVRPKHW
Q¡GYHQGLJYLVKDUMIULQVWUXNVHUDUEHLGVEHVNULYHOVHUUHWQLQJVOLQMHUIRUGLWWRJ
UHWQLQJVOLQMHUIRUGDWWRJHQUHNNHIDVWHVNMHPDHURJEODQNHWWHUVRPEUXNHVWLOn
O¡VHDNWXHOOHRSSJDYHUHIIHNWLYWRJIHLOIULWWGYVWLOnVNDSHNYDOLWHW)RUnJM¡UHHQ
JHQHUHOODUNLYQ¡NNHOWLOHQEUDQVMHPRGHOOIRUNYDOLWHWVV\VWHPPnGHWOHJJHVLQQ
EUDQVMHW\SLVNHHNVHPSOHUHNVHPSOHUVRPKYHUYLUNVRPKHWLQHVWHWULQQHUVWDWWHU
PHGVLQHHJQHVNMHPDHUEODQNHWWHURJQHGVNUHYQHUHWQLQJVOLQMHULQVWUXNVHU

3URVMHNWJUXSSHQIHUGLJVWLOWH'HQQ\H3$ERNHQ GHQGRNXPHQWDVMRQHQVRPHU
´VWDPPHQ´L6HNVMRQ% RJJUXSSHQKDGGHKnSRPDWGHQQHHQNHOWVNXOOHNXQQH
2

Skjemaer, blanketter, maler osv. betegnes gjerne med samlebegrepet hjelpemiddel. De styrende
dokumentene for prosedyrer, rutiner, instrukser, arbeidsbeskrivelser betegnes gjerne med
fellesbegrepet rutiner/rutinebeskrivelser.
7

NRQYHUWHUHVWLOnXWJM¡UHHNVHPSOHQHLPRGHOOV\VWHPHW6OLNEOHGHWDYIOHUHJUXQQHU
LNNH
- (QYLNWLJHUIDULQJ%\JJIRUVNKDUJMRUWXQGHUIHPWHQnUHQHPHGYHLOHGQLQJL
XWYLNOLQJDYNYDOLWHWVV\VWHPHUHUDWEUDQVMHP¡QVWHUHWEOLUEHVWQnUGHWYRNVHU
IUHPVRPUHVXOWDWDYHWODQJVLNWLJRJV\VWHPDWLVNDUEHLGHQSURVHVVLHQJUXSSH
DYEHVOHNWHGHYLUNVRPKHWHUIHNVEROLJE\JJHODJHOOHUDYGHOLQJHULEROLJE\JJHODJ
'DYLOHNVHPSOHQHLPRGHOOV\VWHPHWEOLVDQQHLNNHNRQVXOHQWRPDUEHLGHWWHRUL
$UEHLGHWLSURVMHNWHWEOHODJWRSSVRPHQV\VWHPXWYLNLQJVSURVHVVPHGGHIHP
ODJHQHLSURVMHNWHWVRPPHGYLUNHQGH2SSPHUNVRPKHWHQEOHUHWWHWPRW
HNVLVWHUHQGHKMHOSHPLGOHURJ PHUHOOHUPLQGUHGRNXPHQWHUWH UXWLQHULGHIHP
ODJHQHVDPWGHWnInVDWWGHWWHLQQLGHQYDOJWHV\VWHPVWUXNWXUHQDUNLYQ¡NNHOHQ
5HVXOWDWHWEOHIHPNYDOLWHWVV\VWHPHU±PHGIHOOHVVWUXNWXURJLQGLYLGXHOWLQQKROG
VRPQnEUXNHVWLONYDOLWHWVVLNULQJDYE\JJHSURVHVVHQL IHPDY EROLJVDPYLUNHWV
PHGOHPVODJ+HOHGHQQHSURVHVVHQHUQ UPHUHUHGHJMRUWIRULUDSSRUWHQVGHO
.DSLWWHO,, 
- 6\VWHPXWYLNOLQJVSURVMHNWHWEDUVWHUNWSUHJDYDWODJHQHLSURVMHNWHWLGHVLVWH
nUHQHNXQKDGGHDUEHLGHPHGUHKDELOLWHULQJVSURVMHNWHURJDWWDQNHQSnDWGHW
VNXOOHEOLQ\E\JJLQJLJMHQYDUIMHUQ'HQSUDNVLVVRPYDUGRNXPHQWHULODJHQHYDU
UHKDELOLWHULQJVSUDNVLVHQRJGHWYDUGHQQHGHWYDUQDWXUOLJQ¡GYHQGLJnDUEHLGH
PHG'HQQ\H3$ERNHQEHVNUHYEHVNULYHUQ\E\JJLQJ6HOYRPSULQVLSSHURJ
GHWDOMHUSnPDQJHPnWHUHUOLNHIRUJMHQQRPI¡ULQJDYHWQ\E\JJSURVMHNWRJHW
UHKDELOLWHULQJVSURVMHNWHUGHWRJVnHQGHOVRPVNLOOHURJGHWYDULNNHPXOLJIRU
SURVMHNWGHOWDNHUQHnOHYHPHGUHKDERJEHVNULYHQ\E\JJ
- 'HQQ\H3$ERNHQYDUHQQ¡\WUDOEHVNULYHOVHDYKHOHE\JJHSURVHVVHQL
EROLJVDPYLUNHW
- HWNYDOLWHWVV\VWHPHUHQVXEMHNWLYEHVNULYHOVHRJLNNHDYKHOHSURVHVVHQPHQNXQ
DNWLYLWHWHUVRPLQQHE UHUULVLNRIRUDYYLN ´LNNHNYDOLWHW´ 
- ´'HQQ\H3$ERNHQ´JLUHQSHGDJRJLVNIUHPVWLOOLQJDYDNWLYLWHWHULHWEEO
SURVMHNW
- 1%%/%DVLVHUV\VWHPRJGRNXPHQWVWUXNWXUVDPWHWDQWDOOHNVHPSOHUSn
GRNXPHQWDVMRQDYDNWLYLWHWHULHWEEOV\VWHP'HWHULNNHPHQWIRUOHVLQJ´IUD
SHUPWLOSHUP´RJLNNHPHGSHGDJRJLVNJMHQQRPJnHOVHDYIDJOLJHDNWLYLWHWHU
VRPKRYHGPnO 

'HWILQQHVHQPHOORPO¡VQLQJVRPQRHQODJNDQWHQNHVnYHOJH'HQJHQHUHOOH
9HLOHGHUHQ/ UHERNHQNDQVNULYHVRPWLOHQODJVLQWHUQO UHERNDOWVnHQEHVNULYHOVH
DYKHOHJMHQQRPI¡ULQJVSURVHVVHQODJHWI¡OJHU1RHQNDOOHUGHWIRU´9nU3$ERN´
GYVUHGHJM¡UHOVHIRUKYRUGDQYLDUEHLGHU9HLHQYLGHUHWLOHWNYDOLWHWVV\VWHPHULNNH
ODQJIOHUHYLOKDSUREOHPHUPHGnVHIRUVNMHOOHQ-HJYLOLNNHG¡PPH´9nU3$ERN´
XW,PLGOHUWLGYLVHUGHWVHJDWGHQKDUOHWWIRUnEOLQRHIRUJHQHUHOOEODIRUGLGHQ
VNULYHVDYpQSHUVRQSnIRUKROGVYLVNRUWWLGPHQVHWNYDOLWHWVV\VWHPXWYLNOHVDYDOOH
EHU¡UWHPHGDUEHLGHUHRYHUOHQJUHWLG0HQIRUDOOGHO3$ERNHUEHGUHHQQLQJHQ
ERNRJEHGUHHQQHWGnUOLJXWDUEHLGHWNYDOLWHWVV\VWHP 

,HWWHUDWGHIHPODJHQHKDGGHInWWXWYLNOHWVLQHV\VWHPHUEOHDOOHQHUJLL
.YDOLWHWVSURVMHNWHWNRQVHQWUHUWRPWRWLQJ
- nJM¡UHHQGULQJHQHLSODQRJE\JQLQJVORYHQDY SOE NMHQWRJ
KDQGWHUEDUHIRU1%%/PHGOHPVODJHQH
3

For å bidra til dette utarbeidet prosjektet to dokumenter: A) "Veileder for boligbyggelag som skal søke sentral
foretaksgodkenning", NBBL-ref.: Rundskriv Nr. D-98/36, U&R/PF, S.nr. 95/000170, 56
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- nInIHUGLJHQNYDOLWHWVV\VWHPPRGHOOVRPYDUVnHQNHODWGHQYLOOHNXQQHEOLEUXNW
DY´DOOH´1%%/ODJV7HNQLVNHHQKHWHUVDPWDWGHQWLOIUHGVVWLOWHNUDYHQHWLO
NYDOLWHWVV\VWHPLKHQKROGWLOEHVWHPPHOVHQHLSEO

´'HQQ\H3$ERNHQ´ 6HNVMRQ%GRNXPHQWDVMRQHQ EOHOLJJHQGH´LGYDOH´LQQWLOHQ
GU¡IWLQJL1%%/V7HNQLVNH8WYDOJXQGHUVWUHNHWGHQSHGDJRJLVNHYHUGLHQDY
GRNXPHQWHW'HWHUHW´RSSVODJVYHUN´IRUODJPHGDUEHLGHUHVRPDUEHLGHUPHGn
O UHRJPHGnGRNXPHQWHUHVLQHJHQSUDNVLV'HWHUDOWVnHWGRNXPHQWVRPVWnUSn
HJQHEHQPHQVRPVDPWLGLJHUHWJRGWVXSSOHPHQWWLO1%%/%DVLV

'HQQHUDSSRUWHQVGHOHUDOWVn1%%/VHJHQO UHERNLSURVMHNWDGPLQLVWUDVMRQ
6NLOOHWPHOORPHQO UHERNRJHW´PRGHOONYDOLWHWVV\VWHP´HU´KnUILQW´P\HDY
LQQKROGHWLO UHERNHQHUMRXWYLOVRPWDYNYDOLWHWVVLNUHQGHNDUDNWHU+YLVGHWJM¡UHV
'HWVDPPHNDQVLHVRP´PRGHOONYDOLWHWVV\VWPHW´KHUHUO UHERNHQV
WHRULDQYLVQLQJRPJMRUWWLO´OLNVRPSUDNVLV´6OLNJM¡UYLQnUYLVNDO«0HQ
LJMHQNYDOLWHWEOLUGHWI¡UVWQnUGHQJRGHDQYLVQLQJHULQQDUEHLGHWVRPGLQ
SUDNVLVODJHWVSUDNVLV$QYLVQLQJHQHDQEHIDOLQJHQHUnGHQHLGHQQH/ UHERNHQHU
Q\WWLJHYHGSODQOHJJLQJRJJMHQQRPI¡ULQJDYE\JJHSURVMHNWHU'HUIRUHUGHWnKnSH
DWP\HDYLQQKROGHW RPQRHQnU YLOEOLnILQQHV\VWHPPRGHOOVWUXNWXUHUWRJL´VOLN
JM¡UYLKHUKRVRVV´IRUPLKYHUWODJVNYDOLWHWVV\VWHP 
'DSURVMHNWJUXSSHQV´Q\H3$ERN´IRUHOnYDUYHUNHQSEONMHQWLGHWDOM 
IRUVNULIWHQHIRUHOnL HOOHU1%%/%DVLVIHUGLJ'HUIRUKDU1%%/7HNQLVN8WYDOJ
EHGWXQGHUWHJQHGHJMHQQRPJnSURVMHNWJUXSSHQVPDWHULDOHRJIRUHWDQ¡GYHQGLJH
NRUULJHULQJHUNRPPHQWDUHU'HWKDUEOLWWHQYDQVNHOLJHUHRSSJDYHHQQYHQWHWUHWW
RJVOHWWIRUGLGHWNDQVLHVVnP\HRPE\JJHSURVHVVHQRJIDJHWSURVMHNWOHGHOVH)RUn
LYDUHWDDOOHKHQV\QMXULGLVNHHWLVNHSHGDJRJLVNHRJSUDNWLVNHKDUMHJO¡VW
RSSJDYHQSnI¡OJHQGHPnWH
 -HJKDULNNHIRUDQGUHWQRHLGHQRSSULQQHOLJHWHNVWHQPHQVNUHYHWNRPPHQWDUHU
GHUMHJKDUIXQQHWGHWIRUPnOVWMHQOLJPHGWDQNHSnKHOKHWRJOHVHUIRUVWnHOVH
 -HJKDUEUXNW´MHJIRUP´GHWWHIRUGLNRPPHQWDUHUWLOHQIRUHOLJJHQGHWHNVWSn
HWIDJRPUnGHKYRUEnGHWHNVWHQRJNRPPHQWDUHQHLVWRUJUDGHUEDVHUWSn
SHUVRQOLJHUIDULQJLNNHE¡UJLLQQWU\NNDYnY UHQRHDQQHWHQQVXEMHNWLYH
HUIDULQJVVDPPHQIDWQLQJHUV\QVSXQNWHU
 -HJEUXNHU´GXIRUP´GHWWHIRUGLMHJ¡QVNHUnIRUVWHUNHPHOGLQJHQRPDW
LQIRUPDVMRQHQJMHOGHUOHVHUHQ VRPMHJDQWDUHUHOOHUHULIHUGPHGnEOL
SURVMHNWOHGHU 
 0LQHNRPPHQWDUHUHUODJWGLUHNWHHWWHUGHQDNWXHOOHWHNVWPHQVJHQHUHOOH
NRPPHQWDUHUOHJJHVVLVWLKYHUWDYVQLWWNDSLWWHOLGHWWH,QQOHGQLQJVNDSLWOHWRJLHQ
(WWHUVNULIW
 )RUW\GHOLJnVNLOOHPLQHNRPPHQWDUHUIUD´JUXQQWHNVWHQ´KDUMHJ
LQQOHGHWKYHUDYGHPPHG´.RPP´
VDWWGHPLNXUVLY LWDOLF 
 ODJWVN\JJHSnNRPPHQWDUHQH
 )RUnOHWWHOHVLQJKDUMHJODJWGHOHUDYHQNHOWHNRPPHQWDUHUXWVRPIRWQRWHU
 -HJSU¡YHUMHYQOLJnYLVHVDPPHQKHQJHQHPHGWHNVWHQRJLQQKROGHWLHW
NYDOLWHWVV\VWHP1%%/%DVLV

B) "Om Pbl-95; NBBL Rundskriv Nr.. ….. Se også NBBL-Basis Eksempelsamlingen, 20-9???
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 -HJKDUVNUHYHWHQEHWHQNQLQJRYHUWHPDHWSURVMHNWOHGHOVHPHGV UOLJYHNWSn
 VLWXDVMRQHQIRUEROLJE\JJHODJLGHXPLGGHOEDUWI¡OJHQGHIHPDYVQLWW
 2SSJDYHURJUROOHULE\JJHSURVMHNWHU
 3URVMHNWOHGHOVH
 %HVOXWQLQJHU
 3EO
 9HLOHGHUHQ1%%/%DVLV

-HJKnSHUPHGGHWWHnKDVDWWGHQGHWDOMHUWH´RSSVNULIWHQ´WLOSURVMHNWJUXSSHQRSS
PRWHQEDNJUXQQVRPYLOVNDSHEHYLVVWKHWRJGLVNXVMRQRPSURVMHNWOHGHUUROOHQL
EROLJVDPYLUNHWHQUROOHVRPMHJPHQHUYLOY UHUDYJM¡UHQGHIRUEROLJVDPYLUNHWV
IUHPWLGLJHDUEHLGVIRUPRJNRQNXUUDQVHHYQHVRPDNW¡ULEROLJPDUNHGHW
-HJKDUSODVVHUWEHWHQNQLQJHQ 6HNVMRQ$ IRUDQ´'HQQ\H3$ERNHQ´ 6HNVMRQ% 
-HJPHQHUGHWWHHUKHQVLNWVPHVVLJEnGHIRUOHVLQJHQDYO UHERNHQRJIRUGLGHWHU
OHWWHUHnKHQYLVHVOnWLOEDNHWLOHWWVWHG7LOWURVVIRUGHWWHDUJXPHQWHWHUQRH´WHRUL
VWRII´VSUHGGVRPNRPPHQWDUHUXWRYHULNDS±UHWWRJVOHWWIRUGLMHJKDUI¡OWDW
GHWKDUY UWEHVWnOHJJHGHWQHWWRSSGHU)RUGLVVHSXQNWHQHWHPDHQHKDUMHJSU¡YG
nJMHQQRPI¡UHNU\VVKHQYLVQLQJ'HQRSSVW\NNHGHIRUPHQWLO´JUXQQWHNVWHQ´I¡UHU
XYLONnUOLJI¡UHUWLODWMHJJMHQWDUPHJVHOYHQGHOLPLQHNRPPHQWDUHU-HJWURULNNH
GHWVNDGHUMHJWURUIDNWLVNDWGHWNDQY UHSHGDJRJLVNQ\WWLJ0HQMHJEHURP
RYHUE UHQKHWKYLVQRHQLUULWHUHUVHJRYHUDWQRHVLHVWRHOOHUWUHJDQJHU±'HWWH
EULQJHUPHJLQQSnQHVWHYHUVMRQ'HWHULNNHSODQODJWQRHWLOEDNHPHOGLQJVRSSOHJJ
PHQDOOHUHGHKHUYLOMHJEHRPDWDOOHV\QVSXQNWHUVNLYHVQHGRJVHQGHV1%%/1%,
VOLNDWQHVWHUHGDNVMRQInUVW\UHVLJQDOHUIUDGHQNXQGHQVRPERNHQVNDOWLOIUHGVVWLOOH



1%$YVQLWWHW´2SSJDYHURJUROOHU«´RJGHOYLVRJVnGHWRQHVWHDYVQLWW
LQQHKROGHUHQGHOWHRUHWLVNHEHWUDNWQLQJHUVRPNDQV\QHV´YDQVNHOLJ´YHGI¡UVWH
JMHQQRPOHVLQJ6WRIIHWHULQJHQQ¡GYHQGLJIRUXWVHWQLQJIRUDWOHVHUHVNDOKDQ\WWHDY
GHDQGUHGHOHQHDY9HLOHGHUHQVnGHWNDQJMHUQHIn´KYLOHLIUHG´0HQGHWHUPLWW
KnSHUDWPDQJHOHVHUHRJVnWDUVHJWLGWLOnVWXGHUHGLVVH´W\QJUH´GHOHQH'HWYLO
WUROLJJL¡NWLQQVLNWQRHVRPHWWHUKYHUWYLOELGUDWLODWIOHUHNDQELGUDPHGnXWYLNOH
GHWNRPSOHNVHIDJHW3URVMHNWOHGHOVHLHJQHRUJDQLVDVMRQHU





2SSJDYHURJUROOHULE\JJHSURVMHNWHU
,GHWWHDYVQLWWHWYLOMHJIRUV¡NHnWUHNNHOHVHUHQPHGSnHQ´ORJLVNXWYLNOLQJ´DY
SURVMHNWOHGHUUROOHQ-HJEHJ\QQHUPHGGHQKHOWHQNOHPRGHOOHQRJJnVnJMHQQRP
XWYLNOLQJVWUHNNIUHPWLOGHQNRPSOHNVHVWUXNWXUGDJHQVYDQOLJHE\JJHSURVMHNWHU)RU
GHQHUIDUQHOHVHUNDQGHWYLUNHXQ¡GLJRPIDWWHQGH-HJKDULPLGOHUWLGKDWWHWWRVLGLJ
PnOPHGdHWWH
  RSSO ULQJDYPLQGUHHUIDUQHSURVMHNWPHGDUEHLGHUH
  HWDEOHUHJUXQQODJIRUHQGLVNXVMRQLODJHWODJHQHRYHUWHPDHW´+YRUGDQHUGHW
 HJHQWOLJYLIRUGHOHUDQVYDURJRSSJDYHULYnUHSURVMHNWHU"´

%HJUHSHWSURVMHNWOHGHU 3/ HULNNHHQW\GLJ´$OOH´DNW¡UHUL%$VHNWRUHQKDUVLQH
´SURVMHNWOHGHUH´RJGHWILQQHVXOLNHPHQLQJHURPKYDHQSURVMHNWOHGHUHU-HJWURU

10

GHWNDQY UHQ\WWLJIRUOHVLQJHQDYGHQGHWDOMHUWHRPWDOHDYSURVMHNWJMHQQRPI¡ULQJL
EROLJVDPYLUNHW NDS± nGYHOHOLWWYHGSURVMHNWHWVRPDUEHLGVIRUPRJ
SURVMHNWOHGHOVHVRPIXQNVMRQ

6HOYE\JJLQJDYHWHQHQNHOHQHEROLJHUHQIRUKROGVYLVNRPSOLVHUWSURVHVVMHJKDU
HQQnWLOJRGHnK¡UHRPHQE\JJKHUUHXWHQSUREOHPHURJIUXVWUDVMRQHULO¡SHWDYGHQ
WLGHQE\JJHSURVMHNWHWKDQVSnJnU5ROOHGHOLQJHQLHWHQNHOWE\JJHSURVMHNWHUNMHQW
MIUILJ-HJKDUHUVWDWWHWGHRIWHVWEUXNWHEHJUHSHQH ´DUNLWHNWRJUnGJLQJ´RJ
´HQWUHSUHQ¡U´ PHGSURVMHNWHULQJVWMHQHVWHOHYHUDQG¡URJ
SURGXNVMRQVWMHQHVWHOHYHUDQG¡UVDPWSURJUDPPHULQJVWMHQHVWHOHYHUDQG¡UIRUGLMHJ
V\QHVGHWHUYLNWLJnIUHPKHYHSDUWHQHVDQVYDURYHUIRURSSGUDJVJLYHUGHHU
OHYHUDQG¡UHUDYGHILQHUWHWMHQHVWHU




Byggherre/
Oppdragsgiver

Programmeringstjenesteleverandør
Prosjekteringstjenesteleverandør
Produksjonstjenesteleverandør













)LJ5ROOHULHWHQNHOWE\JJHSURVMHNWSULQVLSS

,HWHQNHOWE\JJHSURVMHNWKDUE\JJKHUUHQJMHUQHHQSHUVRQLVLQHJHQ
IDPLOLHRUJDQLVDVMRQVRP´KROGHURUGHQSnVDNHQ´GYVHQSURVMHNWOHGHU
%\JJKHUUHQNODUHVHOYnIRUWHOOHKYLONHIXQNVMRQHUE\JJHWVNDOLYDUHWDVnGHWHULNNH
YDQOLJDWKDQNM¡SHUQRHQHNVWHUQHWMHQHVWHUIRUnInEHVNUHYHWGHWWH
SURJUDPPHULQJVWMHQHVWHOHYHUDQG¡UHQHURSSGUDJVJLYHULQWHUQRJ´XV\QOLJ´MIU
VWLSOHWUXWHLILJ

0RGHOOHQLILJHUIRUHQNOHWSnHQPnWHVRPJLULQQWU\NNDYDWDOOH
SURVMHNWHULQJVWMHQHVWHUOHYHUHVDYpQSURVMHNW¡UHQ´VXSHUDUNLWHNWLQJHQL¡U´
$UNLWHNWWHJQLQJHUNRQVWUXNVMRQVWHJQLQJHULQVWDOODVMRQVWHJQLQJHURJWLOK¡UHQGH
EHVNULYHOVHUEOLUOHYHUWDYGHQQHSURVMHNWHULQJVWMHQHVWHOHYHUDQG¡UHQVRPLWLOOHJJ
KROGHURUGHQSnIRUKROGHWWLOP\QGLJKHWHURJRSSGUDJVJLYHUVUHSUHVHQWDQW2J
WLOVYDUHQGHIRUOHYHULQJDYGHWI\VLVNHSURGXNWHWeQSURGXNVMRQVWMHQHVWHOHYHUDQG¡U
HQ´PXOWLKnQGYHUNHU´VNDIIHUWLOYHLHGHWVRPWUHQJVDYPDWHULDOHUXWVW\URJVHWWHU
GHWWHVDPPHQVDPWLGLJVRPKDQKROGHURUGHQSnIRUKROGHWWLOP\QGLJKHWHU
E\JJKHUUHRJ´VXSHUDUNLWHNWLQJHQL¡UHQ´(QNHOWRJJUHLWWLDOOHIDOOSnSDSLUHW
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Oppdragsgiver
Styret
Sjef
PL



Programmeringstjenesteleverandør
PL

Prosjekteringstjenesteleverandør

Fagfolk
PL
Styre/sjef

Produksjonstjenesteleverandør

Fagfolk
Styre/sjef

PL
Fagfolk
Styre/sjef







)LJ5ROOHGHOLQJLHWVWRUWE\JJHSURVMHNWSULQVLSS

+YLVYLQnWHQNHURVVHWYLUNHOLJVWRUWE\JJHSURVMHNWYLOLNNHGHWWHNXQQHSURVMHNWHUHV
DYpQ´DUNLWHNWLQJHQL¡U´RJE\JJHVDYpQ´PXOWLKnQGYHUNHU´'HWPnWLO
RUJDQLVDVMRQHUPHGVW\UHUVMHIHURJIDJIRONpQSURVMHNWHULQJVRUJDQLVDVMRQpQ
SURGXNVMRQVRUJDQLVDVMRQRJpQSURJUDPPHULQJVRUJDQLVDVMRQMIUILJ0HG
GHQQHLOOXVWUDVMRQHQYLOMHJSHNHSnDWGHW
- LKYHUDYGHWUH´VXSHUOHYHUDQG¡UHQH´PnGHWILQQHVpQSHUVRQVRP´KROGHU
RUGHQ´SnGHQQHVSHVLHOOHOHYHUDQVHQGYVVDPRUGQHUIDJIRONHQHVDUEHLGRJ
LYDUHWDUGHWDNWXHOOHSURVMHNWHWVNRPPXQLNDVMRQPHG´RPYHUGHQ´
OHYHUDQG¡UHQVSURVMHNWOHGHU 3/ 
- 6W\UHWLRSSGUDJVJLYHURJDQLVDVMRQHQHUJMRUWPHUV\QOLJHQQVW\UHWLOHYHUDQG¡U
RUJDQLVDVMRQHQGHWWHIRUGLRSSGUDJVJLYHUHQV¡NRQRPLVNHIRUSOLNWHOVHJMHQQRP
LQYHVWHULQJHQLSURVMHNWHWJMHUQHHUDYHQVOLNVW¡UUHOVHDWGHWEOLU´VW\UHVDN´
PHQVOHYHUDQG¡UHQHVVW\UHUVMHOGHQHULQYROYHUWLHQNOHOHYHUDQVHU
- /HYHUDQG¡UVLGHQVWUHSURVMHNWOHGHUHVWnULVSLVVHQIRUKYHUVLQJUXSSHIDJIRON
PHQVRSSGUDJVJLYHUV3/VWnU QHVWHQDOOWLG DOHQH

/DRVVGYHOHOLWWYHGGHWVLVWHSXQNWHWRSSGUDJVJLYHUHQV3/´'HQHQVRPPH
U\WWHU´+YHPHUKDQKXQKYDNDQKDQKXQKYDJM¡UKDQKXQ"
- 2SSGUDJVJLYHUHVRPNXQE\JJHUHQVMHOGHQJDQJEHQ\WWHUJMHUQH´GHQVRPKDU
WLGRJLQWHUHVVH´

4

Programmering som fag er noe undervurdert i norsk byggebransje. Dessverre, - fordi mye ”rot” oppstår som
følge av uklarhet om oppdragsgivers rammer, krav og ønsker. - Boligsamvirket har hatt tradisjon for å gi
programmeringsarbeidet plass i byggeprosessen, og mitt håp er at Veilederen/Læreboken og NBBL-Basis skal
bidra til at hvert bbl-prosjekt har et godt dokumentert byggeprogram ”i bånn” for hvert byggeprosjekt.
5
Som totalentreprenørens PL i et stort hotellprosjekt hadde jeg som motpart, dvs. oppdragsgiver-PL, en
avtroppende ( - meget ryddig - ) SHUVRQDOGLUHNW¡U i rederiet som ville bygge/eie hotellet.
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- 2SSGUDJVJLYHUHVRPE\JJHUMHYQOLJDQVHWWHUJMHUQHHQHJHQ3/RIWHHQSHUVRQ
PHGWHNQLVNXWGDQQHOVHRJHUIDULQJIUDHWWHOOHUIOHUHDYGHWUH WR 
OHYHUDQG¡UPLOM¡HQH'HWWHEHW\UDWRSSGUDJVJLYHU3/LNNHEDUH´KROGHURUGHQL
VDNHQ´PHQRJVnUHSUHVHQWHUHUHQ´IDJOLJPRWYHNW´WLOOHYHUDQG¡UHQH-DL
HQNHOWHWLOIHOOHUIHNVYHGPLQGUHSURVMHNWHUNDQRSSGUDJVJLYHU3/IDNWLVNVHOY
XWI¡UHRSSJDYHUVRPYDQOLJYLVOHYHUDQG¡UHQHXWI¡UHUIHNVVNULYH
E\JJHSURJUDPPHWEHUHJQHWHJQHEHVNULYH GHOHUDY E\JJHWVDPRUGQH
E\JJHYLUNVRPKHWHQ'HWWHLQQHE UHUWRYLNWLJHPRPHQWHU
 RSSGUDJVJLYHU3/HULNNHEDUH´KROGHRUGHQL±VDNHQSHUVRQ´PHQRJVn
 VSHVLDOLVW
 DQVYDUHWIRUOHYHUDQVHQPKWWLG¡NRQRPLRJNYDOLWHWIRUEOLUKHOWHOOHUGHOYLV
 Y UHQGHKRVRSSGUDJVJLYHUVHOY
%HJJHGLVVHIRUKROGHUYHVHQWOLJHLSURVMHNWVDPPHQKHQJGHWHUYLNWLJDW
RSSGUDJVJLYHU3/HUVHJEHYLVVWDWKDQKXQRSSWUHUVRPVSHVLDOLVWRJV UOLJ
QnUKDQKXQXWI¡UHUVSHVLDOLVWRSSJDYHUVRPHUVWDWQLQJIRUGHWHQOHYHUDQG¡U
HOOHUVYLOOHKDJMRUW6SHVLDOLVWRSSJDYHUVRP3/RIWHXWI¡UHUJMHUQHXWHQnVHGHW
VRPQRHDQQHWHQQDGPLQLVWUDVMRQHURSSJDYHUDYLNNHWHNQLVNDUWVnVRP
KDQGWHULQJDYMXULGLVNHRJ¡NRQRPLVNHIRUKROGYHGNRQWUDNWHQ -HJWURUDWHQGHO
SUREOHPHUNRQIOLNWHUKDUVLWWXWVSULQJLDW´IOLQNH´3/SHUVRQHUYHQWHUIRUOHQJH
I¡UKDQV¡NHUELVWDQGIUDGHUHHOOHVSHVLDOLVWHQHLHOOHUXWHQIRUHJHQ
RUJDQLVDVMRQ 

'HWHUHQQnWRIRUKROGMHJYLORPWDOHPHGKHQYLVQLQJWLOILJ
- ´5HNNHI¡OJHSUREOHPHW´GHWUHOHYHUDQVHQHHUSODVVHUWPHGLQQE\UGHVYHUWLNDO
IRUVN\YQLQJ'HWWHHUIRUnPLQQHRPUHNNHI¡OJHRJDYKHQJLJKHW
%\JJHSURJUDPPHWGDQQHUJUXQQODJIRUSURVMHNWHULQJVGRNXPHQWHQHVRPLJMHQ
PnIRUHOLJJHI¡UGHWNDQE\JJHV1nHUMRYLUNHOLJKHWHQVMHOGHQVOLNDWpQ
KRYHGDNWLYLWHWIHUGLJVWLOOHVI¡UQHVWHRVYPHQVQDUHUVOLNDWOHYHUDQVHQH
RYHUODSSHUKYHUDQGUHJDQVNHP\H%HJUXQQHOVHQHUVHOYVDJWnNRUWHQHGWRWDO
JMHQQRPI¡ULQJVWLGIRUSURVMHNWHWGHVVYHUUHLNNHVnVMHOGHQPHGX¡QVNHGH
´ELOHIIHNWHU´IRURSSGUDJVJLYHUIRUHQOHYHUDQG¡UHOOHUIRUDOOH(Q
KRYHGRSSJDYHIRURSSGUDJVJLYHU3/HUnDQDO\VHUHNRQVHNYHQVHQHDYnODGHWUH
KRYHGOHYHUDQVHQHRYHUODSSHKYHUDQGUHRJJLUnGEHVOXWWHRPKYRUP\HGHE¡U
NXQQHRYHUODSSHKYHUDQGUHXWHQQHJDWLYHNRQVHNYHQVHUIRUE\JJHWRJSDUWHQH
- ´$QVYDUVOLQMHQ´RJ´3RLQWRIQRUHWXUQ´'HQKRULVRQWDOHOLQMHQLPRGHOOHQ
PLQQHURPDWHWE\JJHSURVMHNWDOOWLGKDUPLQVWWRMXULGLVNHPRWSDUWHU
RSSGUDJVJLYHUHQRJOHYHUDQG¡UHQ H KYHUPHGVLQ H HJQHRUJDQLVDVMRQHURJ
SURVMHNWOHGHU H 'HWHU3/VRSSJDYHEnGH3/SnRSSGUDJVJLYHUVLGHQRJ3/ 
HQH SnOHYHUDQG¡UVLGHQnY UHVHJEHYLVVWKYRUGHQQHOLQMHQJnU)RUGHQHU
LNNHUHWWRJW\GHOLJVRPSnILJXUHQPHQ´VQLUNOHUVHJ´LQQRJXWDY
RUJDQLVDVMRQHQHDOWHWWHUKYDDYWDOHQPHOORPSDUWHQHVLHUDWKYHUSDUWVNDO
JM¡UH3nHWWSXQNWSnOLQMHQHUHNVWUDNULWLVNGHWSXQNWHWKYRUHQOHYHUDQG¡U3/
K¡UHU´«*n´IUDRSSGUDJVJLYHU3/ HWWHUDW´3nSODVVHQH«´RJ´)HUGLJ
«´HUVLJQDOLVHUW +YLVLNNHDOOHIRUKROGYHGOHYHUDQVHQGDHUXWUHGHWRJIRUPHOW
DYNODUWVDWWSnSDSLUHWRJWLOWUnGWDYEHJJHSDUWHQHGDOLJJHUNRQIOLNWHQHSnOXU
6

Avtaler bør bygge på gjensidig tillit og det er PLs oppgave å sikre et tillitsfullt samarbeid gjennom hele
avtaletiden.
7
Det finnes ikke organisasjoner lenger som ”bygger selv”, dvs. som har ansatt i egen organisasjon alle de fagfolk
et byggeprosjekt behøver, som selv tar ansvar for fremdrift, kostnad og kvalitet, og hvor byggherrens PL er
prosjektets ene PL. Store industribedrifter, særlig på isolerte steder, er eksempler på virksomheter som tidligere
”bygging uten ansvarslinje”. Jfr. selvbyggeren som gjør alt selv.
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%\JJHSURVMHNWHUHUNRPSOHNVHRJGHWHUYDQVNHOLJnWHWWHDOOH´KXOO´LHW
DYWDOHIRUKROG0HQGHWWHE¡UVWDGLJY UHHWPnO





Oppdragsgiver
Styret


PA-tjeneste-leverandør

Sjef

Styre/sjef



Programmeringstjenesteleverandør

PL/Fag

PL/P
PL/B
Prosjekteringstjenesteleverandør
pl
Produksjonstjenesteleverandør

Fagfolk
Styre/sjef

pl
Fagfolk
Styre/sjef









)LJ$NW¡UHUDNW¡UJUXSSHULHWW\SLVNE\JJHSURVMHNWSULQVLSS

,ILJIRUXWVDWWHYLDWRSSGUDJVJLYHUHQKDGGHSHUVRQHULHJHQRUJDQLVDVMRQVRP
NXQQHWDVHJDY´E\JJHSURVMHNWVDNHQH´GYVHQLQWHUQSURVMHNWOHGHUPHGHOOHU
XWHQE\JJHIDJOLJNRPSHWDQVH,GDJHURSSJDYHQHSnE\JJKHUUHVLGHQVHOYL
´QRUPDOH´SURVMHNWHUVnRPIDWWHQGHDWE\JJKHUUHQVXSSOHUHUVLQHJHQ´KROGH
RUGHQLVDNHQ´SHUVRQPHGLQQNM¡SWHWMHQHVWHUDYILUPDHUVRPKDUVSHVLDOLVHUWVHJ
SnE\JJKHUUHDVVLVWDQVH3URVMHNWOHGHUILUPDHQH 3$ILUPDHQH KDUJMHUQH
PHGDUEHLGHUHPHGE\JJHWHNQLVNXWGDQQHOVHRJHUIDULQJIUDHQHOOHUIOHUH
OHYHUDQVHRPUnGHU'HQDYWDOHQVRPLQQJnVPHOORPHQRSSGUDJVJLYHURJHW3$ILUPD
NDQGHUIRURPIDWWHPHUHQQUHQHDGPLQLVWUDWLYHRSSJDYHUEnGH
E\JJHSURJUDPPHULQJSURVMHNWHULQJVOHGHOVHRJE\JJHOHGHOVHNDQLQQJnLRSSGUDJHW
PHUHOOHUPLQGUHW\GHOLJGHILQHUW
3URVMHNWHULQJVWMHQHVWHOHYHUDQG¡UHUVRPXWI¡UHUDOOHSURVMHNWWHJQLQJHQHEHVNULYHOVHQH
HOOHU3URGXNVMRQVWMHQHVWHOHYHUDQG¡UHUVRPXWI¡UHUDOOHIDJDUEHLGHQHLHWE\JJ
GRPLQHUHULNNHQRUVNE\JJHYLUNVRPKHW HQQn 'HUIRUHUGHWYDQOLJDW
RSSGUDJVJLYHUVSURVMHNWOHGHOVHPnIRUKROGHVHJWLOHWDQWDOOUnGJLYHUHRJHWDQWDOO
8

En byggherre vil alltid måtte ha en person som ”holder i saken” og har også vanligvis noen spesialister som
bistår, jfr. økonomifunksjoner, avtalehåndtering, forsikringshåndtering, driftsforberelse osv, - altså oppgaver i
tilknytning til byggeprosjektet som det er unaturlig/umulig å ”source” ut.
9
Juridiske enheter, både av rådgivere som dekker stadig større deler av prosjekteringen hhv. produksjonen og av
entreprenører som dekker stadig større deler av byggingen, blir stadig mer synlig. (I tillegg finnes det
gruppekontrakter for prosjektering og totalentrepriser).
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HQWUHSUHQ¡UHUVOLNILJLOOXVWUHUHU )LJXUHQYLVHUGHIRUPHOOHIRUKROG(Q
LOOXVWUDVMRQDYSUDNWLVNHIRUKROGYLOOHSODVVHUW3$WMHQHVWHOHYHUDQG¡UHQPHOORP
2SSGUDJVJLYHURJGHWUH WR OHYHUDQG¡UJUXSSHQHXQGHUGHQGREOH´$QVYDUVOLQMHQ´ 

$WOHYHUDQG¡UHQHEOLUIOHUHMXULGLVNHHQKHWHULVWHGHWIRUGHWUHLILJLQQHE UHU
LNNHDWGHUHVSHNWLYH3/RSSJDYHQHEOLUPLQGUHEHW\GQLQJVIXOOHVQDUHUWYHUWRP
0HQLRJPHGDWGHWEOLUIXQNVMRQHUVRPLNNHDXWRPDWLVNHUNQ\WWHWWLOHQNHOWH
OHYHUDQG¡UEOLUGHKHOOHULNNHDOOWLGNODUWGHILQHUWRJJRGWV\QOLJH'HWE¡UGHY UH
$YWDOHQPHOORPRSSGUDJVJLYHURJ3$ILUPDRJPHOORPRSSGUDJVJLYHURJ
WMHQHVWHOHYHUDQG¡UHQHPnGHILQHUHVDPRUGQLQJVDQVYDUHWIRUGHWR
OHYHUDQG¡UJUXSSHQH'HWHUVXPPHQDYPDQJHIRUKROGVRPEHVWHPPHUKYRU3/3
DQVYDUHWRJ3/%DQVYDUHWE¡USODVVHUHVRPGHWVNDOIRUEOLSnRSSGUDJVJLYHUVLGHQ
GYVKRV3$ILUPDHWHOOHUSnOHYHUDQG¡UVLGHQ(NVHPSOHU
- 9HGJUXSSHNRQWUDNWHUIRUSURVMHNWHULQJHUSURVMHNWHULQJVOHGHOVHQYDQOLJYLVHQGHO
DYNRQWUDNWHQLDOOHIDOOGHQGHOHQVRPHUUHQWIDJOLJ IUHPGULIWVVW\ULQJNDQ
IRUWVDWWY UH3$ILUPDHWVDQVYDU 
- 9HGGHOWHHQWUHSULVHUHUJMHUQHE\JJHOHGHUIXQNVMRQHQHQGHODY3$ILUPDHWV
RSSGUDJ
- 9HGKRYHGHQWUHSULVHUHUVDPRUGQLQJDYHQWUHSULVHQHHWDQVYDUIRU
KRYHGHQWUHSUHQ¡UHQ PHQRSSGUDJVJLYHUVLGHQKDUJMHUQHHQ´E\JJHOHGHU´Sn
SODVVHQVRPNRQWUROOHUHUIUHPGULIW¡NRQRPLRJXWI¡UHOVH 
- 9HGWRWDOHQWUHSULVHUHUEnGH3/3RJ3/%NRQWUDNWVLQWHUQHIXQNVMRQHUVOLNILJ
YLVHU 2JVnLVOLNHDYWDOHIRUKROGHUGHWYDQOLJDWRSSGUDJVJLYHUKDUHQ
´E\JJHOHGHU´SnSODVVHQIRUnNRQWUROOHUHXWI¡UHOVHQ-IURJVnEHJUHSHW
´XDYKHQJLJNRQWUROO´ 

-HJYLOXQGHUVWUHNHHWSDUGHWDOMHULILJ
- ´$QVYDUVOLQMHQ´´3RLQWRIQRUHWXUQ´3$ILUPDOLJJHUSnRSSGUDJVJLYHUVLGHQ
DY´$QVYDUVOLQMHQ´ILUPDHWUHSUHVHQWHUHUMRRSSGUDJVJLYHURYHUIRU
WMHQHVWHOHYHUDQG¡UHQH3nGHQDQGUHVLGHHUMRVDPDUEHLGHWPHOORP
RSSGUDJVJLYHURJ3$ILUPDHWRJVnHQUHQIRUUHWQLQJVPHVVLJDYWDOHPHOORPWR
SDUWHUPHGIRUVNMHOOLJHIRUUHWQLQJVPHVVLJHPnO)DUHQIRULQWHUHVVHNRQIOLNW
HNVLVWHUHURJEHKRYHWIRUHQHQW\GLJDYWDOHRJIXOOVWHQGLJRJJMHQVLGLJWLOOLWL
WLOOHJJWLOUHOHYDQWNRPSHWDQVHL3$ILUPDHWHUPLQVWOLNHVWRUKHUVRPIRU
DYWDOHIRUKROGHQHSn´GHQVWRUH´DQVYDUVOLQMHQ
- 
- 6HOYGHQPLQVWHWMHQHVWHOHYHUDQG¡ULHWE\JJHSURVMHNWKDUHW
DGPLQLVWUDVMRQVEHKRYVRPGHO¡VHUYHGnJLHQDYVLQHPHGDUEHLGHUHEHWHJQHOVHQ
3URVMHNWOHGHU'HWWHHULOOXVWUHUWPHG´SO´GYVHQSURVMHNWOHGHUVRPKDULQWHUQ
VDPRUGQLQJRJHNVWHUQNRPPXQLNDVMRQVRPRSSJDYHYDQOLJYLVLWLOOHJJWLOnY UH
IDJOLJOHGHURJHOOHUIDJDUEHLGHULSURVMHNWHW
- -HJKDU´WRQHWQHG´SURJUDPPHULQJVIXQNVMRQHQUHWWRJVOHWWIRUGLMHJPHQHUDW
GHQQHIXQNVMRQHQVMHOGHQHUW\GHOLJGHILQHUWRUJDQLVHUWRJIRUPDOLVHUWPHQ
RIWHUHHUHQDNWLYLWHWVRPIRUHJnU´OLWWKHURJOLWWGHU´ 6OLNE¡UGHWLNNHY UHMIU
NRPPHQWDUQHGHQIRU 
- -HJKDUVDJWOLWHRPSEOWLOQn'HWNRPPHULHWHJHWDYVQLWWOHQJHUEDN0HQ
MHJI¡OHUDWGHWHUSnVLQSODVVnSHNHSn3/3RJ3/%RJQHYQH6.RJ6$0
10

Pbl-95 krever klarhet på dette feltet, jfr. SØK- og SAM-funksjonene, jfr. omtale lenger bak i teksten.
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IXQNVMRQHQLKHQKROGWLOSEO*RGNMHQQLQJVIRUVNULIWHQ/RYHQNUHYHUHQ
VDPRUGQLQJDYSURVMHNWHULQJVWMHQHVWHQHWLO352IRUHWDNHQHRJ
SURGXNVMRQVWMHQHVWHQHWLO87)IRUHWDNHQH,QRHQWLOIHOOHUIDOOHUGH
RIIHQWOLJUHWWVOLJHUROOHQH6.RJ6$0VDPPHQPHGGHSULYDWUHWWVOLJHUROOHQH
3/3RJ3/%PHQLNNHDOOWLGRJGDKDURSSGUDJVJLYHU3/QRNHQXWIRUGULQJ
6HQ UPHUHRPWDOHLDYVQLWW3EO
$OWVRPHUVDJWKLWWLOJMHOGHUSURVMHNWHUJHQHUHOWRJGHUPHGRJVnIRUE\JJLQJDY
EROLJHULUHJLDYHWEROLJE\JJHODJ0HQSnHWWRPUnGHVNLOOHUNRRSHUDWLY
EROLJE\JJLQJVHJSULQVLSLHOWRJW\GHOLJIUDDQGUHE\JJHSURVMHNWHUQHPOLJYHGDW
RSSGUDJVJLYHUHQ´LNNHILQQHV´I¡ULVLVWHIDVHQDYE\JJHSURVHVVHQPHQHU
UHSUHVHQWHUWDYVLQHHJQHWMHQHVWHOHYHUDQG¡UHUEROLJE\JJHODJHW'HWNDQK¡UHV
GUDPDWLVNXWIRUHQXLQQYLGGPHQIRUKROGHWHUORYUHJXOHUWRJSDUWHQHSnKDUODQJ

HUIDULQJLnKDQGWHUHGHXWIRUGULQJHUGHWWHLQQHE UHU 
FDV-tjeneste-leverandør
BBL-styret
BBL-sjef

PA-tjeneste-leverandør
Oppdragsgiver



BRLstyret



Fag/Linje

BBL-styret
BBL-sjef
PL/Fag


Programmeringstjenesteleverandør

PL/P
PL/B
Prosjekteringstjenesteleverandør
pl
Produksjonstjenesteleverandør

Fagfolk
Styre/sjef

pl
Fagfolk
Styre/sjef



)LJ$NW¡UHUDNW¡UJUXSSHULHWW\SLVNEROLJE\JHODJVSURVMHNWSULQVLSS

)LJLOOXVWUHUHUGHWVSHVLHOOHYHGE\JJLQJL%%/UHJL
- RSSGUDJVJLYHUHQ%5/VW\UHWHUOLWHV\QOLJLE\JJHSURVHVVHQ'HULPRWHUGHW
UHSUHVHQWHUWRIWHVWSnHQJRGPnWHDYWMHQHVWHOHYHUDQG¡UHQ%ROLJE\JJHODJHW
0HOORP%5/VW\UHWVRPKDUODJWDOOHVLQHIXOOPDNWHUL%%/VW\UHWVKHQGHURJGH
WRWMHQHVWHOHYHUDQG¡UHQH%%/)RUYDOWQLQJRJ%%/3URVMHNWE¡UVNDOGHW
IRUHOLJJHDYWDOHUVRPUHJXOHUHUWMHQHVWHQH6HOYRPEROLJE\JJHODJHQHL1RUJHKDU
FDnUVHUIDULQJLnIXQJHUHLGLVVHUROOHQHHUYHOIDUHQIRUn´VQXEOHLHJQH
EHLQ´WLOVWHGHRJGHWHUYLNWLJDWGLVVHDYWDOHQHHU´YDQQWHWWH´'HWOLJJHU
XWHQIRUPLQNRPSHWDQVHnVLQRHPHURPGHWWHJHQHUHOW 'HQOLWHV\QOLJH
11

Mitt inntrykk fra de senere års ”nærkontakt” med lag i boligsamvirket er at ”byggherreidentifiseringen” har
dominert hele boligbyggelagsorganisasjonen, og at det er først i ”moderne tid” at rolledelingen mellom
Forvaltningsfunksjonen og PA-funksjonen er klar og (i varierende grad) formalisert, jfr. OBOS Prosjekt A/S mv.
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2SSGUDJVJLYHUHQHUQRHVRPI¡UVWRJIUHPVWHUNDUDNWHULVWLVNIRU
Q\E\JJLQJVYLUNVRPKHWHQ9HGUHKDELOLWHULQJVSURVMHNWHUDY
ERUHWWVODJVHLHQGRPPHUHURSSGUDJVJLYHUHQ%5/VW\UHWVY UWV\QOLJ'DHUQRN
ILJHQPHUUHSUHVHQWDWLYPRGHOOVHOYRP%%/)RUYDOWQLQJIRUWVDWWKDUHQYLNWLJ
SODVVRJEXUGHY UWYLVWLPRGHOOHQ 
- 3$WMHQHVWHQHIRUHWEROLJE\JJHODJVSURVMHNWHUGHVDPPHVRP3$WMHQHVWHUIRU
DQGUHE\JJHSURVMHNWHU-HJKDUIRUDQODJWYHNWSnGHWIRUKROGDW3$IXQNVMRQHQ
RIWHLQQHE UHUWMHQHVWHUVRPLNNHHUSURVMHNWDGPLQLVWUDVMRQPHQVSHVLDOLVW
WMHQHVWHU+HQVLNWHQYDUnNXQQHWUHNNHGHWWHIRUKROGHWIUHPLJMHQKHU0LWW
LQQWU\NNIUDVDPDUEHLGHWPHGEROLJE\JJHODJHQHL.YDOLWHWVSURVMHNWHWHUDW
EROLJE\JJHODJHQHV3$IXQNVMRQRIWHOHYHUHUVSHVLDOWMHQHVWHUXWHQnIUHPKHYH
IRUKROGHWNDQVNMHRJVnXWHQnWDVHJEHWDOWIRUWMHQHVWHQ-HJWURUGHWHUWR
IRUNODULQJHUSnGHWWH
 $YWDOHGRNXPHQWHWRP3$WMHQHVWHQHHUVNUHYHWLUXQGHIRUPXOHULQJHUXWHQSUHVLV
DQJLYHOVHDYDUEHLGVRSSJDYHQH3/VNDOXWI¡UH
 %ROLJE\JJHODJHWV3$WMHQHVWHQHKDUDOOWLGY UWHQLQWHJUHUWGHODYHQ
WRWDOSDNNHVRPODJHWOHYHUWHWLOVHJVHOY-DMHJWURUEROLJE\JJHODJHQHV
YLUNVRPKHWPHQWDOWKDUY UWVOLNVRPEHVNUHYHWLIRWQRWHHWOXNNHW RJ
LGHDOLVWLVN PLOM¡VRPYDUNRQVHQWUHUWRPnE\JJHEROLJHULNNHRPnOHYHUH
WMHQHVWHULHWNRQNXUUHUHQGHPDUNHG-HJKDULQQWU\NNDYDWDUEHLGHWPHG
UHKDELOLWHULQJVRSSGUDJKYRUEROLJE\JJHODJHWV3$IXQNVMRQP¡WWHHWNUHYHQGH
%5/VW\UHWLGYLVRJVnVLJQDOHURPNRQNXUUDQVHKDUY UWHQQ\WWLJSnPLQQHOVH
RPIRUDQGULQJHQVORY0HQHQQnHUGHWP\HnJM¡UHPHG
RSSGUDJVVSHVLILNDVMRQHQ
- -HJWURU%%/PRGHOOHQVNUDYWLOIRUPDOLWHWHUNDQY UHJDQVNHNUHYHQGHIRUGHP
VRPOHYHUPHGGHQWLOGDJOLJMIUQHGHQVWnHQGH NDSLWWHO%HVOXWQLQJHU PHQMHJ
VHURJVnDWGHQUHSUHVHQWHUHUHQHVWnHQGHPXOLJKHWHURJNRQNXUUDQVHIRUWULQQ
*MHQQRPIRUYDOWQLQJRJGULIWDYERUHWWVODJHQHVLWWHUEROLJE\JJHODJHWPHGWLOJDQJ
SnHWEHW\GHOLJHUIDULQJVPDWHULDOHEnGHWHNQLVNGULIWV¡NRQRPLVNRJ
PDUNHGVPHVVLJ$YGHQJUXQQKDUMHJPDUNHUWSURJUDPPHULQJVIXQNVMRQHQLILJ
W\GHOLJHUHHQQLILJGHWIRUHJnUQRNDOOHUHGHHQEHW\GHOLJ
HUIDULQJVRYHUI¡ULQJIUD%%/)RUYDOWQLQJ %%/)'9 WLO%%/3URVMHNWRJGHQ
HQNHOWH3/YHGXWYLNOLQJDYQ\HSURVMHNWHURJHQQnNDQGHWWHJM¡UHVPHU
V\VWHPDWLVNRJPHGEHGUHEROLJHUVRPUHVXOWDW+YLVLNNHEROLJVDPYLUNHWE\JJHU
GHWHNQLVNEHVWHGULIWV¡NRQRPLVNJXQVWLJVWHPHVWYHGOLNHKROGVHQNOHEROLJHQHRJ
GHWEHVWHERPLOM¡HWKYHPVNXOOHGDNXQQHJM¡UHGHW"
- ´8QGHUVWUHNHQ´HUELOGHWVRPIRUQRUPDOHRSSGUDJVJLYHUH-HJKDUIUHPKHYHW
SURJUDPPHULQJVWMHQHVWHQHQRHIRUGLMHJWURUPDQJH%%/KDUHWPHUEHYLVVW
IRUKROGWLOSURJUDPPHULQJHQQPDQJHDQGUHL%$VHNWRUHQ%\JJHSURJUDPHUHW
NMHQWRJEUXNWEHJUHSLEROLJVDPYLUNH,PLGOHUWLGHUVMHOGHQ
SURJUDPPHULQJVDUEHLGHWVW\UWOLNHVWUXNWXUHUWVRPGHDQGUHKRYHGDNWLYLWHWHQH
0HQGHWNDQHQGUHVHJKnSHUMHJMIU169HLOHGHUHQ1%%/%DVLV
(NVHPSHOVDPOLQJHQ

12

Kommentar ved sluttredigering (april-2001): Denne fremstillingen er upresis. Den omtaler ikke %\JJHVW\UHW,
som er en nøytral, BBL-styre-oppnevnt formell Oppdragsgiverfunksjon med BBL-styret som Generalforsamling
og med full autoritet i forhold til BBL-administrasjonen/PL innefor de vedtak som ble gjort ved stiftelsen av
BRL’et. Byggestyret, tre BBL-uavhengige personer, suppleres med to beboerrepresentanter etter hvert, og vil ved
ferdigstillelse overlate sin funksjon til det første, beboervalgte BRL-styret.

17

3URVMHNWOHGHOVH
+YHPHUSURVMHNWOHGHUKYDHUHQSURVMHNWOHGHUKYDVNDOKDQKXQNXQQHRVY
6S¡UVPnOHQHHUYHOEHJUXQQHWRJLNNHOHWWnILQQHXWUHGHWLOLWWHUDWXUHQLDOOHIDOO
LNNHSnHQHQNHOPnWH1RHQJDQJHUEOLUHIIHNWHQDYSURVMHNWOHGHOVHOHWWV\QOLJLGH
VHQHUHnUKDUGHSnVWnWWHNRVWQDGVRYHUVNULGHOVHQHSnIOHUH1RUGVM¡SURVMHNWHUWLGV
RJNYDOLWHWVDYYLNHQHYHG*DUGHUPREDQHQ5RPHULNVSRUWHQNRVWQDGVRYHUVNULGHOVHQ
Sn6ORWWHWRJWLGVRJNRVWQDGVRYHUVNULGHOVHQSn5LNVKRVSLWDOHWEOLWWVOnWWRSSL
PHGLHQH'HWILQQHVHNVHPSOHUSnYHOO\NNHWSURVMHNWJMHQQRPI¡ULQJRJVnSURVMHNWHU
KYRURSSGUDJVJLYHUHQKDUNXQQHWRYHUWDSURVMHNWHWWLOUHWWWLGXWHQ
NRVWQDGVRYHUVNULGHOVHURJPHGGHHJHQVNDSHUIXQNVMRQDOLWHWHUVRPYDUIRUXWVDWW
0HGLDYLVHULNNHOLNHVWRULQWHUHVVHIRUGLVVHE\JJHSURVMHNWHQHGHVVYHUUH

+YDEHW\URUGHWnOHGH"±*MHQQRPWLGHQHHUGHWJLWWHQUHNNHJRGHGHILQLVMRQHUSn
RUGHW-HJPHQHUDWRUGHWEHVWnUDYWRHOHPHQWHU
 nVW\UH DGPLQLVWUHUH 
- nLQVSLUHUH

(QOHGHUSURVMHNWOHGHUVNDOOHGHHQJUXSSHPHQQHVNHUIUHPWLOHWIHOOHVPnO+YHUGDJ
LDOOHVLQHDNWLYLWHWHUPnOHGHUHQVS¡UUHVHJ´+YDNDQMHJJM¡UHIRUDWKDQKXQKXQ
KDQ«KDUO\VWWLOnQnYnUWIHOOHVPnO"´-HJKDUHQQnLNNHO\NWHVPHGnInQRHQDY
GHPDQJHOHGHUQHMHJKDUP¡WWLPLQHYHLOHGQLQJVRSSGUDJWLOnGRNXPHQWHUHUXWLQHQ
´6OLNJnUMHJIUHPIRUnVWLPXOHUHWLOPRWLYDVMRQKRVPLQHPHGDUEHLGHUH´PHQMHJ
KDUHQQnLNNHJLWWRSS

cVW\UHWHQNGHJKDQKXQVRPVW\UHUHQEnWPRWHWPnO0HGWHNQLNNHUUXWLQHURJ
KMHOSHPLGOHUQnVPnOHW,IRUHOnVWDQGDUGHQ,624XDOLW\0DQDJHPHQW±
*XLGHOLQHVWRTXDOLW\LQSURMHFWPDQDJHPHQW'HQQHLQQHKROGHUHQ´VMHNNOLVWH´IRU
SURVMHNWVW\ULQJ ´3URMHFWPDQDJHPHQW´ HWKMHOSHPLGGHOWLOnVLNUHDWDOWVRPPn
WHQNHVJMHQQRPI¡UHQRSSJDYHXWI¡UHVEOLUWHQNWJMHQQRP'HWWHHUSUDNWLVNWDOWGHQ
VDPPH´VMHNNOLVWHQ´VRPHUHQYLNWLJGHODY%\JJIRUVN6\VWHPPRGHOO %60 'HQQH
EHVWnUDYI¡OJHQGH´VMHNNSXQNWHU´VWLNNRUG



Stikkordet
0 Generelt
1 Organisere
2 Kommunisere
3 Krav
4 Ressurser
5 Innkjøp

- betyr at det må sjekkes
- om det finnes overordnede prinsipper, mål og strategier på det området prosjektet er en del av
- om oppdraget er brutt ned i hensiktsmessige aktiviteter og om gjennomføringsansvaret er entydig
fordelt
- om prosjektet har et godt opplegg for kommunikasjon/informasjon, internt og med omverden og om
informasjon arkiveres på en hensiktsmessig måte/form
- om alle krav til prosjektet, offentlige, kontraktsmessige og egne, er identifisert og tatt hensyn til
- om prosjektet har personer med rett kompetanse, ev. om opplæringen fungerer, - om maskiner og
utstyr er tilfredsstillende for å nå målet
- om det finnes god måter å sikre at prosjektet kan skaffe seg det som trengs uten problemer av
noen art
- om det finnes et opplegg for samordning av aktiviteter og kontroll av fremdrift
- om det finnes godt opplegg for kalkulasjon, budsjettering og økonomisk overvåkning
- om det foreligger klare arbeidsbeskrivelser/instrukser for den faglige produksjonen, og et
kontrollopplegg som på en effektiv måte sikrer at sluttproduktet blir som forutsatt

6 Tid
7 Økonomi
8 Gjennomføring og
kontroll
- om prosjektledelsen har opplegg for å identifisere risiko, bl.a. ved å bruke erfaring fra tidligere
9 Erfaring/Risiko
oppdrag








7DEHOO6MHNNOLVWHIRUVW\ULQJDYSURVMHNWHU
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,GHWVRP MHJKnSHU HQJDQJVNDOEOLQHVWHYHUVMRQDY1%%/V´PRGHOO
NYDOLWHWVV\VWHP´YLOVMHNNOLVWHQLWDEHOOEOLPHUV\QOLJ0HQVMHNNOLVWHQHUQ\WWLJQn
SU¡YnEUXNGHQQHVWHJDQJGXVNDOXWDUEHLGHHQSODQ

6W\UHRJLQVSLUHUHHQNHOWRJNUHYHQGHRJHQRSSJDYHVRPHJHQWOLJLNNHVWLOOHU
NUDYWLOE\JJIDJOLJWHNQLVNNRPSHWDQVHVHOYRPRSSJDYHQHHUHWE\JJHSURVMHNW-HJ
YHWDWMHJSURYRVHUHUOLWWKHURJMHJYHWDWGHQWHNQLVNHNRPSHWDQVHQHUJRGnKD
PHQMHJHURSSWDWWDYnInIUHPGHWIDNWXPDWSURVMHNWOHGHOVHHUHWDQQHWIDJHQQGHWn
NXQQHO¡VHWHNQLVNHSUREOHPHUSnSDSLUHWHOOHUSnE\JJHSODVVHQ'HWWHHUHQYDULDQW
DYGHQGHEDWWHQVRPPHGMHYQHPHOORPURPIRUHJnUSnWHPDHWOHGHOVHJHQHUHOWPn
HQOHGHUKDUHOHYDQWIDJXWGDQQHOVHHOOHULNNH"(NV0nVMHIHQLHWIO\VHOVNDSY UH
IO\JHU"6YDUHWHUNMHQW'HWHULNNHQRHHQWHQHOOHU(QOHGHUPHGIDJOLJLQQVLNWSn
GHWRPUnGHWKDQKXQVNDOOHGHKDUGHQIRUGHODWKDQKXQRULHQWHUHUVHJOHWWHUHPHQ
GHWHURJVnHQIDUHKHU+DQKXQNDQOHWWEUXNHHQHUJLHQRJWLGHQVLQWLOIDJOLJH
IRUG\SQLQJRJSUREOHPO¡VQLQJRJJOHPPHnOHGHIDJIRONHQH3nRSHUDWLYWQLYnVRP
OHGHOVHDYHWE\JJHSURVMHNWMRHUHUGHWQRNIOHUHIRUGHOHUHQQXOHPSHUYHGDWOHGHUHQ
KDUIDJOLJWHNQLVNNRPSHWDQVH0HQLJMHQOHGHUHQPnKHOHWLGHQY UHVHJEHYLVVWKYD
KDQKXQWLOHQKYHUWLGJM¡URPGHWHUOHGHOVHHOOHUIDJOLJWHNQLVNSUREOHPO¡VQLQJ

3URVMHNWOHGHUHQ 3/ LHWYDQOLJE\JJHSURVMHNWHURIWHEnGHOHGHURJIDJDUEHLGHUL
SURJUDPPHULQJVIDVHQHUKDQKXQJMHUQHSURJUDPPHULQJVVSHVLDOLVWL
SURVMHNWHULQJVIDVHQHUKDQKXQJMHUQHSURVMHNWHULQJVVSHVLDOLVW SURVMHNWHULQJVOHGHU
HYRJVnSURVMHNWHUHQGH RJLE\JJHIDVHQHUKDQKXQJMHUQHSURGXNVMRQVVSHVLDOLVW
E\JJHOHGHU MIUILJ2JLNNHQRNPHGGHWWHHQW\SLVNE\JHEUDQVMH3/KDUVRP
UHJHODQVYDUIRUIOHUHSURVMHNWHUWLOHQKYHUWLG-HJWURUDWGHWWHLPDQJHWLOIHOOHHU
PHGYLUNHQGHnUVDNWLODWE\JJHSURVMHNWHUKDUIUHPGULIWVPHVVLJH¡NRQRPLVNHRJHOOHU
XWI¡UHOVHVPHVVLJHSUREOHPHU3nVWDQG/HGHOVHVRPSURIHVMRQEOLUXQGHUYXUGHUW
'HWWHIHQRPHQHWDWOHGHOVHHUQRHIDJIRONJM¡ULWLOOHJJWLOGHWnO¡VHIDJRSSJDYHU
JMHQQRPV\UHUE\JJHEUDQVMHQ'HWKDUVLQnUVDNWRIRUKROG
- NRQNXUUDQVHRJSULVSUHVVVNDOPDQInRSSGUDJPn´XQ¡GYHQGLJH´NRVWQDGHU
´OXNHVERUW´
- IRONJM¡UKHOVWGHWGHNDQEHVWGYVDWHQLQJHQL¡UL3/UROOHQNODUHULNNHnODY UH
nWHQQHSnLQJHQL¡USUREOHPHQHVHOYRPKDQKDUNM¡SWHNVWHUQH
WMHQHVWHOHYHUDQG¡UHUWLOnO¡VHGHP

'HQNODVVLVNHKnQGYHUNVPHVWHUHU YDU OHGHURJVSHVLDOLVWKDQDUEHLGHWVDPPHQ
PHGVLQHVYHQQHURJO UHJXWWHUVDPWLGLJVRPKDQWDU WRN VHJDYSODQOHJJLQJ
LQQNM¡SRJNRQWUROO0\HDYGHQQH´PHVWHUUROOHQ´ILQQHUYLLJMHQL3/UROOHQQRH

13

De fem ”pilot-lagene” i kvalitetsprosjektet fikk ”slite” med denne ”sjekklisten” som del av systemstrukturen, i
tillegg til fasene i byggeprosessen, jfr. 1%%/%DVLV6WHJIRUVWHJGHO$. Erfaring: To sett med sorteringskriterier
gjør det vanskelig å komme i gang med skrive-/systematiseringsprosessen. Derfor er NBBL-Basis blitt som den er
blitt. ( For de nysgjerrige: I ”stor versjon” er sjekklistens ni stikkord brukt til å sortere styringsdokumenter i hvert
hovedkapittel videre i underkapitler, dvs. erstatte ”0” i et dokumentnummer, f.eks.3-99, med numrene fra 0 til 9,
avhengig av hvilket VW\ULQJVDVSHNW som karakteriserer en aktivitet)
14
Fremdeles finnes det boligbyggelag med ansatte arkitekter som både er fagarbeidere og prosjektledere; - i
kvalitetsprosjektet fantes det slike ”multi-medarbeidere” i fire av de fem ”pilotlagene”!
15
Kvasigpsykologen har følgende forklaring på fenomenet: Personer som har valgt en teknisk utdannelse
forventet av seg selv, og følere at omverden også forventer, at de alltid skal være den som er flink(est) til å finne
løsninger. Denne ”flink løsnings-finner”-holdningen ligger dypt forankret, og det er vanskelig for ”ingeniørlederen” å begrense seg til lederoppgaven, dvs. å definere problemet og peke ut den som skal komme med
løsningen til et gitt tidspunkt.
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DYKHQJLJDYSURVMHNWHWVNDUDNWHURJ3/SHUVRQHQVXWGDQQHOVHRJ´IDUWVWLG´
7UDGLVMRQHQL%$VHNWRUHQHUDW3/RJVn´NDQIDJHW´(QWHQYLVQDNNHURPHQ3/
IXQNVMRQHQLHWUnGJLYHUILUPDHWHQWUHSUHQ¡UILUPDLHWHLHQGRPVILUPDHOOHUHW
SURVMHNWDGPLQLVWUDVMRQVILUPDVnHUGHW±PHUHOOHUPLQGUHNODUWXWWU\NW±IRUXWVDWWDW
KDQKXQYHGSURVMHNWHUDYYDQOLJVW¡UUHOVHEnGHOHGHURJXWI¡UHUHQGHO
VSHVLDOLVWRSSJDYHU(NVHPSHO'HWHUK¡\VWYDQOLJDW3/SHUVRQHQXWI¡UHU
NDONXODVMRQVVSHVLDOLVWNRQWUDNWVVSHVLDOLVWO¡VQLQJVSURGXNWVSHVLDOLVWRJULJJ
VSHVLDOLVWRSSJDYHU'HWWHHUEOLWWHQVnLQWHJUHUWGHODYGHWnY UH3/DWGHWQHVWHQ
RSSIDWWHVVRPV\QRQ\PWPHGSURVMHNWOHGHOVH-HJ´VWUHVVHU´GHWWHIRUGLMHJWURUGHL
%$VHNWRUHQJHQHUHOWNDQRSSQnVVWRUHIRUEHGULQJHUJMHQQRPGHWnGHILQHUH
OHGHUUROOHQRJVSHVLDOLVWRSSJDYHQHNODUHUHRJGHUPHGELGUDUWLODWGHWEOLUVDWWDY
QRNWLGWLOOHGHOVHKRVKYHUDNW¡ULE\JJHSURVMHNWHW



%HVOXWQLQJHU
%HVOXWQLQJHUHUGHWVRPGULYHUHWE\JJHSURVMHNWIUHPRYHUI¡UVWEHVOXWQLQJHUSn
VWUDWHJLVNQLYnGHUHWWHUEHVOXWQLQJHQHSnRSHUDWLYWQLYn'HVWUDWHJLVNH
EHVOXWQLQJHQHIDWWHVSnGHWQLYnVRPLKHQKROGWLOORYRJYHGWHNWHUKDUIXOOPDNWWLOn
IRUSOLNWHHQRUJDQLVDVMRQQRUPDOWHWVW\UH'HRSHUDWLYHEHVOXWQLQJHQIDWWHVL
KHQKROGWLOGHOHJHUWP\QGLJKHWSnOLQMHOHGHUQLYn VMHIDYGHOLQJVVMHI RJSn
SURVMHNWOHGHUQLYn

.DUDNWHULVWLVNIRUE\JJHSURVMHNWHUHUDWGHVWUDWHJLVNHEHVOXWQLQJHQHVNMHUWLGOLJL
SURVHVVHQI¡UVWRUHXWUHGQLQJVNRVWQDGHUHUSnO¡SWPHQVRSHUDWLYHEHVOXWQLQJHUVNMHU
HWWHUGHVWUDWHJLVNHUHWQLQJVOLQMHURJHWWHUKYHUWVRPSURVMHNWHWXWYLNOHV'HWHU
DYJM¡UHQGHDWGHWRW\SHUEHVOXWQLQJHUVNLOOHVGYVDWIRUHWDNVVW\UHQHEHVOXWWHUGHW
VRPHUDYVWUDWHJLVNDUWPHQVRSHUDWLYOHGHOVHSURVMHNWOHGHUEHVOXWWHUSnRSHUDWLYW
QLYn1nHUGHWLNNHHWNQLYVNDUSWVNLOOHPHOORPVWUDWHJLVNHRJRSHUDWLYHEHVOXWQLQJHU
PHQIRUKYHURUJDQLVDVMRQE¡UGHWWHVNLOOHWV¡NHVGHILQHUW+YDHUVW\UHWVDNRJKYDHU
SURVMHNWOHGHUVVDNnEHVOXWWH"'HWHUDYJM¡UHQGHIRUHWE\JJHSURVMHNWVIUHPGULIWDW
VW\UHWKDUIDWWHWGHDYJM¡UHQGHEHVOXWQLQJHULWLGHRJYLGHUHDW3/KDUP\QGLJKHWWLOn
IDWWHEHVOXWQLQJHUIUDGDJWLOGDJL´VLWW´SURVMHNWRJDWKDQKXQJM¡UGHW

(WEROLJE\JJNDQY UHUHVXOWDWDYWRGLDPHWUDOWPRWVDWWHVLWXDVMRQHU
  'HWHNVLVWHUHUHWXWWDOWPnOEDUWEHKRYVRP´QRHQ´KDUInWWDQVYDUIRUnO¡VHMIU
GHWKLVWRULVNHEROLJE\JJLQJVELOGHWHWWHUNULJVWLGEROLJPDQJHORIIHQWOLJVW\ULQJ
EEOLQVWUXPHQWHW
  'HWHNVLVWHUHUSHUVRQHUJUXSSHULQJHUPHGWURSnDWGH¡NRQRPLVNHYHUGLHQHGH
HLHUIRUYDOWHUYRNVHUUDVNHVWVLNUHVWYHGnVNDIIHVHJWRPWHUE\JJHEROLJHURJ
VHOJHHOOHUOHLHXWGLVVHMIUPRGHUQHEROLJE\JJLQJ

1%.ODVVLILVHULQJHQHULNNHPRUDOVN%HJJH´YHLHQH´UHVXOWHUHULWLOIUHGVVWLOOHOVHDY
HWEHKRY+YLONHQVRPHUEHVWHJQHWHUWUROLJVLWXDVMRQVEHVWHPWRJVOLNH´YHLYDOJ´
YLODOOWLGY UHJMHQVWDQGIRULGHRORJLVNHGLVNXVMRQHURJSROLWLVNHYDOJ


16

NB! Motivet for å ”satse på” boligbygging er selvsagt svært nyansert, - fra idealisme og selvbyggerorganisering til kommersiell virksomhet med bolig som (ett) satsingsområde.
17
Aftenposten 12.07.99: Sammen med OBOS og USBL står de fem selskapene Selvaag Bolig, Veidekke Bolig,
Selmer Bolig, Naturbetong, NCC Eeg-Henriksen for ca. 80% av boligbyggingen i Oslo!
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,O¡SHWDYGHWVLVWHWLnUKDUVWDGLJIOHUHEROLJE\JJHODJEHYHJHWVHJIUDnY UHL
VLWXDVMRQ RJRYHUPRWHUUROOHVRPDNW¡ULHWPDUNHGEHVNUHYHWVRPVLWXDVMRQ 
'HWHULNNHOHQJHUVOLNDWNRPPXQHUWLOGHOHUWRPWHUWLO´VLWW´EROLJE\JJHODJVRPVn
E\JJHUEROLJHUVRPSnIRUKnQGHUJDUDQWHUWDYVDWWWLOGHWVOXWWUHJQLQJHQYLVHUVHJn
EOL'HWHUVQDUHUHVOLNDWNRPPXQHUVHOJHUVLQHJUXQQHLHQGRPPHUWLOGHQNM¡SHUVRP
EHWDOHUK¡\HVWSULVRJEROLJHQHVRPE\JJHVDYEROLJE\JJHODJRJDQGUH±PnDOOH
´VOnVV´RPHWEHJUHQVHWDQWDOONUHVQHSULVEHYLVVWHNM¡SHUH'HWWHLQQHE UHUDW
EROLJE\JJHODJHQHPnY UH PLQVW OLNHG\NWLJHSURVMHNWXWYLNOHUHXWE\JJHUVRPDOOH
DQGUHLEROLJPDUNHGHWRJGHPnY UHLVWDQGWLOn´WDULVLNR´GYVWnOHnDYVNULYH
WDSSnSURVMHNWLGpHURJLQLWLDWLYVRPLNNHUHVXOWHUHULUHDOLVHUWHEROLJHU

%ROLJE\JJHODJHWVVW\UHVRPWLGOLJHUHKDGGHVRPRSSJDYHnIRUYDOWHP\QGLJKHWHQHV
RJPHGOHPPHUVLQWHUHVVHHUQnEOLWW¡YHUVWHP\QGLJKHWLHQRUJDQLVDVMRQVRP
NRQNXUUHUHU.RQNXUUDQVHLQQHE UHUnWDULVLNR%ROLJE\JJHODJHWVVW\UHPnWD
VWUDWHJLVNHEHVOXWQLQJHUEDVHUWSnUnGIUDOLQMHOHGHOVHSURVMHNWOHGHUUnGVRP
IUHPPHVJMHQQRPLQQVWLOOLQJHU2SSOHJJHWHUIUHPGHOHVIRUDQNUHWL/RYRP
EROLJE\JJHODJRJUHSUHVHQWHUHUHQNRQVHUYDWLYULVLNRVW\ULQJ$WEROLJE\JJHODJHWV
VW\UHHUVDPPHQVDWWDYUHSUHVHQWDQWHUIRUPHGOHPPHUPHGOHPVODJRJP\QGLJKHWHU
GYVLNNHSURIHVMRQHOOHLQYHVWRUHUIRUUHWQLQJVIRONLQQHE UHUQRNRJVnHQODY
ULVLNRSURILOSnEHVOXWQLQJHQH3nGHQDQGUHVLGHQNDQHQODYULVLNRSURILOY UHHQ
KHPVNRLNRQNXUUDQVHQRPGHEHVWHWRPWHQH%%/VW\UHUO¡VHUIRUPDOLWHWHQHYHG
ULVLNRWDJQLQJIRUVNMHOOLJQRHQJLU'DJOLJOHGHUURPVOLJHIXOOPDNWHUDQGUHPLQGUH
URPVOLJH0HQXDQVHWWURPVOLJKHWSnYLVVHWLGVSXQNWLSURVMHNWHWVXWYLNOLQJPn
%%/VW\UHWIDWWHGHVWUDWHJLVNHEHVOXWQLQJHU3ULQVLSSHUIRUEHVOXWQLQJVWULQQ +ROG
SRLQWV´6WRSSXQNWHU LHW%5/SURVMHNWHUYLVWLILJ
Idé-arbeid;
- få i gang
lønnsomme
prosjekter

Programmere;
- bestemme
ramme-, bruksog
funksjonskrav

Prosjektere;
- spesifisere
løsninger
som dekker
kravewne

Forberede;
- sørge for at
produksjon
kan skje
effektivt

Produsere;
- utføre de
spesifiserte
løsninger

Overta;
- kontrollere
at avtaler er
oppfylt

Drive,
forvalte og
vedlikeholde
bygget

6) ”Skal vi følge det begrunnede rådet om
å bruke Y’ MILL kr. til å bygge?”

5) ”Skal vi følge det begrunnede rådet om å
bruke Ø’ kr. til å prosjektere for
anbudsinnhenting og byggebudsjett?”

%HVOXWWHGULIWV
RJYHGOLNHKROGV
RSSOHJJ

4) ”Skal vi følge det begrunnede rådet om å
bruke Æ’ kr. til å utarbeide hovedprosjekt?”
3) ”Skal vi følge det begrunnede rådet om å bruke Z’
kr. til å utarbeide byggeprogram/forprosjekt?”

%HVOXWWHGDQQHOVHDY%5/VHWWHRSS
YHGWHNWHUWLOGHOHERUHWWHURYHUWDE\JJHW
PY

2) ”Skal vi følge det begrunnede rådet om å
bruke Y’ kr. til å analysere idéen nærmere/gjøre
avtale med grunneier og lignende.?”?

1) ”Skal vi følge det begrunnede rådet om å
bruke X’ kr. til å utrede en idé/vurdere en tomt?”







)LJ%%/VW\UHWV%5/VW\UHWVEHVOXWQLQJVSURVHVVSULQVLSS

)LJYLVHUHQPnWHnLOOXVWUHUHVDPPHQKHQJHQPHOORPSURVMHNWHWVXWYLNOLQJVWULQQRJ
VW\UHWVEHVOXWQLQJHU HOOHUEHVOXWQLQJHURJRULHQWHULQJHU +YHUW%5/VW\UHKDU 
HOOHUE¡UKD JHQHUHOOHUHWQLQJVOLQMHUIRUEHVOXWQLQJVSURVHVVHQVLQRJLWLOOHJJHU
18

NBBLs ”fulltegningsforsikring” er selvsagt er trygghet som gjør det lettere å være beslutningstager, - men
kostnadene for denne skal også dekkes inn av prosjektet.
19
Pilene illustrere byggeprosessen og dens hovedfaser, jfr. NBBL-Basis, Steg-for-steg, del A, kap. 1.2.
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GHWQDWXUOLJDWGHWYHGI¡UVWHVW\UHEHKDQGOLQJDYHQNRQNUHWSURVMHNWLGpYXUGHUHVRP
UHWQLQJVOLQMHQHVNDOHQGUHVMXVWHUHVIRUGHWNRQNUHWHWLOIHOOHJMHUQHEDVHUWSn
IRUVODJIUDOLQMHOHGHOVHSURVMHNWOHGHUL´,QQVWLOOLQJQU´8WIRUGULQJ*M¡URPILJ
WLOHQLOOXVWUDVMRQDYEHVOXWQLQJHQHLGLWWODJ

'HWInUEOLILORVRIHQHVRSSJDYHnGHILQHUHVWDUWWLGVSXQNWHWIRUHWE\JJHSURVMHNWSn
HWWWLGVSXQNWJnUGHWRYHUIUDnY UHHQO¡VLGpEODQWIOHUHWLOnEOLJMHQVWDQGIRU
PnOUHWWHWXWUHGQLQJ0HQGHWWHWLGVSXQNWHWHUYLNWLJHWWHUVRPSURVMHNWDUEHLGHWIUD
I¡UVWH¡\HEOLNNPnOHGHV$NWLYLWHWHQHLGHQI¡UVWHIDVHQHURPWDOWL6HNVMRQ%NDSLWWHO
9LDUEHLGHWP\HPHG,Gp,QLWLDWLYIDVHQL.YDOLWHWVSURVMHNWHWRJKHUEOHMHJIRU
DOYRUNODURYHUKYLONHQEHW\GHOLJHQGULQJLUDPPHYLONnUEROLJVDPYLUNHWKDU
JMHQQRPOHYGGHVLVWHSDUWLnU7LGOLJHUHYDUEROLJE\JJHODJHWHWLQVWUXPHQWIRU
P\QGLJKHWHQHVEROLJSROLWLNN%ROLJE\JJHODJHWVWRPWHHUYHUYHOVHYDUHQSUDNWLVN
YLGHUHI¡ULQJDYNRPPXQHQVSODQDUEHLG,GDJHUGHIOHVWHEROLJE\JJHODJDNW¡UHULHW
EROLJPDUNHGPHGnSHQNRQNXUUDQVH0DUNHGHWHULNNHHWWRJOHWWnOHVHPHQEHVWnU
JMHUQHDYVPnORNDOHPDUNHGHUVRPSnYLUNHVDYHQUHNNHPHUHOOHUPLQGUHNMHQWHWLO
GHOVYDQVNHOLJWRONEDUHIDNWRUHU IUDEHOLJJHQKHWRJXWVLNWWLO¡NRQRPLVNH
NRQMXQNWXUHURJUHQWHSROLWLNN +YHUWDYGHRYHUEROLJE\JJHODJL1RUJHKDUVLQ
VSHVLHOOHPDUNHGVVLWXDVMRQRJGHQQHHUJMHUQHSUHJHWDYJHRJUDILVNHIRUVNMHOOHURJ
EUn HQGULQJHURYHUWLG)UDnY UHHQVWDELOLVHUHQGHIDNWRULQDVMRQDORJORNDO
¡NRQRPLSnWDOOHWKDUEROLJE\JJHODJHQHPnWWHWILQQHVHJVHOYLHWPDUNHG
VRPHUSUHJHWDYVW¡UUHNRQNXUUDQVHXIRUXWVLJEDUKHWRJULVLNRHQQEROLJE\JJHODJ
WUDGLVMRQHOWKDUY UWYDQWPHG3UREOHPVWLOOLQJHQ+YRUGDQVNDIIHWRPWHUVRPJM¡U
GHWPXOLJnE\JJHGHWDQWDOOEROLJHUEROLJE\JJHODJHWVVW\UHKDU\WUHW¡QVNHRPRJ
VOLNDWULVLNRHQIRUDWEROLJHQHEOLUVWnHQGHWRPPHLNNHHUVW¡UUHHQQGHWVW\UHWNDQ
DNVHSWHUHHUGDJHQVVWRUHXWIRUGULQJIRUEEORUJDQLVDVMRQHQH

'HWYDULNNHPXOLJnInODJHQHLNYDOLWHWVSURVMHNWHWWLOnXWDUEHLGHHQ NRPSOHWW 
EHVNULYHOVHDYGHQSUDNVLVGHKDGGHIRULGHLQLWLDWLYIDVHQVLNNHUWEnGHIRUGL
LGpDUEHLGLQLWLHULQJRJWRPWHUYHUYVNMHUSnVnPDQJHIRUVNMHOOLJHPnWHURJRJVn
IRUGLP\HDYDUEHLGHWVNMHUL´JUnVRQHQ´PHOORPODJHWVVW\UHRJOLQMHOHGHOVHQ
5HVXOWDWHWHUDW1%%/%DVLVLNNHKDUPHGHNVHPSOHUSnWRPWHVNDIILQJWLO
Q\E\JJLQJVSURVMHNWHU'HIHP´SLORWODJHQH´KDGGHVY UWYDULHUHQGHRJWXQJW
EHVNULYEDUHPnWHUnNRPPHIUHPWLOE\JJHNODUHSURVMHNWHUSn(NVHPSOHU
6DPDUEHLGVDYWDOHUPHGHQWUHSUHQ¡UHUVDPDUEHLGVDYWDOHUPHGJUXQQHLHUH
VDPDUEHLGVDYWDOHUPHGNRPPXQHU RPVRUJVEROLJHU WLOEXGVNRQNXUUDQVHRPWRPWHU
NM¡SDYGHOYLVXWYLNOHWHSURVMHNWHURVY'HWHULNNHOHWWnVHKYDVRPHUVW\ULQJRJ
UXWLQHULVOLNHVLWXDVMRQHU0HQGHWEHW\ULNNHDWGHWLNNHILQQHVUXWLQHUSnRPUnGHW
7RPWHHUYHUYHOVH

,´2SSJDYHURJUROOHU´HUGHWIRUKROGHWPHOORPRSSGUDJVJLYHUVLGHQRJ
OHYHUDQG¡UVLGHQVRPHURPWDOW,WLONQ\WQLQJWLOEHVOXWQLQJVSUREOHPDWLNNHQHUGHW
QDWXUOLJnRPWDOHGHWLQWHUQHIRUKROGHWSnRSSGUDJVJLYHUVLGHQDOWVnQnU
RSSGUDJVJLYHUHUHW%5/ XQGHUVWLIWHOVH RJGHWHUHW%%/VRPKDUDYWDOHRPn
XWI¡UHSURVMHNWOHGHOVHQ+YLONHRSSJDYHUOLJJHUKRVGDJOLJOHGHUKYLONHRSSJDYHUHU
RYHUI¡UWWLODYGHOLQJVOHGHUHRJKYLONHRSSJDYHUHUWLOGHOWSURVMHNWOHGHU´IUDGHQ
I¡UVWHLGpWLOQ¡NNHOHQLG¡UHQ´"3UHVLVHULQJDYUROOHURJDYNODULQJDYDQVYDUHU
DYJM¡UHQGHIRUnJMHQQRPI¡UHSURVMHNWHUHIIHNWLYWRJVLNNHUWLKYHUWSURVMHNWVWHJ
´+YHPJM¡UKYDQnUKYRUGDQRJKYRUIRU"´HUVS¡UVPnOHWVRPLNNHNDQVWLOOHVIRU
RIWHQnUIOHUHVNDOVDPDUEHLGHRPnQnHWGHILQHUWPnOPHGIRUKnQGVDYWDOWHUHVVXUVHU
22

GYVJMHQQRPI¡UHHWSURVMHNW0HGXWJDQJVSXQNWLILJKDUMHJ´O¡IWHWXW´UXWHQIRU
IXQNVMRQHQ3$WMHQHVWHOHYHUDQG¡UHQRJGHUHWWHUGHWDOMHUWGHQYLGHUHVOLNILJ
YLVHU

Oppdragsgiveren
= Besluttende organ;
1) %%/VW\UHW (først)
2) %5/VW\UHW (etterhvert)

BESLUTNING
3URVMHNWXWYDOJ*UXSSH DYOHGHUHL%%/ VRP
KMHOSHU6MHIHQPHGnJLUnG

RÅD

3URVMHN WDQVYDUOLJ 3$

”Oppdragsløseren” =
Leverandør av PAtjenester mv. =
BBL v/6MHIHQ

(Sjefen selv eller en
avdelingsleder)

BESLUTNING
RÅD
%%/3URVMHNWOHGHU 3/

;

- utpekes av PA for en
tidsbestemt periode

Spesialist
på programmering

Spesialist
på
Markedsføring/ Salg

Spesialist
fpå
Økonomi/
finans

Spesialist
regelverk,
kontraktsjuss,
forsikring

Spesialist
på
arkitektonisk
utforming

Spesialist
på teknisk
løsninger
(bygg,
installasjon)

Spesialist
på bygging
og drift av
byggeplass
(rigg mv.)


)LJ %HVOXWQLQJHURJSURVMHNWOHGHOVHYHGE\JJLQJLUHJLDYEROLJE\JJHODJ SULQVLSS

D

)LJHUDOWVn IRUV¡NSn HQJHQHUHOOLOOXVWUDVMRQDYUROOHUDQVYDULQQHQIRU
EROLJE\JJHODJHWYHGJMHQQRPI¡ULQJDYHW%%/E\JJHSURVMHNW7LOGHQQH
JHQHUHOOHLOOXVWUDVMRQHQKDUMHJI¡OJHQGHNRPPHQWDUHU
3URVMHNWOHGHUHUHQIXQNVMRQLNNHHQSHUVRQ)XQNVMRQHQHUXO¡VHOLJNQ\WWHWWLO
SURVMHNWHWGYVDWQnUGHWILQQHVHWSURVMHNWILQQHVGHWRJVnpQVRP
UHSUHVHQWHUHUSURVMHNWHWRYHUIRUSURVMHNWHWVRSSGUDJVJLYHU'HQQHSHUVRQHQ
NDQY UHPHUHOOHUPLQGUHEHYLVVWVLQSURVMHNWOHGHUUROOHPHUHOOHUPLQGUH
IRUPHOWRSSQHYQWEOLHUVWDWWHWDYHQDQQHQSHUVRQHWWHUNRUWHUHHOOHUOHQJUH
WLG0HQIUD´GHQI¡UVWHNRQWHULQJWLOVLVWHJDUDQWLRYHUVHQGHOVH´KDU
SURVMHNWHWVLQOHGHU3/IXQNVMRQHQHUDOWVn´HQKDWW´VRPVHWWHVSnKRGHWWLO
GHQVRPWLOHQKYHUWLGDQVHVIRUEHVWHJQHWWLOnGULYHSURVMHNWHWIUHPPRWGHW
GHILQHUWHPnOHW'HWHUYLNWLJDWDOOHL%%/RUJDQLVDVMRQHQKYHUGDJL
SURVMHNWHWVHNVLVWHQVSHULRGHNDQSHNHSnpQSHUVRQRJVL´+DQKXQHUYnU
SURVMHNWOHGHUIRUGHWWHSURVMHNWHWQn´9HGURYHUI¡ULQJDY3/RSSJDYHQIUD
pQSHUVRQWLOHQDQQHQVH1%%/%DVLV(NVHPSHOVDPOLQJHQ

20

Igjen, som omtalt i fotnote 12, må det kommenteres (på redigeringstidspunkt april-2001) at det formelle
organet Byggestyret ikke er kommet godt nok frem. Byggestyret oppnevnes av Stiftelsesmøtet, og har
boligbyggelagets styre som generalforsamling. Byggestyret er PLs formelle Oppdragsgiver og behandler
prosjektregnskap, endringsforslag, avvik. Det overleverer prosjektet til det første borettslagsstyret. I fig. 6 burde
Byggestyret være eneste navn i øverste ramme, mens den midtre, stiplede rammen strengt tatt burde være fjernet:
PLs ”motpart” er Byggestyret.
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3URVMHNWOHGHUHUHQDGPLQLVWUDWLYIXQNVMRQ%ROLJE\JJHODJHW\WHUVDPWLGLJ
PHUHOOHUPLQGUHNODUWXWWDOWHQGHOVSHVLDOLVWWMHQHVWHUVDPPHQPHGGHQ
DGPLQLVWUDWLYHWMHQHVWHQ2IWHHUGHWSHUVRQHQLSURVMHNWOHGHUIXQNVMRQHQVRP
RJVnXWI¡UHUGLVVHRSSJDYHQH'HWWHHULOOXVWUHUWPHGGHQVWLSOHWHXWYLGHOVHQ
DY3/IXQNVMRQHQLILJ
3HUVRQHQVRPVNDOY UHSURVMHNWOHGHULHWSURVMHNWXWSHNHVIRUHQYLVVWLGDY
EROLJE\JJHODJHWVSURVMHNWDQVYDUOLJHOHGHU 3$ 3HUVRQHQYHOJHVEODQW
EROLJE\JJHODJHWVPHGDUEHLGHUHSnJUXQQODJDYNYDOLILNDVMRQRJNDSDVLWHW
%HJUHSHWSURVMHNWDQVYDUOLJ 3$ HULVHJVHOYHWELGUDJWLOIRUYLUULQJ%HJUHSHW
HULNNHNODUWGHILQHUW-XULGLVNVHWWHUGHW 6W\UHWRJ 'DJOLJOHGHUVRPHU
DQVYDUOLJRYHUIRUSURVMHNWHWVRSSGUDJVJLYHU0HQIRUGL%%/SURVMHNWHQHHU
´WHNQLVNH´RJ'DJOLJOHGHURIWHVWKDUDQQHQNRPSHWDQVHHQQWHNQLVN
RYHUI¡UHUKDQJMHUQHSURVMHNWDQVYDUHWWLO7HNQLVNVMHIHOOHUHQDQQHQPHG
ODQJHUIDULQJIUDE\JJLQJOHGHOVH(WDQQHWIRUKROGVRPNDQKDELGUDWWWLODW
IXQNVMRQHQ3URVMHNWDQVYDUOLJHUHWDEOHUHUDWGHWnSQHUPXOLJKHWHQIRUn
EUXNHSURVMHNWHQHWLOXWYLNOLQJDYSURVMHNWOHGHUH´VHQLRUHQ´HUSURVMHNWOHGHU
LSURVMHNWHWVLQQOHGHQGHIDVHRJRYHUODWHUGHWRSHUDWLYHDQVYDUHWWLO
´MXQLRUHU´QnUKDQKXQI¡OHUGHWWU\JWVDPWLGLJVRPKDQKXQHUJDUDQWLVW
RYHUIRUIRU'DJOLJOHGHU6W\UHWRSSGUDJVJLYHU'HQQH´PHVWHUVYHQQ´
RUJDQLVHULQJHQJLUODJHWRJVnNDSDVLWHWWLOnGHNNHIOHUHSURVMHNWHUPHQ
UHSUHVHQWHUHURJVnHQULVLNRIUDIDOOSn3$QLYnHUI¡OVRPW
6SHVLDOLVWHQHHU%%/PHGDUEHLGHUHPHGVSHVLHOONRPSHWDQVHVRPNQ\WWHVWLO
SURVMHNWHWIRUNRUWHUHHOOHUOHQJUHWLGMIUNDONXODVMRQPDUNHGVI¡ULQJVDOJ
NRQWUDNWVMXVILQDQVLHULQJRVY3URVMHNWHWEOLUGHUPHGHQ´EXWLNNLEXWLNNHQ´
%HJUHSHWPDWULVHRUJDQLVDVMRQEUXNHVJMHUQHGYVHQRUJDQLVDVMRQVRP
´OnQHU´VSHVLDOLVWHUIUDKYRUVRPKHOVWLEROLJE\JJHODJHW±HOOHUOHLHUGHPIUD
´RPYHUGHQH´±RJSODVVHUHGHPXQGHUSURVMHNWOHGHUHQVOHGHOVHIRUGHILQHUWH
WLGVURPRJRSSJDYHU
3URVMHNWXWYDOJ,PDQJHEROLJE\JJHODJEHKDQGOHVGHWIOHUHSURVMHNWHURJ
SURVMHNWLGpHUWLOHQKYHUWLG)RUnKROGHRUGHQSn´DOOHEDOOHQHVRPHUL
OXIWHQ´RJXWDUEHLGHJRGHUnG ,QQVWLOOLQJHU WLO2SSGUDJVJLYHU6W\UHW
VDPOHUJMHUQH'DJOLJOHGHUpQHOOHUIOHUHDYVLQHPHGDUEHLGHUHWLOPHUHOOHU
PLQGUHIRUPHOOHP¡WHU'HWWHPHQHVPHGEHJUHSHWSURVMHNWXWYDOJHW
5nG3URVMHNWOHGHUXWDUEHLGHUUnGLIRUPDYGRNXPHQWHW´,QQVWLOOLQJ´EDVHUW
SnSURVMHNWOHGHUVSHVLDOLVWHQHVDUEHLG'DJOLJOHGHUHYPHGVW¡WWHDY
3URVMHNWDQVYDUOLJOHGHU 3$ WDUDQVYDUHWIRUUnGHWYHGnNRQWUDVLJQHUH
LQQVWLOOLQJHQ
%HVOXWQLQJHU6W\UHWIDWWHUVWUDWHJLVNHEHVOXWQLQJHUSnJUXQQODJDY
,QQVWLOOLQJHUMIUILJ'LVVHHUVW\ULQJVVLJQDOHUIRUGHRSHUDWLYH
EHVOXWQLQJHU OLQMHOHGHOVHQRJ SURVMHNWOHGHUIDWWHUXQGHUXWDUEHLGHOVHQDY
%\JJHSURJUDPPHW

21

PL-oppgaven i ett prosjekt krever kun periodevis 8 tv/dag. Derfor blir det naturlig å la én person ivareta flere
PL-funksjoner samtidig og/elle faglige oppgaver i tillegg. Dette er OK så lenge PL klarer å skille mellom rollene
og PA ikke ”overlesser” PL med oppgaver.
22
Innleie av prosjektleder, eller kjøp av prosjektadministrative tjenester skjer også i boligbyggelag, - og særlig
den delen av prosjektlederfunksjonen som går under betegnelsen E\JJHOHGHOVH Se.PL/B, jfr. ”Oppgaver og
roller”.
23
Matriseorganisering innebærer f.eks. at en avdelingsleder, som VSHVLDOLVW, for en kortere eller lengre periode
kan bli prosjektmedarbeider for sin egen, eller en kollegas underordnede. Dette er en utfordring for alle parter.
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,

(WWHUKYHUWV\QHVGHWnVNMHDWEROLJE\JJHODJDUEHLGHUPHGSURVMHNWHUVRP
LNNHEOLU%5/HLHQGRP'HWWHWHPDHWEHKDQGOHVLNNHLGHQQHYHUVMRQHQDY
/ UHERNHQ

3EO
'DVDPDUEHLGHWPHOORP1%%/RJ%\JJIRUVNWRNWLOLYDUGHWNODUWDWSODQRJ
E\JQLQJVORYVHQGULQJHQYLOOHVWLOOHQ\HNUDYWLODNW¡UHQHLE\JJHEUDQVMHQRJVnWLO
EROLJE\JJHODJHQH9LVnDWGHWYLOOHY UHQ¡GYHQGLJIRUEROLJE\JJHODJHQHVWHNQLVNH
DYGHOLQJHUnRSSGDWHUHVHJYHGUORYHQGULQJHQ'HWEOHDYWDOWDW´1%%/V\VWHPHW
GHWVRPHWWHUKYHUWEOHKHWHQGH1%%/%DVLVVNDOGRNXPHQWHUHGHUHWQLQJVOLQMHUIRU
Q\ VDNVEHKDQGOLQJVRPQ\3ODQRJE\JQLQJVORYLQWURGXVHUHU´'DUHWQLQJVOLQMHQH
IRUVDNVEHKDQGOLQJEOHNMHQWLJMHQQRP)RUVNULIWRPVDNVEHKDQGOLQJ 6$. EOH
GHWODJWEHW\GHOLJDUEHLGLGHWnJM¡UHGLVVHNMHQWEODJMHQQRPHJQH´SEOGDJHU´L
.YDOLWHWVSURVMHNWHW(WWHUVRPUHSUHVHQWDQWHUIUDWHNQLVNHDYGHOLQJHUYLOKDVRP
RSSJDYHnLQIRUPHUHRSSGUDJVJLYHUHRJPHGDUEHLGHUHLHJHWODJRPORYHQGULQJHQL
nUHQHVRPNRPPHUEOHGHWODJWEHW\GHOLJDUEHLGLnXWDUEHLGHHWJUXQQODJIRUGHQQH
LQIRUPDVMRQHQ
  ,1%%/%DVLV(NVHPSHOVDPOLQJHQEOHUXWLQHQ´,QIRUPHUHRPSULQVLSSHQH
IRUHQGUHWVDNVEHKDQGOLQJHWWHUSEO´GRNXPHQWHUW6DPPHQPHGGHWR
GRNXPHQWHQHRJ
  )RUODJVRPVNDOV¡NHRPIRUHWDNVJRGNMHQQLQJEOH´9HLOHGHUIRUODJVRPVNDOV¡NH
RPVHQWUDOIRUHWDNVJRGNMHQQLQJ´XWDUEHLGHW
%HJJHGLVVHLQIRUPDVMRQVGRNXPHQWHQHNDQY UHQ\WWLJnVWXGHUHVDPWLGLJVRPMHJ
XQGHUVWUHNHUDWGHWHUI¡UVWJMHQQRPSUDNWLVNEUXNDYORYIRUVNULIWHUYHLOHGQLQJHURJ
DQQHQVXSSOHUHQGHGRNXPHQWDVMRQLE\JJHSURVMHNWHUGXYLOO UHnNMHQQHGHQ\H
UHJOHQH
(QNRUWSnPLQQHOVHRPKYDHQGULQJHQHLSEOLQQHE UHU
'HQ´JDPOH´SODQRJE\JQLQJVORYHQKDGGHpQIRUVNULIWGHQVN%\JJHIRUVNULIWHQDY
,EOHGHWXWJLWWIHPIRUVNULIWHUWLOSODQRJE\JQLQJVORYHQVRPI¡OJHDY
ORYHQGULQJHQDY'HWWHIRUWHOOHUDWRPIDQJHWDYORYHQGULQJHQHURPIDWWHQGHRJ
HUIDULQJYLVHUDWGHWHUHWWLGNUHYHQGH´VWXGLXP´nVHWWHVHJLQQLUHJHOYHUNHW+YHUW
ODJPnVHWWHDYUHVVXUVHUIRUnWLOHJQHVHJGHQNXQQVNDSRPIRUXWVHWWHVQRHDYKHQJLJ
DYKYLONHUROOHUODJHWYLOVSLOOHLGHE\JJHVDNHUGHGHOWDU)¡UVWHVWHJHUnIRUKROGH
VHJWLOGHQ\HUROOHEHWHJQHOVHQH
- $QVYDUOLJV¡NHU 6. 
- $QVYDUOLJSURVMHNWHUHQGH 352 
- $QVYDUOLJNRQWUROOHUHQGHIRUSURVMHNWHULQJ .35 
- $QVYDUOLJXWI¡UHQGH 87) 
- $QVYDUOLJNRQWUROOHUHQGHDYXWI¡UHOVH .87 
- $QVYDUOLJVDPRUGQHUIRUXWI¡UHOVH 6$0 


24
Forskrift om godkjenning av foretak, §8 stiller krav om kjennskap til relevante deler av lover til foretak som
skal godkjennes som DQVYDUOLJH foretak, dvs. være selvstendige aktører i byggeprosjekter. Statens
bygningstekniske etat (BE) tolket i en periode dette kravet slik at de nærmest forlangte dokumentert deltakelse i
Folkeuniversitetets WLPHUV kurs (6 mnd.). Det er ikke lenger sagt noe om hvordan kjennskap til loven skal
opparbeides.
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'HUHWWHUHURSSJDYHQnVWXGHUH*RGNMHQQLQJVNDWDORJHQRJEOLIRUWUROLJPHGGHQ\H
IDJEHWHJQHOVHQH %$VSHVLDOLVWSnRPUnGHW« GYVWDOONRGHQHVRPNQ\WWHVWLOKYHU
DYGHRYHUVWnHQGHUROOHEHWHJQHOVHQHIRUHNVHPSHO
6.$QVYDUOLJV¡NHUIRUUHKDELOLWHULQJDYWDNWHNNLQJ
3523URVMHNWHULQJDYVORNQLQJVDQOHJJ
87)8WI¡UHOVHDYDUEHLGHUPHGVSHQQDUPHUWEHWRQJ
RVY

'HWVLVWHQ\HHOHPHQWHWHU7LOWDNVNODVVHUGYVHQNDUDNWHULVHULQJDYYDQVNHOLJKHWHQRJ
ULVLNRHQYHGHQRSSJDYHJUDGHUWIUDWLO0HGNRGHQ.35IRUWHOOHUPDQDW
PDQKDUnJM¡UHPHGHWIRUHWDNVRPHUIXQQHWNYDOLILVHUWIRUnJM¡UHNRQWUROODY
E\JQLQJVWHNQLVNSURVMHNWHULQJIRUHWWLOWDNL7LOWDNVNODVVH

'HIOHVWHEROLJE\JJHODJKDUWRONHWVLWXDVMRQHQVOLNDW
 ORYHQKDUJMRUWGHWQ¡GYHQGLJIRU%%/WHNQLVNHDYGHOLQJHUnEOLJRGNMHQWVRP
DQVYDUOLJIRUHWDNLpQHOOHUIOHUH´NRGHU´LKYHUWE\JJHSURVMHNWGHQPHGYLUNHUL
MIURPWDOHDYEROLJE\JJHODJHWVUROOHULE\JJHSURVMHNWHULDYVQLWWHQHIRUDQ
´2SSJDYHURJUROOHU«´RJ´SURVMHNWOHGHOVH´ 
 GHDYSUDNWLVNHJUXQQHUYLOY UHUHJLVWUHUWL'HWVHQWUDOHIRUHWDNVUHJLVWHUHW

,GDJHUIOHUHODJUHJLVWUHUWLGHWVHQWUDOHIRUHWDNVUHJLVWHUHW.UDYHWRPGRNXPHQWHUW
VW\ULQJVV\VWHPMIU*RGNMHQQLQJVIRUVNULIWHQVHUIRUPDQJHO¡VWPHGVW¡WWHL
RYHUJDQJVRUGQLQJHQV´HJHQHUNO ULQJ´ ´9LKROGHUSnnXWDUEHLGH«´ 'HQQH
RUGQLQJHQO¡SHUXWSU(WWHUGHWWHWLGVSXQNWHWVNDODOOHDQVYDUOLJHDNW¡UHU
KDHWGRNXPHQWHUWVW\ULQJVV\VWHP .YDOLWHWVV\VWHP 2JIUDGHWWHWLGVSXQNWHW
IRUEHUHGHUP\QGLJKHWHQHVLWWWLOV\Q6SHQQHQGH

%HJUHSHQHRYHUIUD*RGNMHQQLQJVIRUVNULIWHQ *2) RJ*RGNMHQQLQJVNDWDORJHQHU
EDUHHQIOLNDYGHWQ\HELOGHWVRPHQGUHWSODQRJE\JQLQJVORYXWJM¡U
- /RNDORJVHQWUDOJRGNMHQQLQJ
- )RUKnQGVNRQIHUDQVH
- 6¡NQDGRPUDPPHWLOODWHOVH
- 6¡NQDGRP,JDQJVHWWLQJVWLOODWHOVH
- 6¡NQDGRPWLOWDN
- (QNOHWLOWDN
- $QVYDUVRSSJDYH
- .RQWUROOSODQ
RVY
HUEHJUHSHUVRPHQIDJOLJOHGHULHWEROLJE\JJHODJPnIn´XQGHUKXGHQ´'HWWH
NUHYHUDWKDQKXQVWXGHUHUORYRJIRUVNULIWVWHNVWHQHQWHQSnHJHQKnQGHOOHU
JMHQQRPNXUVGHOWDNHOVH6DNVEHKDQGOLQJVIRUVNULIWHQRJ*RGNMHQQLQJVIRUVNULIWHQ
RPKDQGOHUHQGULQJHUDYDGPLQLVWUDWLYNDUDNWHU,WLOOHJJHUGHWJLWWXWQ\7HNQLVN
IRUVNULIWWLOSODQRJE\JQLQJVORYHQ 7(. )RUVNULIWHQVNLOOHUVHJSnIOHUHPnWHUIUD
GHQJDPOHIRUVNULIWHQ6DPPHQPHGGHQWLOK¡UHQGH9HLOHGQLQJWLOWHNQLVNIRUVNULIW
5(1 HUGHQQHJMHQVWDQGIRUHJQHLQIRUPDVMRQVRSSOHJJRJVSHVLDONXUV'HQ
25

Teknisk forskrift er i oppbygging og innhold påvirket av EU’s Byggevaredirektivet, som sier at produkter som
inngår i bygg skal tilfredsstille følgende krav
1 Mekanisk motstandsevne og stabilitet
2 Brannsikring
3 Hygiene, helse og miljø
4 Sikkerhet ved bruk
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WHNQLVNHIRUVNULIWHQEOLUI¡UVWRJIUHPVWUHIHUDQVHDUEHLGVYHUNW¡\IRUGHVRP
SURVMHNWHUHUPHQRJVnDQGUHIDJOLJHOHGHUHLE\JJHSURVHVVHQE¡UY UHRULHQWHUWVHJ
LGHQQH+HUPnMHJRJVn´VOnHWVODJ´IRU1%,V%\JJIRUVNVHULHQ9HLOHGQLQJHQWLO
7HNQLVNIRUVNULIWYLVHUWLOO¡VQLQJHUL%\JJGHWDOMEODGHQHVRP´SUHDNVHSWHUWH
O¡VQLQJHU´GYVO¡VQLQJHUVRPHUDQVHWWIRUWLOIUHGVVWLOOHQGHnEHQ\WWHXWHQ\WWHUOLJHUH
XWUHGQLQJGRNXPHQWDVMRQ%\JJGHWDOMVHULHQIRUHOLJJHULGDJLQ\HOHNWURQLVN ZHE
EDVHUW IRUPRJPHGQDYQHW´1%,.XQQVNDSVV\VWHPHU´'HWLSHUPHQHPHG
%\JJGHWDOMHU3ODQO¡VQLQJHURJ)RUYDOWQLQJVDQYLVQLQJHUIRUHOLJJHUVDPPHQPHG
SEOIRUVNULIWHURJ9HLOHGQLQJSnpQ&'520PHGPXOLJKHWHUIRU´NOLSS
RJOLP´DYWHNVWRJWHJQLQJHU-HJVHUGHWWHVRPHQVWRUPXOLJKHWWLOnWLOI¡UH
E\JJHSODVVHQHWHJQLQJHUPHGI UUHO¡VQLQJVIHLOHQQI¡U
(QQnILQQHVGHWLNNHEROLJE\JJHODJVRPKDULQQDUEHLGHWHQ UXWLQHPHVVLJ SUDNVLV
YHGUV¡NQDGRJVDNVEHKDQGOLQJHWWHUHQGUHWSODQRJE\JQLQJVORY'HUIRUHUGH
HNVHPSOHUVRPHUWDWWPHGL1%%/%DVLV1%,XWDUEHLGHGHSULQVLSSVNLVVHURJLNNH
´YDQOLJH´HNVHPSOHU,HQGDVW¡UUHJUDGHQQGHWHUIRUGHQ¡YULJHGHODY1%%/%DVLV
(NVHPSHOVDPOLQJHQJMHOGHUSULQVLSSHWRPDWKYHUWODJPnILQQHIUHPWLOVLQHJHQ
IUHPJDQJVPnWHRJHJQHWHKMHOSHPLGOHU

$YVOXWQLQJVYLVYLOMHJVLQRHRPNRQWUROOSODQ'HWWHHUHWYDQVNHOLJWHPDUHWWRJ
VOHWWIRUGLGHWHUOLWHQWUDGLVMRQL1RUJHIRUGRNXPHQWDVMRQDYE\JJHSURVHVVHQ'HWWH
KDUI¡UWWLOKHNWLVNLQQVDWVSnIOHUHKROGEODKDU1RUJHVE\JJVWDQGDUGLVHULQJVUnG
1%5XQGHUXWDUEHLGHOVHHQPDOIRUNRQWUROOSODQHU-HJHUSHUVRQOLJQRHVNHSWLVNWLO
VWDQGDUGLVHULQJSnHWRPUnGHKYRUGHWJUXQQOHJJHQGHSULQVLSSYDUDWKYHUDNW¡USn
VLQPnWHVNXOOHVNDSHWLOOLWWLODWKDQOHYHUWHVLQHWMHQHVWHUXWHQIHLOPHQMHJE¡\HU
PHJIRUDWGHWSHGDJRJLVNHEHKRYHWHUVWRUW5nG9LWRPDW´QRHHUSnJDQJ´
JDQVNHVQDUWYLOGHWIRUHOLJJHNRQWUROOSODQPDOHUVRPNRPPXQHQHV
E\JJHVDNVEHKDQGOHUHYLONMHQQHLJMHQRJOHWWHUHIRUKROGHVHJWLO.RQWUROOSODQ
HNVHPSOHQHRJL1%%/%DVLV(NVHPSHOVDPOLQJHQHU
WLOSDVVHW1%%/V3$IXQNVMRQ'HHURPVNULYQLQJHUDYSURVMHNWOHGHOVHVWHRULRJSEO
WHRULWLOHW´ULNWLJ´YHUNW¡\2PGHWHUSUDNWLVNEUXNEDUWNDQNXQGXDYJM¡UHHWWHUn
KDWHVWHWGHW3U¡Y2PNRQWUROO6H
(OOHUVPnMHJIUHPKROGHGHSUDNWLVNHVMHNNOLVWHQHSURVMHNWJUXSSHQKDUXWDUEHLGHWIRU
,GpIDVHQMIU9HGOHJJ'HWWHHUHJHQWOLJHWJRGWHNVHPSHOSnHQNRQWUROOSODQ+YHU
DYGHDQEHIDOWHNYDOLWHWVVLNUHQGHDNWLYLWHWHULNDSLWWHOHUOLVWHWRSSVRP PXOLJH 
NRQWUROODNWLYLWHWHU'HWHUVDWWDYSODVVIRUGHQDQVYDUOLJHIRUYXUGHULQJHQXQGHU
KYHUWSXQNW'HUHWWHUHUGHWVDWWDYSODVVIRUGHQQHSHUVRQHQVEHNUHIWHOVHSnDW
YXUGHULQJHUIRUHWDWWVDPWSODVVIRUnRSSO\VHRPQDYQHWSnGHWGRNXPHQWVRP
LQQHKROGHUYXUGHULQJHQ ´+HQYLVQLQJ´ RJWLOVOXWWGDWRVLJQDWXUIHOW
5nG%UXNGHQQHPDOHQVRP.RQWUROOSODQIRUYXUGHULQJDYHQSURVMHNWLGp6HWWLQQL
GHQSHUVRQHULSURVMHNWRUJDQLVDVMRQHQVRPVNDOYXUGHUHKYHUWSXQNWRJI¡OJRSS
IHNVLHWIDVWP¡WH SURVMHNWP¡WHW  .YDOLWHWVWHRULHQVKRYHGSULQVLSSHUDW
GRNXPHQWHUWNRQWUROOVNDOXWI¡UHVSnHWOLWHXWYDOJULVLNRI\OWHDNWLYLWHWHU'HWQDWXUOLJH
HUDWGXKYHUJDQJHQSURVMHNWLGpVNDOYXUGHUHVSnIRUKnQGEUXNHUWLGSnnGHILQHUH
GHILUHIHPXWSUHJHGHULVLNRSXQNWHQHLGHQDNWXHOOHLGpRJGRNXPHQWHUHNRQWUROODY
GLVVH'H¡YULJHSXQNWHQHSnOLVWHQEUXNHUGXNXQVRPSnPLQQHOVH3DUDOOHOOH
)O\PDQQVNDSHUI¡UKYHU´WDNHRII´'HJnUJMHQQRPVMHNNOLVWHQHVLQHPHQQRWHUHU
5

Støyvern

6 Energisparing og varmeisolering
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VY UWOLWHQHG  *RGLQIRUPDVMRQRPSEOILQQHVSn%$WRUJHWKWWSZZZED
WRUJHWQRNLE

3URVMHNWOHGHUYHLOHGHUHQ1%%/%DVLV
'HQQH´O UHERNHQ´VHUE\JJHSURVMHNWHWIUDEROLJE\JJHODJHWVVWnVWHG
XWJDQJVSXQNWHWHU´+YDJM¡UYLLEROLJE\JJHODJHWIUDYLKDUEHJ\QWnWHQNHSnnInWLO
QRHQ\WWRJWLOGHWYDOJWHERUHWWVODJVW\UHW´GULYHUEXWLNNHQVHOY´HYPHGNM¡SWH
IRUYDOWQLQJVRJGULIWVWMHQHVWHUIUDEROLJE\JJHODJHW
(NVHPSOHQHL1%%/%DVLV(NVHPSHOVDPOLQJHQVHUYHUGHQIUD7HNQLVNDYGHOLQJV
VWnVWHGKYDJM¡UYLL7HNQLVNDYGHOLQJIUDYLKDUInURSSJDYHULIRUELQGHOVHPHGHW
DNWXHOWE\JJHSURVMHNWRJWLOGHWYDOJWH%5/VW\UHWKDURYHUWDWW"

,GDJILQQHVGHWHQVWUXNWXUVRPDOOHDYGHOLQJHULHWEROLJE\JJHODJNDQEHQ\WWHRJ
YHLOHGQLQJVPDWHULHOOIRUnEHQ\WWHGHW1%%/%DVLVHUHWDUNLYV\VWHPVRPNDQEUXNHV
WLOnSODVVHUHGLQHSURVMHNWUHODWHUWHUXWLQHUKMHOSHPLGOHULHQWHQGXVLWWHULGHQHQH
HOOHUDQGUHDYGHOLQJHQLEROLJE\JJHODJHW


8KHOGLJYLVHUGHWLNNHIXOOVDPVWHPPLJKHWPHOORPNDSLWWHOLQQGHOLQJHQL1%%/%DVLV
RJLGHQQHO UHERNHQMIUWDEHOO

.DSLWWHOQXPPH 1%%O/ UHERNHQ
U
GHQQH 

,Gp

3URJUDPPHULQJ











3URVMHNWHULQJ
)RUEHUHGHOVH
3URGXNVMRQ
2YHUOHYHULQJ





1%%/%DVLV
6\VWHPEHVNULYHOVH
*HQHUHOW)HOOHV
NRQWRUUXWLQHU 
,GpLQLWLDWLY
3URJUDPPHULQJ
3URVMHNWHULQJ
)RUEHUHGHOVH
3URGXNVMRQ
2YHUOHYHULQJ
)'9
'LYHUVH

7DEHOO.DSLWWHOLQQGHOLQJ

6RPGHWIUHPJnUDYWDEHOOHQHUGHWEDUHVQDNNRPHQ´SDUDOOHOOIRUVN\YQLQJ,
1%%/%DVLVHUNDSLWWHOUHVHUYHUWIRUWHPDHW6\VWHPEHVNULYHOVH 6\VWHPKnQGERN 
MIU(NVHPSHORJNDSLWWHOUHVHUYHUWIRU*HQHUHOOHSURVMHNWXDYKHQJLJH
UXWLQHU ´NRQWRUUXWLQHU´ 
/ UHERNHQVNDOJLLPSXOVHUWLOGHJRJGLQHNROOHJDHUQnUGHUHVNDOGRNXPHQWHUHHJHQ
SUDNVLVYHGKMHOSDYVWUXNWXUHQL1%%/%DVLV'HWYLOOHY UWOHWWHUHn´IO\WWHRYHU´
VWRIIKYLVGHWRGRNXPHQWHQHKDGGHVDPPHQXPPHUHULQJ1%%/%DVLV´OLJJHUIDVW´
'HWNXQQHHYY UHDNWXHOWnQXPPHUHUHRPNDSLWWHOWLOLGHQQHO UHERNHQRPWLO
nKHWHNDSLWWHOWLO(WWHUVRPXQGHUQXPPHUHULQJHQLNDSLWWHO±RJVnHUWUXNNHW
LQQLWHNVWHQYLOOHGHWEOLPHUDUEHLGHQQGHWLGHQQHRPJDQJYDUURPIRU,VHQHUH
YHUVMRQHUDY/ UHERNHQE¡UGHWV¡UJHVIRUIXOOVDPVWHPPLJKHWPHOORPGHWR
GRNXPHQWDVMRQHQH6nLQQWLOGDGHQJHQHUHOOHRPWDOHQDYLGpDUEHLGL/ UHERNHQV
NDSLWWHOHUPHQWnJLLPSXOVHUWLOLQQKROGHWLNYDOLWHWVV\VWHPHQHVNDSLWWHO
,QLWLDWLYLGpRVY
28

1RHQQ\DQVHUPnSnSHNHV
- / UHERNHQGHILQHUHUXWDUEHLGHOVHDYVNLVVHSURVMHNWLNDSLWWHO3URVMHNWHULQJ
 6NLVVHSURVMHNWHULQJHUSURVMHNWHULQJGYVO¡VQLQJVXWDUEHLGHOVHPHQRIWHEHV
DUNLWHNWHQXWDUEHLGHQRHQHQNOH LNNHPnOVDWWH VNLVVHUVRPYLVHUSULQVLSSHU
RJHOOHUDOWHUQDWLYHURJVRPLOOXVWUDVMRQVXSSOHPHQW WLO%\JJHSURJUDPPHWL 
,QQVWLOOLQJQUWLOVW\UHW'HWNDQWHQNHVDWUXWLQHQ´8WDUEHLGH GHI¡UVWH 
LOOXVWUDVMRQHUVNLVVHU´YLOY UHQDWXUOLJnDUNLYHUHL1%%/%DVLVNDS
- / UHERNHQVNDSLWWHO±RPIDWWHUDNWLYLWHWHUVRPSUGHILQLVMRQLNNHHU
SURVMHNWHULQJ3nGHQDQGUHVLGHHUNDSLWWHOQDYQHWSULP UWHQDQJLYHOVHDYKYD
VRPVNMHULGHQIDVHQVRPGRPLQHUHVDYSURVMHNWHULQJ'HUPHGHUGHWKHOW2.n
RPWDOH$QEXG%XGVMHWWRJ)LQDQVLHULQJKHU,1%%/%DVLV RJGHQ
EDNHQIRUOLJJHQGHPRGHOOHQ%\JJIRUVN6\VWHPPRGHOO KDUYLSODVVHUWGLVVH
DNWLYLWHWHQHXQGHUVWLNNRUGHW)RUEHUHGHOVHDOWVnL1%%/%DVLVNDS'HWHU
´KLSSVRPKDSS´KYDGHUHLGLWWODJYHOJHUVnOHQJHGHUHNODUWRPWDOHUHGHWWHL
6\VWHPKnQGERNHQMIU1%%/%DVLV(NVHPSHOVDPOLQJHQ
- / UHERNHQVNDSLWWHO3URGXNVMRQRPIDWWHUDYVQLWWHQH2YHUWDJHOVHVDPWLGLJ
VRPNDSLWWHOKHWHU2YHUOHYHULQJ,1%%/%DVLVHU%%/3$IRUHWDNHWV
RYHUWDNHOVHDYHQWUHSULVHQHSYD%5/¶HWRJVnDUNLYHUWLNDSLWWHO2YHUWDJHOVH NDS
 MIU1%%/%DVLV(NVHPSHOVDPOLQJHQ
- / UHERNHQVNDSLWWHO3URGXNVMRQRPIDWWHUYLGHUHDYVQLWWHQH*DUDQWLRJ
%\JJHUHJQVNDS*DUDQWLSUREOHPDWLNNHQHULNNHEDUHHWSURGXNVMRQVIRUKROGGHW
JMHOGHURJVnNM¡SDYSURVMHNWHULQJVWMHQHVWHURJGHWJMHOGHUUHNODPDVMRQVSHULRGHQ
'HWEXUGHGHUPHGRJVnY UWRPWDOWNDSLWWHO3URVMHNWHULQJRJNDSLWWHO
2YHUOHYHULQJ,1%%/%DVLVJM¡UHVGHWVOLNDWUXWLQHUKMHOSHPLGOHUVRPHUIHOOHV
IRUIOHUHIDVHUNDQSODVVHUHVLNDS

'HWWHHUQ UPHUHRPWDOWNRPPHQWHUWQHGHQIRU Sn´VRWHW´EDNJUXQQ XQGHUGH
UHVSHNWLYHVWHGHULNDS±

'HWNDQVLHVPHURPVDPPHQKHQJHUPHOORPGHQQH/ UHERNHQRJ1%%/%DVLV'HW
EHVWHHUnUXQGHDYKHUPHGSnPLQQHOVHQRPDWGHWRHUVXSSOHUHQGHYHUNW¡\LHW
ODQJVLNWLJV\VWHPDWLVNDUEHLGLKYHUWODJHWDUEHLGVRPPnOHGHV±DNNXUDWVRP
E\JJHSURVMHNWHUMIUWDEHOO


1RUJHVE\JJIRUVNQLQJVLQVWLWXWWMXOL
YVLYLOLQJ7KRUEM¡UQ,QJYDOGVHQ

Det kan lett være forvirrende at byggeprosessen defineres av IDVHU fra initiativ til GULIW, - altså faser som
tilsynelatende har med tid (oppstykking av byggetiden) å gjøre, - men som kun er EHJUHSHU å knytte aktiviteter til,
- aktiviteter som ikke nødvendigvis er definert av tidspunktet de utføres på.
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% *HQHUHOOHUIDULQJLEROLJVDPYLUNHW



3URVMHNWJUXSSHQV RSSULQQHOLJH IRURUG


Dette dokumentet beskriver byggeprosessen og gir en utdyping av tilhørende
problemstillinger for et boligbyggelag. Det er utarbeidet som en ”bbl-faglig”
kommentar til det mønstersystemet for kvalitetssikring av byggeprosessen som skal
utarbeides i Omstillingsprosjektet ”Kvalitetssikring av byggeprosessen i
boligsamvirket”. Dokumentet er satt opp med en rekke stikkord og tilhørende faglige
kommentarer og råd.
Hensikten med dette dokumentet er å gi en generelt faglig fremstilling av
byggeprosessen, slik medarbeidere prosjektgruppens boligbyggelag kjenner den. Det
er altså ikke beskrivelsen av praksis i ett spesielt boligbyggelag, men en generell
omtale av forhold som må iakttas av boligbyggelag ved prosjektgjennomføring.
Dermed vil mye av innholdet finnes igjen som innhold i det mønster for
kvalitetssystem som senere i prosjektet skal utvikles.
Det kreves faglig kompetanse for å gjennomføre en byggeprosess og for å oppnå det
ønskede resultat - dvs.
HWE\JJVRPWLOIUHGVVWLOOHUEUXNHUQHVIRUYHQWQLQJHURJP\QGLJKHWHQHVNUDY
Medarbeiderne i boligbyggelags tekniske avdelinger må ha førsteklasses faglig
kompetanse. Denne ”læreboken” gir ikke all den informasjon som behøves i så måte,
men den er et bidrag som kan være et godt grunnlag for å vite hvor man skal søke
ytterligere informasjon og kunnskap, - og den kan være et bidrag til å innarbeide god
praksis i boligbyggelaget, - en praksis som etter hvert vil finnes dokumentert i hvert
lags kvalitetssystem-dokumentet er inndelt i kapitler, som følger utviklingen av et
byggeprosjekt fra ide - via planleggings- og gjennomføringsfase - til bygget kommer i
drift. Prosessen beskrives slik at hvert kapittel skal være avsluttet med en konklusjon
og vedtak av ansvarlig organ - før en tar fatt på det neste.

Formålet med en skrittvis utvikling av et byggeprosjekt er å begrense kostnadene i
den innledende fasen - dvs. frem til det tidspunkt en har tilfredsstilt kriteriene for å
vedta igangsetting av byggearbeidene. Den grunnleggende forutsetning for å kunne
iverksette en utbygging, er at utbygger har muligheter for å erverve tomten som skal
bebygges. Det forutsettes at dette forholdet blir vurdert før igangsetting av
programmeringsfasen, og at vilkårene for erverv blir avklart i forbindelse med
igangsetting av prosjekteringsarbeidet.
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.DSLWWHO,Gp
Grunnlaget for Boligsamvirkets opprinnelse var boligmangelen - mao. et stort EHKRY
IRUEROLJHUfor vanlige mennesker. Boligdekningen i Norge er pr. i dag rimelig god,
slik at nye prosjekter må vurderes med tanke for VSHVLHOOHEHKRY I den grad det ikke
eksisterer et konkret behov, har det vist seg å kunne skapes et behov - eller
etterspørsel, når produktet er tilstrekkelig attraktivt.
Utvikling av nye byggeprosjekter medfører risiko. Det er derfor av stor betydning at
det i idefasen blir foretatt seriøse vurderinger av de forhold som påvirker
etterspørselen etter boligene. De grunnleggende tekniske forutsetninger plangrunnlag, tomtetekniske forhold m.v. - må også registreres i denne innledende
fasen. Det må vurderes om disse kan medføre risiko for å stoppe et eventuelt prosjekt
- enten i form av tekniske begrensninger eller økonomiske rammer.
Følgende forhold bør normalt vurderes:
0.1.
0.2.
0.3.
0.4.
0.5.
0.6.
0.7.

Markedsforhold
Beliggenhet
Planmessige forutsetninger
Tomteteknisk forhold
Service
Organisering
Konklusjon

.RPP-IUILJRJWLOK¡UHQGHWHNVW,GHQQHHWDSSHQHUSURVMHNWHW´OLWH´GYVGHWHU
LNNHHQRSSJDYHVRPNUHYHUNRQWLQXHUOLJIXOOGDJVEHPDQQLQJ'HDGPLQLVWUDWLYH
RSSJDYHQHHUEHJUHQVHW'HRYHUVN\JJHVDYGHIDJOLJHRJIDJPDQQHQHUKDQVRP
HU6SHVLDOLVWHQSnLGpHU'HWWHHUJMHUQHGHQSURVMHNWDQVYDUOLJH 3$ DOWVnGHQ
´VHQLRUHQ´VRPNDQSURVMHNWHU 6MHIHQVHOY7HNQLVNVMHI« 'HUPHGEOLUKDQSU
GHILQLVMRQSURVMHNWOHGHUDNNXUDWQnVHOYRPGHWWHLNNHDOOWLGHUVnNODUWSUHVLVHUW
$UEHLGVIRUPHQLGHQQHIDVHQHUVY UWLQGLYLGXHOOEnGHODJVLQGLYLGXHOO
SHUVRQLQGLYLGXHOORJSURVMHNWLQGLYLGXHOO1RHDYKHQJLJDYVLWXDVMRQHQYLO
´,GpVSHVLDOLVWHQ´  3/ VDPDUEHLGHEUHGWPHGODJHWVVW\UHUHSUHVHQWDQWHUPHG
JUXQQHLHUHPHGP\QGLJKHWVUHSUHVHQWDQWHURJPHGOHGHUHRJPHGDUEHLGHUHLODJHW
DOWPHGGHWIRU¡\HnILQQHIUHPWLOGHQPLQVWULVLNRI\OWHNRPELQDVMRQDYDNWXHOO H 
WRPW HU RJXIRUSOLNWHQGHVLJQDOHUIUDEROLJE\JJHODJHWVPHGOHPPHURJPDUNHGHW
JHQHUHOWHY
'HWHUYLNWLJIRUGHQGHVRPVHQHUHEOLUSURVMHNWOHGHUHnKDWLOJDQJWLOGHQ
GRNXPHQWDVMRQVRP´,GpVSHVLDOLVWHQ´XWDUEHLGHULGHQQHIDVHQMIU
YXUGHULQJVVMHNNOLVWHQYHGOHJJ
 0DUNHGVIRUKROG
0.1.01. Befolkningsutvikling.
Utviklingen av folkemengde og aldersfordeling for de siste par årene og forventet
utvikling i årene fremover, vil kunne gi nyttige signaler om økende eller minkende
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behov for nye boliger. Dataene kan også benyttes til å vurdere behovet for boliger
innenfor ulike sektorer - f.eks. eldre, ungdom, innvandrere m.v.
Dersom årsaken til påviste demografiske endringer kan fastslåes, vil dette være til
nytte.
Utviklingen bør vurderes i regional sammenheng, men må i hvert fall inkludere data
innenfor aktuell kommune - eventuelt bydel. Den enkelte kommune sitter selv nær
utviklingen i det lokale boligmarkedet og vil være den naturlige kilde for aktuelle
data.
.RPP'HWHULQWHUHVVDQWnREVHUYHUHDW2PVRUJVEROLJPDUNHGHWQ UPHVWKDU
YRNVWIUDQXOOGDGHWWHGRNXPHQWHWEOHVNUHYHW  WLOHQEHW\GHOLJ
VDWVLQJVRPUnGHIRUIOHUHEROLJE\JJHODJVLGDJ  
0.1.02. Boligdekning.
Det kan være vanskelig å fremskaffe korrekte tall for boligdekning - i mange
områder. Likeledes om boligenes beskaffenhet og mulige behov for utskiftning.
Det innebærer at opplysningene under dette punkt ofte vil måtte basere seg på mer
skjønnsmessige vurderinger.
0.1.03. Boligetterspørsel.
Omsetningshastigheten av ulike boligtyper - såvel hos boligbyggelag, som eiendomsmeglere, vil være aktuelt å vurdere under dette punktet. Likeledes omfanget av
boliger som tilbys og blir solgt, og i hvilken grad prisforlangende oppnåes.
Utviklingen av prisen på boligene - som blir solgt innenfor et aktuelt
utbyggingsområde, vil også gi signaler som kan komme til nytte. Likeledes prisnivået
på brukte boliger, som vil kunne gi indikasjoner på hva folk er villige til å betale for
boliger i området.
.RPP/DJHWVVDOJVDYGHOLQJHOOHUHJHWVDPDUEHLGHQGHPHJOHUILUPDHUQDWXUOLJH
LQIRUPDVMRQVOHYHUDQG¡UHUIRUGHQQHW\SHQLQIRUPDVMRQ'HQG\NWLJH
,GpVSHVLDOLVWWRPWHYXUGHUHUV¡NHUKHOHWLGHQELVWDQGIUDGHSURIHVMRQHOOHGHVRPHU
HQGDVW¡UUHVSHVLDOLVWHQKDPVHOY
0.1.04. Sysselsetting.
Forventet utvikling på arbeidsmarkedet har vist seg å være av interesse for
etterspørselen etter nye boliger.
Det vil være aktuelt å foreta en spesiell vurdering av hjørnestensbedrifter i aktuelt
område, hvor eventuelle endringer i sysselsettingen kan gi store utslag på
boligmarkedet.
0.1.05. Kredittvilkår.
Boligrenten har avgjørende betydning for etterspørselen etter boliger. Utviklingen av
rentesatsene påvirkes av såvel nasjonale - som internasjonale beslutninger, og det har
vist seg å være vanskelig å forutsi fremtidige rentenivå.
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Kjøpere av nye boliger synes å legge mest vekt på gjeldende lånevilkår, og
mulighetene for å kunne betale renter og avdrag på lånene i aktuelle løpetider. Den
forventede utviklingen i rentenivået i den tiden det tar å planlegge et potensielt
prosjekt, vil være utbyggers risiko.
Det anbefales derfor å foreta en vurdering av såvel renteutvikling, som av
mulighetene for å oppnå lånefinansiering. Det har tidligere vist seg at
kredittrestriksjoner kan medføre problemer.
0.1.06. Økonomiske prognoser.
Momenter under dette punktet vil til dels være sammenfallende med tidligere
behandlede forhold, idet såvel sysselsetting - som kredittvilkår - vil være parametre
som vil påvirke den økonomiske utviklingen (og vice versa).
Sentrale politikere og myndigheters opplysninger om landets fremtidsutsikter - må
sammenholdes med tilsvarende lokale organers vurderinger av situasjonen.
0.1.07. Tomtepris.
Omsetningspriser for tomter i samme området må undersøkes og vurderes - i forhold
til erfaringstall, som muligens kan angi “smertegrensen” mht. tomtepris.
 %HOLJJHQKHW
0.2.01. Bydel.
Faktainformasjon om bydel/område, samt egne vurderinger - som vil måtte bygge på
skjønnsmessige oppfatninger.
0.2.02. Sol- og utsiktsforhold.
Beskrivelse av forholdene - eventuelt vedlagt soldiagram og/eller kart med
inntegnede skygger til ulike tider.
.RPP)RUnInGHWWHIRUKROGHWEHO\VWWUHQJHUWRPWHYXUGHUHUHQJMHUQH
VSHVLDOLVWELVWDQGIUDHNVWHUQVSHVLDOLVW'HWWHHURIWHHWILUPDVRPKDU
DUNLWHNWWMHQHVWHUVRPKRYHGSURGXNW.M¡SDYHQVRORJXWVLNWVDQDO\VHNDQNM¡SHVSn
WLPHUXWHQDWPDQGHUPHGORYHUERUWDQGUHGHOHUDY GHWHYHQWXHOOH RSSGUDJHWWLO
GHQVRPInUGHQQHMREEHQ 3nGHQDQGUHVLGHQHUGHWQDWXUOLJnKROGHVHJWLO
OHYHUDQG¡UHUPDQNMHQQHURJKDUHWWLOOLWVIXOOWIRUKROGWLOVnGHWWHHUPHUHQ
SnPLQQLQJRPDWGXPnXQQJnnJLLQQWU\NNDYDWRSSJDYHQRPIDWWHUQRHPHUHQQ
´VRORJXWVLNWVYXUGHULQJ´LGHQQHRPJDQJHQ 
0.2.03. Kommunikasjon.
Beskrivelse av tilbudet mht. offentlig kommunikasjon - avstand til nærmeste
holdeplass for buss eller bane, flyplass, jernbanestasjon m.v.
Vurdere muligheter for parkering ved overganger fra privat transport til offentlig o.l.
0.2.04 Servicetilbud.
En generell beskrivelse av servicetilbudet i området.
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For nærmere beskrivelse av konkrete tilbud om service innenfor ulike felt, henvises
til etterfølgende punkt 0.5.
 3ODQPHVVLJHIRUXWVHWQLQJHU

0.3.01. Kommuneplan.
Klarlegging av områdets status i gjeldende kommuneplan - eventuelt
kommuneedelplan, dersom det foreligger planer på dette nivået.
0.3.02 Reguleringsplan.
Klarlegging av områdets reguleringsmessige status og foreta en vurdering av
eventuelle reguleringsvedtekter.
0.3.03. Naboforhold.
Vurdere eventuelle begrensninger i mulighetene for utnyttelse av tomten - som følge
av eksisterende naboer. Videre undersøke om det foreligger planer for eventuelle nye
utbygginger i området.
 7RPWHWHNQLVNIRUKROG
0.4.01. Vei.
Klarlegge veiforholdene i tilknytning til tomten/prosjektet, og eventuelt kontrollere at
det foreligger veirett.
0.4.02. Vannforsyning.
Klarlegge status mht. vannforsyning.
0.4.03. Avløpsledninger.
Klarlegge status mht. avløp - såvel spillvann, som overvann (takvann) - og eventuelle
krav til rensing.
0.4.04. Strømforsyning.
Klarlegge mulighetene og vilkår for strømforsyning til potensiell utbygging.
0.4.05. Telefon.
Klarlegge eventuelle begrensninger mht. installasjon av telefon.
0.4.06. Kabelanlegg.
Klarlegge mulighetene og vilkår for eventuell installasjon av kabelanlegg.
0.4.07. Grunnforhold.
Foreta en innledende vurdering av tomtens grunnforhold. Dersom grunnforholdene
virker kompliserte, bør det vurderes å iverksette mer omfattende undersøkelser.
0.4.08. Tomteheftelser.
Den grunnleggende forutsetning for å kunne gjennomføre en utbygging, er at det kan
oppnås avtale om kjøp av aktuell tomt. Det forutsettes derfor at det allerede i den
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innledende idefasen tas kontakt mellom hjemmelsinnehaver og utbygger, og at det er
inngått opsjonsavtale - som gir utbygger rett til å overta tomtearealet dersom han
måtte ønske det.
Utbygger må klarlegge om det påhviler heftelser på eiendommen. Tinglyste heftelser
vil fremgå av “grunnboken”, som oppbevares av sorenskriver eller byfogd.


 6HUYLFH
0.5.01. Dagligvarebutikk.
Fastlegge beliggenhet av nærmeste butikk for dagligvarer og avstand fra aktuell tomt.
Hensett til strukturendringer i dagligvarebransjen, bør det foretas nærmere vurderinger av butikken - f.eks. varespekter, tilgjengelighet for gående og kjørende,
popularitet mv.
0.5.02. Andre butikktilbud.
Avstand til nærmeste større butikksenter og beskrivelse av de ulike tilbud dette
inneholder. Beliggenhet av nærmeste postkontor - eventuelt bank - er normalt av
interesse.
0.5.03. Skoler.
Klarlegge beliggenhet av skoler på ulike nivåer. Dette må i det minste omfatte skoler
med obligatorisk undervisning - dvs. grunnskole og ungdomskole, men bør også
inkludere videregående skoler.
Det kan også være av interesse å beskrive muligheter for høyere utdannelse, da dette
kan være av interesse i forbindelse med markedsvurderinger.
0.5.04. Barnehager.
Undersøke beliggenhet av barnehager og driftsformen for disse - f.eks. kommunal
eller privat - herunder eventuelt spesielle driftsorganisasjoner.
Mulighetene for å få plass i barnehagene er også av interesse å få klarlagt.
0.5.05. Idrettsanlegg.
Klarlegge beliggenhet av idrettsanlegg - såvel utendørs, som innendørs anlegg.
Det vil også være av interesse å få vurdert idrettsmiljøet og hvilke aktiviteter de ulike
idrettslag kan tilby.
0.5.06. Andre fritidstilbud.
Undersøke hva som finnes av fritidstilbud for ulike aldersgrupper - såvel for barn og
ungdom, som for personer i andre aldersgrupper.
0.5.07. Legeservice.
Undersøke beliggenhet av nærmeste legekontor - eventuelt legesenter, og hvilke
tilbud disse kan gi. Dersom det også finnes tilbud på tannlegetjenester, kan dette
omtales.
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0.5.08. Forsamlingslokaler.
Undersøke om det foreligger tilbud på møte-/forsamlingslokaler i området.
0.5.09. Spisesteder.
Undersøke hva som finnes av spisesteder - restaurant, kafe, snackbar o.l. - i området,
og hva de har å tilby - eventuelt hvor etterspurte deres tilbud er.
0.5.10. Bensinstasjon.
Undersøke beliggenhet og tilbud for nærmeste bensinstasjon i området.
 2UJDQLVHULQJ

0.6.01. Eieform.
Vurdere ulike eieformer for et eventuelt prosjekt og gjennomføre en analyse av
fordeler og ulemper for disse - sett i sammenheng med potensielt prosjekt, marked,
miljø mv.
0.6.02. Organisasjonsplan.
Konklusjon mht. eieform , kfr. foregående punkt, vil påvirke utformingen av
organisasjonsplan for prosjektet. Formålet med planen er for øvrig gi et oversikt over
deltagerne i prosjektet og deres plass i den hierarkiske prosjektorganisasjon.
Planen bør vise såvel kommandolinjer, som kommunikasjonslinjer. Det vil være
behov for supplering av planen etter hvert som prosjektet utvikler seg.
0.6.03. Ansvarsfordeling.
Fordeling av arbeidsoppgaver på de ulike aktører i prosjektorganisasjonen må
klargjøres gjennom instrukser. Det må også klargjøres hvem som har myndighet til å
fatte vedtak på ulike trinn i beslutningsprosessen.
På tilsvarende måte som for organisasjonsplanen, vil det være behov for suppleringer
av instrukser etter hvert som prosjektet utvikler seg i forskjellige faser.
0.6.04. Kompetansekrav.
Det bør - allerede på dette stadiet - foretas en vurdering av krav til kompetanse og i
hvilken grad denne er tilgjengelig i egen organisasjon eller eventuelt må kjøpes.
.RPP,SNWRPWDOHVWRRUJDQLVDVMRQHU(LHURUJDQLVDVMRQHQRJ
3URVMHNWVRUJDQLVDVMRQHQ'HQVLVWHHUNDQVNMHLNNHGHWVRPEHK¡YHUV UOLJVWRU
RSSPHUNVRPKHWLGHQQHIDVHQERUWVHWWIUDDWOHGHOVH V UOLJ7HNQLVNVMHI PnKD
YLVVKHWIRUDWKDQYHGHYLJDQJVHWWLQJDYSURVMHNWHWLWLGHKDUWLOJDQJSnQ¡GYHQGLJ
NDSDVLWHWRJNRPSHWDQVH
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 .RQNOXVMRQ
0.7.01. Innstilling.
Sammendrag - som oppsummerer de viktigste forholdene i idefasen, og de
konklusjoner som prosjektgruppen er kommet frem til.
Sammendraget forutsettes å konkludere med en anbefaling overfor besluttende organ.
Anbefalingen kan enten være å godkjenne at en går videre til neste fase - dvs.
program-merking, eller at en vedtar å avslutte det innledete engasjement i området.
Dersom innstillingen konkluderer med en anbefaling om å utvikle et prosjekt på den
aktuelle tomten, bør det også foreslås økonomiske rammer for neste trinn i
utviklingen av prosjektet.
0.7.02. Vedtak.
Innstillingen i punkt 0.7.01 fremlegges for besluttende organ, og den vil danne
grunnlag for beslutning om prosjektet skal videreføres til fase 2 = programmering.
Det besluttende organ vil normalt være boligbyggelagets styre. Det må av vedtaket
fremgå om det skal være spesielle vilkår for et eventuelt videre engasjement - f.eks.
økonomiske rammer for nye investeringer i prosjektet, konkretisering av fullmakter
relatert til programmeringsfasen mv.
.RPP3URVMHNWJUXSSHQKDUXWDUEHLGHWHQ´VMHNNOLVWHU´WLONDSLWWHOMIUYHGOHJJ
'HWWHHUHJHQWOLJHWJRGWHNVHPSHOSnHQNRQWUROOSODQMIURPWDOHLNDSLWWHO´3EO´
L,QQOHGQLQJVNDSLWOHW
5nG%UXNGHQQHPDOHQVRPNRQWUROOSODQRJDUNLYHUGHQLSURVMHNWDUNLYHWVDPPHQ
PHGXQGHUODJVGRNXPHQWDVMRQHQ
5nG%UXNVRPXQGHUODJVGRNXPHQWIRUNRQWUROOSODQHQ HYHWWDYIOHUH 
'HUPHGILQQHVGHDOOHUHGHLGHWGRNXPHQWHWVRPLVHQHUHIDVHUVNDOLQQJnL
RSSGUDJVJLYHUV´EHVWLOOLQJVVHGGHO´WLOGHSURVMHNWHUHQGHMIU1%%/%DVLV
(NVHPSHOVDPOLQJHQ

.RPP,QQVWLOOLQJ9HGWDN-IUILJ%HVOXWQLQJ 'HWHUYDQOLJDW6W\UHWLNNHJM¡U
%HVOXWQLQJ PHQKDURYHUODWWGHQWLO6MHIHQJMHQQRPHQJHQHUHOOIXOOPDNWWLOn´VH
Q UPHUHSnJRGHLGpHU´LQQHQIRUHQJLWWUDPPHSn;NURQHU$YKHQJLJDY
SURVMHNWHWVNDUDNWHUULVLNRELOGHWDUEHLGVIRUPHQWLO6W\UHWRVYYLOGHQI¡UVWHIRUPHOOH
KHQYHQGHOVHQWLO6W\UHW ´,QQVWLOOLQJ´  QRUPDOW OHJJRSSWLOGHQYLGHUHWDNWHQRP
%HVOXWQLQJQUVNDOY UH´VWRU´RJLQNOXGHUH%HVOXWQLQJ HOOHUY UH´OLWHQ´RJ
IRUXWVHWWHHQQ\LQQVWLOOLQJQnUYXUGHULQJHQHLNDSHUJMHQQRPI¡UW-IURPWDOHL
WLONQ\WQLQJWLOILJL,QQOHGQLQJVNDSLWOHW´%HVOXWQLQJ´RJHOOHUVLSNWL1%%/
%DVLV6WHJIRUVWHJGHO$

37

.DSLWWHO3URJUDPPHULQJ
Grunnlaget for arbeidet i programmeringsfasen vil være saksdokumenter og vedtak i
foregående punkt - dvs. punkt 0.7.02 i idefasen. I utgangspunktet vil
programmeringen omfatte en konkretisering av innholdet i det prosjektet (eventuelt
flere prosjekter) en mener det vil være marked for på den aktuelle tomten.
Behovet for å engasjere rådgivere til å delta i programmeringsfasen, vil avhenge av
hvilken kompetanse lagets egne medarbeidere besitter. Det må i den forbindelse taes
hensyn til det hovedprinsipp som fremkommer i det foreliggende forslag til endringer
i Plan- og bygningsloven, at den som faktisk utfører arbeidet får ansvaret for at
regelverket blir fulgt. I den grad byggherren (tiltakshaver) ikke har engasjert eksterne
rådgivere til å påta seg utførelse av deler av arbeidet, vil det totale ansvaret påhvile
ham selv.
.RPP6nWLGOLJVRPPXOLJKHOVWI¡U%HVOXWQLQJQUMIUILJPnGHW
JMHQQRPI¡UHVHQ)RUKnQGVNRQIHUDQVHPHGNRPPXQHQMIUSEODRJ1%%/%DVLV
(NVHPSHOVDPOLQJHQ
5HIHUDWIUD)RUKnQGVNRQIHUDQVHQE¡UOLJJHYHG,QQVWLOOLQJQUVOLNDW6W\UHWInU
I¡UVWHKnQGVLQIRUPDVMRQRPP\QGLJKHWHQHVV\QSnLGpHQVNLVVHQSURVMHNWHW 
'HWHULNNHNUDYRPDWE\JJKHUUHQWLOWDNVKDYHUVNDOY UHUHSUHVHQWHUWPHGDQVYDUOLJ
V¡NHU 6. PHQGHWHULQJHQXOHPSHRPGHWHUVOLN-IURJVn
,QQOHGQLQJVNDSLWOHW´3EO´RJNRPPHQWDUHUXQGHU
Følgende punkter bør normalt inngå i programmeringsfasen:
1.1. Engasjement av eventuelle rådgivere
1.2. Bebyggelsesart
1.3. Bebyggelsesform
1.4. Omfang
1.5. Tekniske vilkår og standard
1.6. Økonomi
1.7. Fremdrift
1.8. Organisering
1.9. Konklusjon


.RPP-IUILJRJILJ8WDUEHLGHOVHDYE\JJHSURJUDPHUHQQRH
IRUV¡PWHXQGHUYXUGHUWHLPDQJHE\JJHSURVMHNWHU+YRUIRUYHWMHJLNNHPHQRIWHVHU
GHWXWWLODWSURVHVVHQ´NRUWVOXWWHV´YHGDWRSSGUDJVJLYHUVLGHQPDQJOHUVSHVLDOLVWSn
SURJUDPPHULQJRJHQJDVMHUHUHQDUNLWHNW´IRUnNRPPHLJDQJ´)nDUNLWHNWHUKDU
JMRUWSURJUDPPHULQJWLOVLQVSHVLDOLWHWPHQNRPELQHUHUGHWJMHUQHPHGVSHVLDOLWHWHQ
nO¡VHIXQNVMRQHOOHRJHVWHWLVNHRSSJDYHU'HWWHLQQHE UHUDWRSSGUDJVJLYHUVEHKRY
XWWU\NWLKDQVHJQHRUGLNNHEOLUVNUHYHWQHGPHQWRONHWGLUHNWHRJYLVWVRPVNLVVHURJ
WHJQLQJHU'HWILQQHVGHVVYHUUHPDQJHHNVHPSOHUSnDWYLNWLJHEHKRYHUEOLWWRYHUVHWW
YHGDWSURJUDPPHULQJVDUEHLGHWLNNHKDUEOLWWJMHQQRPI¡UWV\VWHPDWLVN,XWJD
1RUJHV%\JJVWDQGDUGLVHULQJVUnG1RUVN6WDQGDUG16PHG9HLOHGHU9HLOHGHUHQ
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Det mest ekstreme jeg har hørt om er idrettskomplekset m/svømmeanlegg (i Danmark) hvor selve
bassenget ble glemt medtatt på tegningene!!
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HUHQPDOIRUE\JJHSURJUDPHQNYDOLWHWVVLNULQJVYHUNW¡\VRPKMHOSHU
RSSGUDJVJLYHUHWLOn´KXVNHSnDOW´
,´.YDOLWHWVSURVMHNWHW´EOH HQEHDUEHLGHWYHUVMRQDY 9HLOHGHUHQSU¡YGXWEODL
72%%RJ2%263URVMHNW$6'HSURVMHNWOHGHUQHVRPPHGYLUNHWYDUHUSRVLWLYHWLO
GHQQHPnWHQnDUEHLGHSn%\JJHSURJUDPPHWEOLUGHQRSSGUDJVEHVNULYHOVHVRP
OHJJHVYHGEHVWLOOLQJHQDYSURVMHNWHULQJVWMHQHVWHU 'HWNDQY UHQ\WWLJnHQJDVMHUHHQ
DUNLWHNWWLOnY UHPHGnXWDUEHLGHE\JJHSURJUDPPHWJMHUQHLQNOGHWnXWDUEHLGH
HQNOHLOOXVWUDVMRQHUVNLVVHU0HQKXVNDWGXVNLOOHUPHOORPSURJUDPPHULQJ  
EHKRYVSUHVLVHULQJ RJSURVMHNWHULQJ  O¡VQLQJDYEHKRYHW 

3URJUDPPHULQJWDUWLGRJNUHYHUNRQVHQWUDVMRQ6DPWLGLJHUHQGHOJUXQQOHJJHQGH
DYNODULQJHUJMRUW VWHGVYDOJSURVMHNWW\SHVW¡UUHOVHHYVDPDUEHLGVIRUKROGRVY 
2PLNNHSURVMHNWHWKDUInWWHQQ\SURVMHNWOHGHUI¡UVnHUGHWLNNHXYDQOLJDWGHWVNMHU
QnGYVRSSGUDJHWEOLU´ODJWSnSXOWHQ´WLOHQSHUVRQVRPKDUNDSDVLWHWRJ
NRPSHWDQVHWLOnOHGHDUEHLGHWIUHPWLO%\JJHSURJUDPPHWIRUHOLJJHUJMHUQHLQNO
DUNLWHNWVNLVVHU HYVNLVVHSURVMHNW RJHWNYDOLILVHUWNRVWQDGVDQVODJ2YHUOHYHULQJ
DY3/RSSJDYHQMIU1%%/%DVLV(NVHPSHOVDPOLQJHQ

'XSURVMHNWOHGHUHQHUJMHUQHVHOYVSHVLDOLVWSnSURJUDPPHULQJHOOHUGXYHOJHUn
HQJDVMHUHHQHOOHUIOHUHHNVWHUQHVSHVLDOLVWHUIRUnInIUHPE\JJHSURJUDPPHW'LVVH
VSHVLDOLVWHQHHUJMHUQHGHVDPPHVRPHUVSHVLDOLVWHUSnSURVMHNWHULQJRJGHWNUHYHV
HQU\GGLJDGPLQLVWUDVMRQIUDGHJVRP3OIRUnXQQJnDWGHWRW\SHQRSSJDYHUEOLU
EODQGHWVDPPHQIDJOLJRJHOOHUNRQWUDNWVPHVVLJ

'HWNDUDNWHULVWLVNHYHG%\JJHSURJUDPPHWHUDWGHWVNDOIRUWHOOHKYRUGDQE\JJKHUUHQ
YLODWE\JJHWKDQVVNDOY UHPHGVLQHHJQHRUGRJLNNHLWHNQLVNIDJVMDUJRQJ
(NVHPSHO´-HJYLOKDHQYHGOLNHKROGVIULE\JQLQJVIDVDGH´'HWHUVnGHQGH
SURVMHNWHUHQGHVRSSJDYHnIRUHVOnO¡VQLQJHQHYDOWHUQDWLYHO¡VQLQJHU'HQQ\H
WHNQLVNHIRUVNULIWHQ7(.OHJJHURJVn´E\JJKHUUHVSUnNHW´WLOJUXQQGHQOLVWHURSS
IXQNVMRQVNUDYWLOE\JJHWVRPVnE\JJKHUUHQKDQVUnGJLYHUHVnVNDOWLOIUHGVVWLOOH
JMHQQRPYDOJWHO¡VQLQJHU7(.DQJLUJHQHUHOOHP\QGLJKHWVNUDYPHQVHW
E\JJHSURJUDPRJVnDQJLUIXQNVMRQHUVRPLNNHRPIDWWHVDY7(.-HJWURUDW7(.
IRUVNULIW YLOJLLPSXOVHULOHQQ\YHUVMRQDY16YHLOHGHUHQVOLNDW
%\JJHSURJUDPPHWNDQEOLHQHQGDNODUHUHRSSGUDJEHVNULYHOVHIRUOHYHUDQG¡UHQHDY
SURVMHNWHULQJVWMHQHVWHU0HQHQQVnOHQJH3U¡YXWRSSOHJJHWYLVWL1%%/%DVLV
(NVHPSHOVDPOLQJHQRJ

 (QJDVMHPHQWDYHYHQWXHOOHUnGJLYHUH
1.1.01. Juridisk rådgiver.
Gjennomføring av en byggesak berører en rekke forhold som er lovregulert. Det
gjelder bl.a. følgende lover:
* Lov om boligbyggelag - av 04.02.1960 - nr. 1.
* Lov om borettslag - av 04.02.1960 - nr. 2.
* Plan- og bygningslov- av 14.06.1985 - nr. 77
* Avtaleloven- av 31.05.1918 - nr. 4.
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Det vil føre for langt å liste opp alle lovene som kan være aktuelle, men ovennevnte
vil være aktuelle for et hvert prosjekt i regi av boligbyggelag. Det fordrer at det blant
deltagerne i prosjektgruppen er personer som har kjennskap til innholdet i lovene.28
1.1.02. Økonomisk rådgiver.
I de innledende faser av prosjektets utvikling, vil økonomiske betraktninger i
hovedsak måtte basere seg på erfaringstall og kalkyler utført av prosjektleder, arkitekt
og tekniske rådgivere. Det vil imidlertid være behov for å vurdere lagets muligheter
for nye investeringer og finansieringen av disse.
I senere faser vil også utarbeidelse av ulike budsjetter - f.eks. bygge-, likviditets- og
driftsbudsjetter - medføre et behov for økonomisk kompetanse. Også i tilknytning til
salg er det behov for økonomisk rådgiving - til de potensielle kjøperne.
.RPP7RJRGHHNVHPSOHUSnVSHVLDOLVWRSSJDYHU

´«¡NRQRPLVNNRPSHWDQVH«´

´«UnGJLYQLQJWLOSRWHQVLHOOHNM¡SHUQH´
'X3/PnYXUGHUHRPGXVHOYKDUVOLNNRPSHWDQVHHOOHURPDQGUHPnNRQVXOWHUHV
1.1.03. Arkitekt.
Arkitektens kreativitet og faglige kvalifikasjoner vil være avgjørende for om et
prosjekt skal bli vellykket. Erfaring tilsier at kreativitet må styres, og et engasjement
av arkitekt må styres gjennom en avtale - som fastlegger økonomisk rammer,
fremdrift mv. - for ulike trinn i prosjektets utvikling.
I forslaget til endringer i Plan- og bygningsloven, er det tatt med en ny bestemmelse
om at søknad om byggetillatelse skal forestås av en DQVYDUOLJV¡NHUDenne vil i
utgangspunktet få ansvaret overfor myndighetene for at all nødvendig dokumentasjon
foreligger - dvs. at søknaden er fullstendig. Det må vurderes om arkitekten vil være
den rette til å påta seg ansvaret som ansvarlig søker, eller om dette skal overlates til
andre. I følge lovendringsforslaget, skal den ansvarlige søker også ha ansvaret for
samordning av prosjekteringen.
.RPP%\JJHSURJUDPPHWE¡UIRUHOLJJHI¡UGHWXWDUEHLGHVV¡NQDGVGRNXPHQWDVMRQ
$UNLWHNWVRPHYHQJDVMHUHVLSURJUDPPHULQJVELVWDQGE¡UHQJDVMHUHVVRP
SURJUDPPHULQJVVSHVLDOLVW1nUSURJUDPPHWHUNODUWNDQDUNLWHNWHQHQJDVMHUHVWLOn
XWDUEHLGHV¡NQDGVGRNXPHQWDVMRQ )RU¡YULJHUGHWQDWXUOLJDWDUNLWHNWHQHQJDVMHUHV
VRPDQVYDUOLJV¡NHU6.KYLVGHWGDLNNHILQQHVVOLNV¡NHRJ
SURVMHNWHULQJVOHGHOVHVNRPSHWDQVHLEROLJE\JJHODJHW MIU,QQOHGQLQJVNDSLWOHW´3EO
´RJ
I tillegg til den ansvarlige søker, er det også foreslått at det skal utpekes en DQVYDUOLJ
SURVMHNWHUHQGHDenne vil ha tilsvarende funksjon som dagens prosjekteringsleder,
men vedkommende vil iht. lovforslaget få direkte ansvar overfor myndighetene.
Det er SURVMHNWOHGHUV ansvar å få juridisk kompetanse inn i prosjektet. Ofte kan Sjef og PA mye, og
de fleste byggesaker er slik at det de kan er tilstrekkelig, men dette må den som er i prosjektlederrollen
til enhver tid spørre seg selv og Sjefen om

28
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.RPP(WE\JJHSURVMHNWVNDOSURVMHNWHUHVDYIRUHWDNPHGUHOHYDQWNRPSHWDQVHSn
DOOHGHIDJRPUnGHUVRPSURVMHNWHWRPIDWWHU'YVDWGHWLSURVMHNWHWPnILQQHV
$QVYDUOLJSURVMHNWHUHQGHIRUDUNLWHNWIDJE\JQLQJVWHNQLVNHIDJ996WHNQLVNHIDJ
(OHNWURWHNQLVNHIDJRVY-IUSEO*RGNMHQQLQJVIRUVNULIWHQRJ*RGNMHQQLQJVNDWDORJHQ
MIU,QQOHGQLQJVNDSLWOHW´3EO´RJ
1.1.04. Bygningsteknisk rådgiver.
Nødvendigheten av å engasjere bygningsteknisk rådgiver vil være avhengig av
bebyggelsesart, grunnforhold mv.
Forslaget til endringer i Plan- og bygningsloven øker behovet for at det blir engasjert
rådgivere, som kan påta seg ansvaret innenfor det bygningstekniske området.
1.1.05. VVS-teknisk rådgiver.
Nye byggeforskrifter kommer til å inneholde utvidete krav til inneklima i forhold til
dagens forskrifter. Dette vil øke behovet til engasjement av rådgiver med kompetanse
mht. luftbehandling. Kravene til ventilasjon er en del av
inneklima/energibrukskravene, og bestemmelsene er koordinerte med kravene i
arbeidsmiljøloven og lov om helsetjenester i kommunene.
Forsterkede krav til dokumentasjon av planer i tilknytning til søknad om
byggetillatelse, vil gjøre det nødvendig med kompetente rådgivere også innenfor
vann- og avløpsksektoren.
1.1.06. Elektroteknisk rådgiver.
Kravene til dokumentasjon - som et ledd i målsettingen om å øke kvaliteten på det
som bygges, vil gjøre det nødvendig med kompetente faglige rådgivere også
innenfor det elektrotekniske området.
1.1.07. Geoteknisk rådgiver.
Behovet for eventuell geoteknisk rådgiver vil være svært variabelt. Det anbefales å
vurdere behovet for eventuelt engasjement i samarbeid med bygningsteknisk
rådgiver.
1.1.08. Andre rådgivere.
Avhengig av lagets egen kompetanse, kan det være aktuelt å benytte andre rådgivere
- f.eks. i forbindelse med markedsføring og salg.
.RPP±,GHQQHHWDSSHQHUGHWVSHVLDOLVWHUSnSURJUDPPHULQJVRP
EHK¡YHV'HWHUNORNWnInHQ5,%RJHQ5,9RVYWLOnEUXNH´HWSDUWLPHU´Snn
NRPPHQWHUH±HOOHUKMHOSHDNWLYWWLOPHGE\JJHSURJUDPRJHYNRPPHQWHUH
DUNLWHNWVNLVVHUPHQGHWHUI¡UVWQnUE\JJHSURJUDPPHWIRUHOLJJHUDWUnGJLYHUHVNDO
HQJDVMHUHV IRUn´RYHUVHWWH´IXQNVMRQVNUDYHQHWLOWHNQLVNHVSHVLILNDVMRQHUVRP
HQWUHSUHQ¡UHQHNDQJLSULVSnRJE\JJHHWWHU  
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 %HE\JJHOVHVDUW
Når det gjelder de opplistede punkter i dette avsnittet, vil det sannsynligvis bare være
aktuelt å fylle ut ett eller noen få punkter. Formålet vil være å konkretisere
tiltakshavers (byggherrens) målsetting - med utgangspunkt i de utredninger som er
foretatt i tilknytning til idefasen.
I den grad det gjelder boliger/spesialboliger, bør det utarbeides en beskrivelse med
nærmere angivelse av målgruppen.
Dersom prosjektet gjelder daginstitusjon, sykehjem eller forretninger, vil det
sannsynligvis foreligge et romprogram - som vil måtte legges til grunn for
programmeringen.
.RPP'HQQHLQIRUPDVMRQHQKYLONHQW\SHE\JJSURVMHNWHWRPIDWWHUHUPnLQQL
E\JJHSURJUDPPHWMIU8QGHU´,QQOHGQLQJ´HUGHWQDWXUOLJnIRUWHOOHKYD
E\JJHWVNDOWMHQHWLORJXQGHUDYVQLWW´%UXNHUIXQNVMRQHU´VSHVLILVHUHVGHWWH
%ROLJHUVW¡UUHOVHU±DQWDOOHYDQGUHSULP UIXQNVMRQHURVY
 %HE\JJHOVHVIRUP
Også dette avsnittet vil kunne konkretiseres med basis i de foretatte utredninger i
idefasen. Det må for øvrig sees i sammenheng med etterfølgende punkt om
utnyttelsesgrad.
+YLVGHWPHG´EHE\JJHOVHVIRUP´KHUPHQHVDUHDOYROXPLQQSDVVLQJSnWRPWHQNDQ
GHWMRVLHVQRHRPGHWWHMIU
- SNW$5DPPHEHWLQJHOVHUVWHGRJWRPW
-  ´
%\JQLQJHU
(OOHUVYLOGHWJMHUQHDOOHUHGHQnIRUHOLJJHDUNLWHNWVNLVVHUVRPGHWNDQUHIHUHUHVWLOQn
RSSGUDJVJLYHURPWDOHUVLQHNUDYWLOEHE\JJHOVHVIRUP
 2PIDQJ
1.4.01. Utnyttelsesgrad.
Dersom der foreligger reguleringsplan for området, vil utnyttelsesgraden være angitt i
denne. Er området uregulert, vil det bli opp til tiltakshaver å vurdere hensiktmessig
utnyttelse for å oppnå vedtatt målsetting.
Blant de foreslåtte endringer i Plan- og bygningsloven - er medtatt et nytt system med
IRUKnQGVNRQIHUDQVH, som vil kunne bidra til forhåndsavklaring av myndighetenes
syn på påtenkt utbygging. Dette vil kunne spare kostnader til unødvendig
planlegging og prosjektering.
Det er viktig å ha klart for seg at en forhåndskonferanse ikke vil kunne gi utbygger
noen rettigheter, men bare vil medvirke til en gjensidig avklaring omkring et
potensielt prosjekt.
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.RPP)RUKnQGVNRQIHUDQVHQHUYLNWLJRJGHWHUYLNWLJDWSURVMHNWOHGHURJGH
VSHVLDOLVWHUKDQHYKDUPHGVHJWLOIRUKnQGVNRQIHUDQVHQHUJRGWIRUEHUHGWRJOHJJHU
YHNWSnHQSRVLWLYGLDORJPHGE\JQLQJVP\QGLJKHWHQH1%)RUKnQGVNRQIHUDQVHQHU
HQDYNODULQJVDNWLYLWHWYHGUHQNRQNUHWSURVMHNWLGp-IU1%%/%DVLV
(NVHPSHOVDPOLQJHQ
 0¡WHUPHGSODQDYGHOLQJHQLNRPPXQHQRPNRPPXQHGHOVSODQHU
UHJXOHULQJVSODQHURVYHULNNH)RUKnQGVNRQIHUUDQVH 
1.4.02. Leilighetsfordeling.
Her medtas prosentvis fordeling av ulike leilighetstørrelser - f.eks. i antall rom,
minimums- og maksimumsareal for hver type, eventuelle krav til fellesarealer mv.
.RPP6H%UXNHUIXQNVMRQHURJE\JQLQJVIXQNVMRQHUKHULQQHKROGHUPDOHQ
VWLNNRUGIRUDOOHGLVVHDVSHNWHQHGHWHUEDUHnVNULYHLQQGHNUDY¡QVNHURJ
\WWHUOLJHUHNRPPHQWDUHURSSGUDJVJLYHUKDUWLOE\JQLQJHQ H 
1.4.03. Antall byggetrinn.
Det må allerede i forbindelse med programmeringen vurderes om utbyggingen skal
gjennomføres i ett eller fordeles på flere byggetrinn, da dette vil ha betydning for
utformingen av planene.
.RPP1%%/%DVLV5DPPHEHWLQJHOVHUSNW7LGSNW2YHURUGQHW
IUHPGULIWVSODQKHUNDQGHWVNULYHVQHGGHW6W\UHWKDUEHVOXWWHWYHGUDQWDOO
E\JJHWULQQ
 7HNQLVNYLONnURJVWDQGDUG
.RPP'HWWHHUSURJUDPPHULQJVVSHVLDOLVWHQHVRSSJDYHnEHVNULYH'HIOHVWH
XQGHUSXQNWHUKHUHUXWG\SLQJDYNUDYLSEOWHNQLVNIRUVNULIW 7(. 
5HGLJHULQJHQ±VDPVYDUHUGHVVYHUUHLNNHPHGUHGLJHULQJHQDY1%%/
%DVLV'HWLGHHOOHYLOOHY UHRPRJ7(.YDU´VDPUHGLJHUW´GHWHU
LNNHXWHQNHOLJDWQHVWHYHUVMRQDY169HLOHGHUHQ1%%/%DVLVYLOEOL
VDPRUGQHWPHG7(.LQQGHOLQJHQ 0HQKHUVWnUGHWP\HJRGVDNVLQIRUPDVMRQ)RU
SURVMHNWOHGHUHQHUXWIRUGULQJHQnGHILQHUHKYHPSURJUDPPHULQJVVSHVLDOLVWHQHHU
KYDHUKDQKXQVHOYNYDOLILVHUWIRUnEHVNULYHKYDNUHYHUDQGUHVSHVLDOLVWHURJKYHP
HUGHWWH" 2IWHLQQHKROGHUE\JJHSURJUDPPHWNUDYRPDWDOWHUQDWLYHWHNQLVNH
O¡VQLQJHUVNDOXWUHGHVDYGHSURVMHNWHUHQH*OHPEDUHLNNHDWXWUHGQLQJNRVWHU
SHQJHUVnKYLVPDQKDUHQ´HUIDULQJVEDQN´L%%/¶HWNDQGHQQHPHGIRUGHO
RSSV¡NHVLGHQQHIDVHQ 
1.5.01. Miljøkrav.
Byggeforskrift 95 vil inneholde nødvendige krav for å oppnå tilfredsstillende
innemiljø. Veiledningen vil angi løsninger som også skal ivareta hensynet til dem
som har særlige plager - som følge av kvaliteten på innemiljøet.
For å oppnå tilfredsstillende luftkvalitet, må blant annet følgende forhold ivaretas:
* Det må taes særlige hensyn til at fuktighet og radon ikke trenger inn i bygningen.
43

* Bygnings- og overflatematerialer skal ikke avgi forurensing til inneluften - som kan
medføre ubehag, irritasjon eller risiko for helsepåvirkning.
* Bygningsmessig utførelse må sikre at mennesker som oppholder seg i en bygning
ikke eksponeres for ioniserende stråling, som kan gi økt risiko for helseskader.
* Ventilasjonsanlegg må utføres slik at god luftkvalitet oppnås og slik at
forurensninger fra mennesker, bygningsmaterialer, aktiviteter og eventuelle
prosesser - samt fukt, lukt og helseskadelige stoffer føres ut av bygningen.
* I oppholdsrom skal minst ett vindu eller dør mot det fri kunne åpnes. I rom hvor
vinduer er uønsket ut fra bruken, skal det være annen tilsvarende mulighet for forsert
avtrekk.
De store kildene til luftforurensing utendørs er veitrafikken og industrien. Kvaliteten
på inneluften vil i stor grad være avhengig av kvaliteten på uteluften. Tiltak for å
oppnå ønsket kvalitet på den uteluften som tilføres boligen, må planlegges og
dimensjoneres ut fra uteluftens beskaffenhet. Luftinntakets plassering og behovet for
eventuell filtrering må vurderes.
1.5.02. Oppvarmingssystem.
Ved valg av oppvarmingssystem må såvel miljømessige - som økonomiske forhold
vurderes, i tillegg til hensynet til brukernes krav til komfort. Valget vil normalt stå
mellom:
* Elektrisk oppvarming
* Oljefyrt oppvarming
Elektrisk oppvarming er pr. i dag utvilsomt best ut fra et miljømessig synsvinkel. Når
det gjelder kostnader til driften av ulike anlegg, blir prisen på såvel elektrisk strøm som fyringsolje - bestemt gjennom etterspørselen på det frie markedet (+
myndighetenes avgiftspolitikk). Det tilsier at det ikke foreligger noe entydig svar
mht. hvilken oppvarming som gir det optimale resultat ut fra en økonomisk
vurdering. Svaret vil kunne endre seg ved variasjoner i det innbyrdes prisnivået på
energikildene.
Stigende priser på elektrisk strøm og fyringsolje gjør det stadig mer aktuelt å vurdere
varmegjenvinning i tilknytning til balansert ventilasjon av boliger. Varmegjenvinning
vil medføre redusert energiforbruk, og vil derved også være en installasjon som
ivaretar økologiske hensyn.
Valg av prinsipp for ventilasjon vil påvirke dimensjoneringen av
oppvarmingssystemet. Dette må derfor inngå som en del av programmeringen.

1.5.03. Renovasjonssystem.
De store avfallsmengdene er et voksende miljøproblem for samfunnet som helhet, og
et økonomisk problem for kommunene - som skal ta seg av det. Det er derfor viktig å
begrense avfallsmengdene.
Kildesortering i tre eller flere grupper - med kompostering enten lokalt eller sentralt,
er mest effektivt. Det krever en del plass - såvel på kjøkkenet, som når en skal samle
ulike typer avfall for det enkelte prosjektet.
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Hver enkelt person “produserer” gjennomsnittlig ca. 250 kg. husholdningsavfall pr.
år. Av dette utgjør organisk avfall ca. 1/3 del og papir/papp ca. 1/3 del - hvorav en
den vesentligste andelen er papir. Ved å kompostere det organiske avfallet får en fin
matjord til hagen eller altankassen.
Det blir stadig mer vanlig at kommunene legger til rette for mottak av papir og glass,
samt spesialavfall. Prinsipper for renovasjon må inngå som en del av
programmeringen, og det anbefales å forhåndskonferere med de lokale myndigheter.
.RPPRJ0LOM¡HIIHNWLYE\JJLQJHUHWPnOPHGIRUDQNULQJWLO
LQWHUQDVMRQDOWVDPDUEHLGMIU5LR+DELWDWRJ.\RWRNRQIUHDQVHQH(WWHUKYHUWYLO
KYHUNRPPXQHL1RUJHKDVLQHJHQ/RNDO$JHQGD ´/$´ VRPVHWWHUPnOIRU
PLOM¡EHVN\WWHQGHWLOWDNLNRPPXQHQ'HWWHE¡UEROLJE\JJHODJHQHIRUKROGHVHJWLORJ
XWDUEHLGH´9nU0LOM¡SROLWLNN´RJPLOM¡SURJUDPIRUKYHUE\JJHSURVMHNW
1.5.04. Konstruksjonskrav.
Materialer og produkter i byggverket skal generelt ha slike egenskaper at
grunnleggende krav mht. byggets mekaniske motstandsevne og stabilitet vil bli
tilfredsstilt.
Bygget skal utformes og dimensjoneres slik at det har tilfredsstillende sikkerhet mot
brudd for de laster som kan oppstå under den forutsatte bruken. Kravet skal gjelde
såvel i endelig tilstand, som under oppførelse.
Vurdering av eventuelle spesielle krav til fundamentering:
* Bygningene fundamenteres på fjell
* Bygningene fundamenteres på komprimert sprengsteinsfylling
* Bygningene fundamenteres på labanker på bæredyktige grusmasser
* Pelefundamentering
* Annen fundamentering
Vurdering av konstruksjonsprinsipp for bæresystemer:
* Plasstøpt betong
* Prefabrikerte elementer i betong
* Eventuelt kombinasjon av plasstøpt betong og prefabrikerte elementer
* Trekonstruksjoner

1.5.05. Krav til fasader.
Fasadene skal ivareta en rekke ulike funksjoner og må tilfredsstille krav til:
* Sikkerhet fra såvel ytre - som indre påkjenninger.
* Tetthet - for å hindre fuktighet i å trenge inn i bygningen, såvel som for å hindre
luftlekkasjer og trekk.
* Isolasjonsverdi - for å tilfredsstille byggeforskriftenes krav til energibruk.
* Utseende
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* Bestandighet - for å begrense kostnader til vedlikehold.
* Lysforhold i bygningen.
Materialbruk i fasader må vurderes og eventuelle særskilte krav angis.

1.5.06. Krav til utvendig takløsning.
Utvendige tak skal i hovedsak gi beskyttelse mot klimatiske og mekaniske
påkjenninger.
Takform må vurderes og eventuelle krav - relatert til takform, høyder mv. - i
reguleringsbestemmelsene må påaktes.
.RPPWLORJ'HQGRPLQHUHQGHGHOHQDYE\JJVNDGHRPIDQJHWL1RUJH
NQ\WWHUVHJWLOWDNRJIDVDGHURJYDQQVQ¡LV'HWHULNNHVnP\HVRPNDQJM¡UHVL
SURJUDPPHULQJVIDVHQDQQHWHQQnSnSHNHDWRSSGUDJVJLYHUHQHUNMHQWPHGIDUHQ
IRUSUREOHPHUYHGGLVVHGHOHQHDYE\JJHWRJPLQQHUGH IUHPWLGLJH SURVMHNWHUHQGH
RPGHWHYVLHUIUDRPO¡VQLQJHUPDQLNNHYLOKDMIU´HUIDULQJVEDQNHQ´
1.5.07. Innvendig standard.
I sin tid regulerte Husbanken i detalj hvilken standard som kunne aksepteres dersom
boligene skulle finansieres med Husbanklån. Detaljreglene er for lengst opphevet,
men Husbanken har utarbeidet krav til minstestandard - som skal sikre alminnelig
boligkvalitet slik at boligene blir brukbare over tid.
Minstestandarden stiller minsteskrav til areal, lysforhold mv. og er uttrykt i 10
funksjonskrav. Planlegging på minimumsnivå er vanskelig og gir nøkterne boliger.
Det kan være hensiktsmessig å beskrive prosjektets standard med utgangspunkt i
Husbankens krav til minstestandard, som definerer krav til de ulike rom i en bolig.
Minstestandarden stiller krav til:
* Areal
* Lysforhold
* Uteplass
* Entre
* Boder
* Bad/vaskerom
* Kjøkken
* Stue
* Soverom
- og vil kunne fungere som mal for en strukturert gjennomgang av programmeringen
i det aktuelle prosjekt. malen vil også kunne benyttes til angivelse av
materialkvaliteter for gulv, vegger og tak i det enkelte rom ut fra ønsket standard.
.RPP$OOHXWE\JJLQJVVHOVNDSHUE¡UKDHWGRNXPHQWVRPKHWHU´9nU
PLQLPXPVVWDQGDUG´KYRUVHOVNDSHWVWHNQLVNHVSHVLDOLVWHUKDUVDPOHWO¡VQLQJHUGH
KDUHUIDUWHUJRGHQRNWLOnWnOHGHGULIWVEHWLQJHOVHUE\JJHWYLOHNVLVWHUHXQGHU'H
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IOHVWHEROLJE\JJHODJKDUHJQHVSHVLDOLVWHUEnGHSnGULIWYHGOLNHKROGRJSn
SURJUDPPHULQJ HYRJVnSnSURVMHNWHULQJE\JJLQJ RJE¡UNXQQHEUXNHDOOGHQQH
HUIDULQJHQWLOn´OXNHERUW´GHGnUOLJHO¡VQLQJHURJSURGXNWHU+XVEDQNHQV
PLQVWHVWDQGDUGHUVHOYVDJWHWJRGWXWJDQJVSXQNWIRUHQVOLN´9nUPLQVWHVWDQGDUG´
RJJRGnEUXNHIRUGHODJVRP HQQn LNNHKDUGRNXPHQWHUWVLQVSHVLILNNHORNDOH
HUIDULQJ0HQXWIRUGULQJHQHUnInSnSDSLUHWODJHWVHJHQPLQLPXPVVWDQGDUG´9L
KDUHUIDUWDW«««««,NNHWnOHUGHSnNMHQQLQJHUYLKDUKHUKRVRVVPHQDWGHW
PLQVWPnWLO«« O¡VQLQJHOOHSURGXNW «´
1.5.08. Standard utomhusanlegg.
Utomhusanlegget må vurderes i forhold til påtenkt markedssegment for det aktuelle
prosjektet. Dette gjelder såvel mht. utforming, som standarden på anlegget.
Lekeplasser må utformes slik at barn og voksne kan møtes. En god lekeplass skal
ikke bare ha tilbud til barnene, men også sittegrupper der voksne kan slå seg ned
sammen med barn og andre voksne. Lekeplassene må utformes slik at de er trygge og
stimulerer til en positiv utvikling hos såvel små - som store barn.
.RPP,QQWU\NNHWIUDVHQHUHnUVUHKDELOLWHULQJDYRJWDOOVERUHWWVODJHUDWGHW
OHJJHVP\HLQQVDWVRJSHQJHULRSSJUDGHULQJDYXWRPKXVRPUnGHQH'HWWHHUHUIDULQJ
VRPE¡UNRPPHWLOQ\WWHYHGXWYLNOLQJDYQ\HSURVMHNWHU
 NRQRPL
1.6.01. Finansieringsform.
* Husbankfinansiering - eventuelle begrensninger og vilkår for å kunne oppnå lån
må undersøkes og beskrives.
* Privatfinansiering.
For begge finansieringsformer bør det aktuelle prosjektet forhåndsdrøftes med
potensielle långivere.
1.6.02. Kostnadsrammer.
Prosjektets økonomiske rammer bør fastlegges i forbindelse med programmeringen.
Det kan være hensiktsmessig å oppgi f.eks. maks. entreprisekostnad pr. m2 og
totalpris pr. bolig.
.RPP-IU5DPPHEHWLQJHOVHUSNWNRQRPL+HUNDPSURVMHNWOHGHUHY
VW¡WWHWDYNRVWQDGVVSHVLDOLVWIRUWHOOHKYLONHNUDY¡QVNHUVRPJMHOGHUIRUNRVWQDGHU
+YHUWEEOKDUHUIDULQJHUPHUHOOHUPLQGUHVDWWLV\VWHPVRPNDQEUXNHVKHURJ
HNVWHUQHVSHVLDOLVWHU DUNLWHNWUnGJLYHUH NDQRJVnELGUD(OOHUVHUMRJMHUQHHWJURYW
NRVWQDGVDQVODJ  VDPWQRHQVNLVVHUGHWVRPLQQJnULLQQVWLOOLQJHQVRP
2SSGUDJVJLYHUVNDOPRWWDHWWHUGHQQHHWDSSHQMIUSNW
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 )UHPGULIW
Fremdriftsplaner for ulike faser bør ta utgangspunkt i en rammeplan for prosjektet.
1.7.01. Fremdriftsplan prosjekteringsfase.
Prosjektleder må utarbeide en datoplan som oppfyller byggherrens målsetting for
prosjektet, og angir tidspunktene for godkjennelse av de enkelte faser i utviklingen:
* Skisseprosjekt
* Forprosjekt
* Hovedprosjekt
* Detaljprosjekt
* Anbud
Den enkelte fase må deretter detaljeres i samarbeid med arkitekt og rådgivere - f.eks.
i form av tidspunkt for tegningsleveranser fra arkitekt for forskjellige deler av bygget.
1.7.02. Fremdriftsplan kontraheringsfase.
Fremdriftsplanen for kontraheringsfasen må inkludere aktiviteter som f.eks.:
* Finansiering - utarbeidelse av lånesøknad, saksbehandling og tilsagn
* Kontraktsforhandlinger
* Tid for massekontroll
* Opprettelse av kontrakter
* Garantistillelser
* Byggestart
1.7.03. Fremdriftsplan produksjonsfase.
Byggetiden kan enten være oppgitt av byggherren - som en del av
anbudsbestemmelsene, eller anbyderne kan ha oppgitt sitt behov for byggetid - som
et element i anbudskonkurransen.
I begge tilfeller bør det overlates til entreprenøren å utarbeide detaljert fremdriftsplan
innenfor den fastsatte tidsrammen, da det er entreprenørene som vil ha ansvaret for at
denne følges og den som har best oversikt over egne ressurser.
Det må vurderes om delfrister i planen skal være bindende eller om bindingen bare
skal gjelde for fullføring av prosjektet til avtalt tid.
.RPP)UHPGULIWHUYDQVNHOLJ'HWHUNMHQWRJDNVHSWHUWDYDOOHSDUWHUL
E\JJHEUDQVMHQDWP\HDYVNDGHQHRJDYWDOHPHVVLJHWYLVWHUVRPI¡OJHULHQE\JJHVDNV
NM¡OHYDQQVN\OGHVIRUNQDSSHIULVWHU'HWHUVHOYVDJWYLNWLJnJMHQQRPI¡UH
E\JJHSURVMHNWHUHIIHNWLYWPHQGHVVYHUUHVHUGHWXWWLODWDNW¡UHQHLIHOOHVVNDS
XQGHUYXUGHUHUGHQWLGHQVRPEHK¡YHVIRUYHOO\NNHWJMHQQRPI¡ULQJDYSURVMHNWHW0HG
YHOO\NNHWIRUVWnUMHJI¡UVWRJIUHPVWDWEHERHUQHEHNUHIWHUDWGHHUWLOIUHGVVWLOWYHGDW
EROLJHQRJRPJLYHOVHQHIXQJHUHUVRPIRUYHQWHWRJDWGULIWVRJYHGOLNHKROGVNRVWQDGHU
HUVRPORYHW
+YHPVNDOIUHPGULIWVSODQOHJJH",E\JJHSURJUDPPHWVNDORSSGUDJVJLYHUIRUWHOOH
KYLONHQIULVWHUKDQYLOVHWWHIRUVLQHHJQHDNWLYLWHWHURJYLGHUHKYDKDQNUHYHU¡QVNHU
DYOHYHUDQG¡UHQH
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 7LGIRUEEOVW\UHWVRJ%%/RUJDQLVDVMRQHQVHJQHDNWLYLWHWHUMIUILJHUGHW
3/ODJHWVSURJUDPPHULQJVVSHVLDOOLVWVRPNMHQQHU0HGXWJDQJVSXQNWLNXQQVNDS
RP%%/VW\UHWVSULQVLSSHUIRUEHVOXWQLQJVSURVHVVHQRJIRUKROGYHGGHWVSHVLHOOH
SURVMHNWHUE¡USURVMHNWOHGHUNXQQHIRUHVOnQnUVW\UHWVNDOWDVWLOOLQJWLO
%\JJHSURJUDPPHWRJKYDQHVWHHWDSSHVNDOY UHRPGHWQnVNDOSURVMHNWHUHV
IUHPWLODQEXGVLQQKHQWLQJDQEXGVYXUGHULQJHOOHURPGHWVNDOY UHHW´KROG
SRLQW´QnUE\JJHV¡NQDGHUVHQGW" 1%3ODQRJE\JQLQJVORYHQVV¡NHRJ
VDNVEHKDQGOLQJVRSSOHJJPHGPXOLJKHWWLOWULQQYLVV¡NQDGOHJJHUQDWXUOLJH
I¡ULQJHUIRU%HVOXWQLQJVSODQHQ 
 3/SURJUDPPHULQJVVSHVLDOLVWHQ H E¡UNXQQHPHQHQRHRPVDQQV\QOLJWLGVIRUEUXN
IRUE\JJHVDNVEHKDQGOLQJSURVMHNWHULQJRJE\JJLQJHYNRQIHUHUHPHG
SURVMHNWHULQJVRJE\JJHVSHVLDOLVWHURJVHWWHIRUVODJWLOWLGVIRUEUXNSnGLVVH
KRYHGDNWLYLWHWHQHHYVHWWHRSSHQRYHURUGQHWIUHPGULIWVSODQPHGSUHVLVHULQJDY
DWGHQQHHQQnEDUHXWWU\NNHUHW¡QVNH´EHVWJXHVV´RJDWGHQYLOEOLO¡SHQGH
YXUGHUWRJIDVWVDWWVRPHQGHOLJSODQLWLONQ\WQLQJWLODYWDOHLQQJnHOVHU
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 2UJDQLVHULQJ

1.8.01. Organisasjonsplan prosjekteringsfase.

Byggherre (tiltakshaver):

Forretningsfører:
NN boligbyggelag

Prosjektleder:

Eventuell prosjekteringsleder:

Arkitekt:

Rådgiv. ing.
byggeteknikk:

Rådgiv. ing.
VVS-teknikk:

1.8.02. Organisasjonsplan produksjonsfase:
Byggherre (tiltakshaver):

Forretningsfører:
NN boligbyggelag

Prosjektleder:
Byggeleder:
Arkitekt
Rådgivende ingeniører

Entreprenør(er)
Antallet entreprenører avhenger av entrepriseorganisering.
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Rådgiv. ing.
elektroteknikk

.RPP,WLONQ\WQLQJWLOE\JJHSURJUDPPHWVRPIRUWHOOHUKYDPnLQQVWLOOLQJHQ H WLO
6W\UHWVLQRHRPKYRUGDQGYVRPRSSOHJJHWIRUJMHQQRPI¡ULQJDYGHQGHQHVWH
HWDSSHQ H 'HWWHHUMRXO¡VHOLJNQ\WWHWWLO%HVOXWQLQJVSODQHQLILJ
EHVOXWQLQJVSXQNWHQHKHQJHUVDPPHQPHGKYLONHPRGHOOVRPYHOJHVIRU
JMHQQRPI¡ULQJ
D  ´IXOOSURVMHNWHULQJ´RJKRYHGHQWUHSULVHVLGHHQWUHSULVHU 1616[Q 
E  WRWDOHQWUHSULVH 16 
F  HQDYGHPDQJHNUHDWLYHPHOORPO¡VQLQJHUVRPHNVLVWHUHU

)LJRJHUYDULDQWHUDYILJ±'HWHUYDQVNHOLJnWHJQH
RUJDQLVDVMRQVNDUW RUJDQLJUDPRJGHWNDQOHWWEOLXRYHUVLNWOLJ5nG9LWKYDGXYLO
IRUWHOOHPHGGHQQHLOOXVWUDVMRQHQRJKXVNDWGHWHUHWKMHOSHPLGGHOWLOnNRPPXQLVHUH
RYHUGYVDWHWRUJDQLJUDPHUVMHOGHQVHOYIRUNODUHQGH1%%/%DVLV
(NVHPSHOVDPOLQJHQYLVHUHQGHORUJDQLJUDPPHUMIURJHN
HNRJHN

,LQQVWLOOLQJHQWLO6W\UHWPnGXGHUHVLQRHRPKYRUGDQGXPHQHUSURVMHNWHWVNDO
RUJDQLVHUHVRJGHWNDQJRGWIRUPLGOHVPHGHWRUJDQLJGUDPPHQODGHWKHOVWY UH
HQNHOWRJLNNHJOHPnVNULYHNRPPHQWDUHUWLO
 .RQNOXVMRQ
1.9.01. Innstilling.
Sammendrag - som oppsummerer de viktigste forholdene i programmeringsfasen, og
de konklusjoner som prosjektgruppen er kommet frem til.
Sammendraget forutsettes å konkludere med en anbefaling overfor besluttende organ.
Anbefalingen kan enten være å godkjenne at en går videre til neste fase - dvs. setter i
gang med prosjektering, eller at en vedtar å avslutte prosjektet.
Dersom innstillingen konkluderer med en anbefaling om oppstart prosjektering, bør
det også foreslås økonomiske rammer for de forskjellige faser av prosjektets videre
utvikling.
1.9.02. Vedtak.
Innstillingen i punkt 1.9.01 fremlegges for besluttende organ, og den vil danne
grunnlag for beslutning om prosjektet skal videreføres til neste fase 3 = prosjektering.
Det besluttende organ vil normalt være boligbyggelagets styre, men det kan også
være andre organer. Dette vil f. eks. være tilfelle når laget samarbeider om
kommunale prosjekter, hvor vedtaksmyndigheten vil ligge hos de kommunale
organene.
Det er heller ikke uvanlig at et prosjekt blir organisert som et eget utbyggingsselskap,
formelt organisert som aksjeselskap eller sameie, og vedtakene må da fattes av de
organer som er lovfestet for de respektive organisasjonsformer. Måten å organisere
prosjektet på må fastlegges i forbindelse med programmeringen, kfr. punkt 1.8.
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.RPP-HJKDUVHWWHQGHOHNVHPSOHUSnIRUPDOLVHUWHLQQVWLOOLQJHUWLOVW\UHUL
EROLJE\JJHODJ'HHUJDQVNHOLNHIUDJDQJWLOJDQJRJIUDODJWLOODJ/LNHYHOKDUMHJ
HQQnWLOJRGHnVHDWQRHQKDUVWDQGDUGLVHUWVLWWLQQVWLOOLQJVGRNXPHQWDOWVnODJHWHQ
PDORJSODVVHUWLQQLNYDOLWHWVV\VWHPHWVLWWXQGHUUXWLQHQ´8WDUEHLGHLQQVWLOOLQJHUWLO
6W\UHW´-HJKnSHUDWQHVWHYHUVMRQDY1%%/%DVLVYLOKDPHGHWHNVHPSHOSnGHWWH
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.DSLWWHO3URVMHNWHULQJ
Grunnlaget for arbeidet i prosjekteringsfasen vil være saksdokumenter og vedtak i
foregående punkt - dvs. punkt 1.9.02. Kriteriene for det aktuelle prosjektet vil fremgå
av den dokumentasjon som foreligger fra programmeringsfasen.
Følgende punkter bør normalt inngå i prosjekteringsfasen:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Engasjement av rådgivere.
Skisseprosjekt.
Forprosjekt.
Hovedprosjekt.
Detaljprosjekt.
Anbud.
Budsjettering.
Finansiering.

.RPP,GHQQHHWDSSHQNUHYHUSURVMHNWHWVWRURSSPHUNVRPKHWRJVW\ULQJVDPWIDJOLJ
VDPRUGQLQJ2PLNNHI¡UVnSHNHUQnODJHWVSURVMHNWDQVYDUOLJH 3$ XWHQ
PHGDUEHLGHUVRP3/IRUWULQQVYLVHQPHGDGPLQLVWUDVMRQVNRPSHWDQVHRJYDQOLJYLV
HQSHUVRQIUD7HNQLVNDYGHOLQJ0HGDUEHLGHUQHL7HNQLVNDYGHOLQJKDUQRUPDOW
NRPSHWDQVHVRPJM¡UGHPWLO OLWW SURVMHNWHULQJVVSHVLDOLVWRJYHGQRUPDOH
SURVMHNWHULYDUHWDUGD3/RJVnSURVMHNWHULQJVOHGHIXQNVMRQHQGYVGHQIDJOLJHRJ
DGPLQLVWUDWLYHVDPRUGQLQJHQDYGHWSURVMHNWHULQJVWHDPVRP3OQn VNDO HQJDVMHUH
9HGVW¡UUHSURVMHNWHUNDQGHWY UHDNWXHOWnNM¡SHSURVMHNWHULQJVOHGHUWMHQHVWHQHY
IUDHWDYGHSURVMHNWHUHQGHILUPDHU-IUIRU¡YULJRPWDOHDY352.35RJ6.
IXQNVMRQHQHL´3EO RJ1%%/%DVLV
.RPP3URVMHNWHULQJHUHWYLGWEHJUHSRJGHWKDUYLVWVHJEODL.YDOLWHWVSURVMHNWHW
DWKYHUWODJKDUVLQRSSIDWQLQJDYKYDEHJUHSHWSURVMHNWHULQJRPIDWWHU'HWYDULHUHU
VHOYVDJWRJVnIUDSURVMHNWWLOSURVMHNWRIWHVRPI¡OJHDYYDULDVMRQLNRQWUDKHULQJV
HQWUHSULVHPRGHOO*HQHUHOWGHQJDPOH´$UNLWHNWQRUPHQ´RJ´,QJHQL¡UQRUPHQ´V
IRUVODJWLOJMHQQRPI¡ULQJDYHWSURVMHNWHULQJVRSSGUDJPHGVNLVVHIRUKRYHGRJ
GHWDOMSURVMHNWHUQnRIWHUHXQQWDNHQQUHJHO+YHURUJDQLVDVMRQOHJJHUVLWWLQQKROGL
SURVMHNWHULQJVEHJUHSHW
)RUGHJVRPSURVMHNWOHGHUHUGHWYLNWLJnYLWHKYDGXWUHQJHUIRUnNXQQH
JMHQQRPI¡UHQHVWHWULQQLSURVHVVHQ'HWNDQGXInUHGHSnYHGnNRQIHUHUHPHGGLQH
SURVMHNWHULQJVVSHVLDOLVWHQKDQKXQVRPYHWKYDVRPEHK¡YHVIRUnJMHQQRPI¡UHQHVWH
WULQQHQWHQGHWWHQnHU QRN HQDQDO\VHLQQVWLOOLQJWLO6W\UHW
E\JJHV¡NQDGVXWDUEHLGHOVHNDONXODVMRQDQEXGVUHJQLQJHOOHUGHWHUSURGXNVMRQVIDVHQ
MIU'XSURVMHNWOHGHUHQPnYLWHKYDGXWUHQJHURJHQJDVMHUHUnGJLYHUHIRUn
XWDUEHLGHGHWWH
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)LJ3URVMHNWHULQJVDNWLYLWHWHUSULQVLSS


)LJLOOXVWUHUHUSURVMHNWHULQJVDNWLYLWHWHQ ´SURVMHNWHULQJVIDVHQ´ RJGH
WLOVW¡WHQGHKRYHGDNWLYLWHWHUSURJUDPPHULQJRJIRUEHUHGHOVH7UHIRUKROGV\QHVMHJ
NDUDNWHULVHUHUSURVMHNWHULQJVIDVHQ
  'HWHNVLVWHUHUHWQRHXNODUWIO\WHQGHVNLOOHPHOORPE\JJHSURJUDPRJ
VNLVVHSURVMHNWQRHQJDQJHULQQJnUVNLVVHSURVMHNWHWHOOHUGHOHUDYGHWWH
DUNLWHNWHQVVNLVVHSURVMHNWGRNXPHQWDVMRQ LE\JJHSURJUDPPHWDQGUHJDQJHU
LNNH (OOHU1RHQJDQJHUHU%\JJHSURJUDPHQUHQYHUEDOIXQNVMRQVEHVNULYHOVH
DQGUHJDQJHUHUGHWHWVNLVVHSURVMHNWPHGHQHQNHOWHNQLVNEHVNULYHOVHRJHW
NRVWQDGVRYHUVODJ 
  6NLVVHSURVMHNWRJIRUSURVMHNWJOLURYHULKYHUDQGUHRIWHHUGHWGHWDOMHULQJVJUDG
SnWHJQLQJHQHWLODUNLWHNWHQVDPWJUDGDYGHOWDNHOVHIUDGHUnGJLYHQGH
LQJHQL¡UHQHVRPVNLOOHU
3) +RYHGSURVMHNWRJGHWDOMSURVMHNWIO\WHUJMHUQHVDPPHQHOOHUPHUNRQNUHW6WDGLJ
RIWHUHRYHUWDUHQWUHSUHQ¡UHURJOHYHUDQG¡UHUSURGXVHQWHUGHWDOMHULQJHQPHG
HOOHUXWHQWHJQLQJHU /EOOHJJHUYHNWSnDWYDOJWHO¡VQLQJHUHUGRNXPHQWHUW 



 (QJDVMHPHQWDYUnGJLYHUH
Når det gjelder engasjement av rådgivere - underkapittel 2.1., gjelder i hovedsak de
samme anførsler som er medtatt tidligere kfr. underkapittel 1.1. - punktene .03 - 08.
Arbeidet som rådgiverne utfører i tilknytning til programmeringsfasen, vil ofte være
avtalt som et timehonorar med en økonomisk ramme - som må avtales på forhånd.
Når programmeringen er vedtatt, vil det være mulig å få utarbeidet beskrivelser - som
fastlegger hvilke ytelser som skal presteres av de respektive rådgivere og avtale
honorar for dette. Ytelsene og honorar bør spesifiseres for hver enkelt fase:
* Skisseprosjekt
* Forprosjekt
* Hovedprosjekt
* Detaljprosjekt
* Anbud/kontrahering
* Produksjon = oppfølging i byggetiden
* Garanti
Oppdelingen vil forenkle den suksessive oppfølging av økonomien i prosjektet,
samtidig som det vil gjøre det mindre komplisert dersom en - av uforutsette årsaker må skrinlegge et prosjekt som er under utvikling. Det bør i avtalen(e) med
rådgiver(ne) medtas klare bestemmelser om hvilke vilkår som vil bli gjort gjeldende
dersom prosjektet blir stanset.
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For øvrig henvises til Norsk standard - NS3403. Alminnelige kontraktsbestemmelser
om arkitekters og ingeniørers utførelse av prosjektering og rådgiving, som gjelder for
kontraktsforhold relatert til prosjekterings- og rådgivingsoppdrag i bygg og anlegg.
Videre til NS3413, som er formular for kontrakt om utførelse av prosjektering og
rådgiving.
.RPP16HULNNHOHQJHUDQEHIDOWDYRUJDQLVDVMRQHQSnE\JJKHUUHRJ
SURVMHNWHUHQGHVLGHQRJGHQHUWUXNNHWWLOEDNHDY1%5HUK¡ULQJVIULVWIRU
1%5VIRUVODJWLO´Q\16´MIU1%5)±1%5)RUKnSHQWOLJYLVYLO
GHQQHIRUHOLJJHVHQHUHL

$UNLWHNWHURJUnGJLYHUHHUHQ\UNHVJUXSSHVRPHUEOLWWVWHUNW´VNYLVHW´LO¡SHWDYGH
VLVWHWLnU-HJVLHULNNHDWDOWYDUEUDI¡UPHQXWYLNOLQJHQLUHWQLQJ
´DQEXGVNRQNXUUDQVHSnSURVMHNWHULQJDYGHQPLQVWHK\WWH´HUXKHOGLJ

'HWILQQHVLNNHXQLYHUVHOOHUnGRPKYRUGDQJM¡UHRSWLPDOHLQQNM¡SDY
UnGJLYHUWMHQHVWHUGHWEHURUSnVnPDQJHIRUKROG-HJWURULPLGOHUWLGDW´VPDUWH´
DYWDOHULNNHHUO¡QQVRPPHIRUQRHQPHQDWODQJVLNWLJKHWW\GHOLJKHWRJnSHQKHWHU
WUHVWLNNRUGVRPNDQEUXNHV
  .MHQQVNDSRJWLOOLWHUIDNWRUHUVRPHUYDQVNHOLJnPnOHL´NURQHURJ¡UH´PHQ
VRPXQHNWHOLJELGUDUWLOHIIHNWLYNRPPXQLNDVMRQ
  .ODUIUHPI¡ULQJDYGLQHSURVMHNWHWVEHKRYJMHQQRPHQW\GHOLJ
RSSJDYHVSHVLILNDVMRQHUIRUXWVHWQLQJHQIRUDWGHSURVMHNWHUHQGHNDQVHWWHULNWLJ
NRVWQDGSnVLQHDUEHLGHUHQWHQGXQnEHURPDQEXGHOOHUHWRYHUVODJ
  )RUWHOOW\GHOLJKYDVRPVNDOSURVMHNWHUHVKYRUGDQSURVHVVHQVNDOJMHQQRPI¡UHV
KYLONHQOHYHUDQVHRSSOHJJGXKDUWHQNWIRUSURVMHNWHULQJVWMHQHVWHQHPDR
%\JJHSURJUDPPHWRUJDQLVDVMRQVPRGHOOHQRJ%HVOXWQLQJVSODQ)UHPGULIWVHWDSSHU
$YWDOHXWNDVW

,QQHQIRUHWEROLJE\JJHODJRJLQQHQIRUEROLJVDPYLUNHWILQQHVGHWULNHOLJHUIDULQJIRU
KYDXOLNHWMHQHVWHUNRVWHUE¡UNRVWH+YLVGXHUXVLNNHUILQQHVGHWDQGUHVRPYHWQRH
RP´ULNWLJ´NRVWQDGIRUHQGHILQHUWWMHQHVWH6S¡UNRVWQDGVVSHVLDOLVWHQI¡UGXYHOJHU
nODJHWLOEXGVNRQNXUUDQVHSnSURVMHNWHULQJ +YLVGXYLOEOLNMHQWPHGQ\H
OHYHUDQG¡UHUDYSURVMHNWHULQJVWMHQHVWHULNNHJnYLDSULVNRQNXUUDQVHGUDnVHKYD
GHKDUJMRUWIRUDQGUHRSSGUDJVJLYHUH 


 6NLVVHSURVMHNW
2.2.01. Gjennomgå programmering - definere innhold i skisseprosjekt.
Det anbefales å innlede prosjekteringsfasen med et “oppstartmøte”, hvor følgende
punkter bør behandles:
* Organisasjonsplan prosjekteringsfase - med konkretisering av myndighet og
ansvar for de aktuelle deltagere i prosjekteringsgruppen.
* Programmering - med gjennomgåelse av foreliggende sammendrag og
innstilling (kfr. pkt. 1.9.01) og besluttende organs vedtak (kfr. pkt. 1.9.02), samt
avklaring av ev. vilkår i vedtaket.
* Definere innhold i skisseprosjekt. Dette kan f. eks. omfatte:
- situasjonsplan i målestokk 1:500 (alt. 1:1000)
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- planer, snitt og fasader i målestokk 1:200 (alt. 1:100).
- kort beskrivelse av prosjektet - med oversikt over areal, konstruksjoner og
materialvalg.
- vurdering av ev. alternative løsninger.
- økonomiske overslag.
* Økonomiske rammer for skisseprosjektet.
* Fremdriftsplan.

2.2.02. Utarbeide prosjekteringsplan skisseprosjektfase.
I denne fasen av prosjekteringen vil arkitekten - naturlig nok - være hovedleverandør
av materiell og den som har størst betydning - såvel for produktets utforming, som
for fremdriften. Konstruksjonsløsninger og tekniske hovedprinsipper må imidlertid
også løses i denne fasen.
Det må derfor utarbeides en prosjekteringsplan - som tidfester arkitektens leveranser
av tegninger for ulike deler av prosjektet, slik at også de øvrige rådgiverne får utført
sine vurderinger innenfor de frister som er avtalt for skisseprosjektet.
2.2.03. Gjennomgå planleggernes systemer for kvalitetssikring.
Det er viktig å iverksette systematiske tiltak for å sikre at kvalitet blir planlagt og
oppnådd. Dette kan lett lede til en omfattende og lite hensiktsmessig dokumentasjon
- hvis man ikke har en praktisk og økonomisk innfallsvinkel.
Kvalitetssikring betyr først og fremst at alt fungerer som det skal i det enkelte firma
og i prosjektet. Det er en bevisst og systematisk fokusering på at krav og
forventninger blir tilfredsstilt. Det må kunne forventes at rådgiverne utarbeider
kvalitetsplan for sitt ansvarsområde, og prosjektleder må følge opp at denne blir
fulgt.
Kvalitetssystemer etter ISO 9000 serien er kommet for å bli, men det må antas at det
vil gå lang tid før denne er innarbeidet i boligbyggelagenes virksomhet. Hovedgrepet
er allmenngyldig og et utmerket hjelpemiddel, men det vil neppe bli generelt anvendt
i byggebransjen på meget lang tid.
.RPP0HGHQGULQJHQDYSODQRJE\JQLQJVORYHQLLQQWUnGWHHQQ\WLGLQRUVN
E\JJHEUDQVMH/RYHQNUHYHUDWDOOHDQVYDUOLJHIRUHWDNL%$VHNWRUHQSUVNDO
KDGRNXPHQWHUWVLWWVW\ULQJVV\VWHPLKHQKROGWLO*RGNMHQQLQJVIRUVNULIWHQ 1%
1%%/%DVLVWLOIUHGVVWLOOHUGHWWHNUDYHWRJHQGDOLWWPHUMIU1%%/%DVLV
(NVHPSHOVDPOLQJHQRJ)RUGHJVRP
SURVMHNWOHGHUNYDOLWHWVV\VWHPVSHVLDOLVWHUGHWJRGWKYLVGXNDQVW¡WWHGHJWLOHJHW
NYDOLWHWVV\VWHPQnUGXVNDOYXUGHUHGHDNWXHOOHSURVMHNWHUHQGHV
V\VWHPGRNXPHQWDVMRQ 
9HGYXUGHULQJDYOHYHUDQG¡UV\VWHPHUKXVNDW´VNLQQHWNDQEHGUD´LNNHODGHJ
OXUHDYHQIORWWSHUP'HQEHVWHNYDOLWHWVVLNULQJHQYHGLQQNM¡SDYWMHQHVWHUHUDW
GXHOOHUQRHQDYGLQHNROOHJDHUNMHQQHUILUPDHWIUDI¡URJYHWKYDGHVWnUIRU
ILUPDHWNDQYLVHWLOWLOVYDUHQGHRSSJDYHUVRPHUO¡VWWLOIUHGVVWLOOHQGH
ILUPDHWKDUULPHOLJNDSDVLWHWRJVROLGLWHW
GHKDURUGHQLVDNHQHGYVRPGHJM¡UGHWGHVLHULVLQV\VWHPGRNXPHQWDVMRQ'HWWH
NRQWUROOHUHUGXYHGnEHV¡NHNRQWRUHWWLOOHYHUDQG¡UHQRJEHURPnInVHGHWGX
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PHQHUHUYLNWLJIRUQHWWRSSGLWWSURVMHNW GRNXPHQWVW\ULQJDUNLY
VHQWUDOERUGWMHQHVWHVLGHPDQQVNRQWUROOHWF 
2.2.04. Utarbeide skisseprosjekt.
Utarbeidelse av skisseprosjekt vil måtte skje i samarbeid mellom arkitekt og de
engasjerte tekniske rådgivere - med arkitekten som den ledende. Det er viktig å ha
klart for seg at det er i denne fasen av prosjektet at det er størst mulighet for å påvirke
økonomien i det endelige prosjektet. Derfor vil det gjerne være behov for å vurdere
alternative løsninger - såvel av arkitektonisk utforming, som av konstruksjoner og
øvrige tekniske løsninger.
2.2.05. Vurdere konstruksjonsløsninger.
Dette er normalt byggeteknisk rådgivers (RIB) ansvar og inngår i rådgivers honorar –
som en del av grunnytelsene. Forhold som må vurderes er bl.a.:
- fundamentering
- terrengtilpasning/ massehåndtering
- bæresystem
- økonomi
kfr. for øvrig underkapittel 1.5 - punkt .04.

2.2.06. Vurdere VVS-løsninger.
VVS-teknisk rådgiver (RIV) må vurdere optimale løsninger for sitt fagområde - dvs.
vann- og avløp + ventilasjon. Dersom ulike former for oppvarming kan være aktuelt,
bør enten RIV eller elektroteknisk rådgiver (RIE) gjennomføre en
årskostnadsvurdering med valg mellom vannbåren varme versus direkte elektrisk
oppvarming. kfr. for øvrig underkapittel 1.5 - punkt .02, hvor det også er minnet om
at balansert ventilasjon med varmergjenvinning bør vurderes.
Det forutsettes at eksterne anlegg - dvs. tilførsel av vann i tilstrekkelig mengde og
med tilfredsstillende trykk, og avløp for spillvann og ev. overvann - er registrert og
klarlagt i forbindelse med idefasen, kfr. underkapittel 04, punktene .02 og .03.
2.2.07. Vurdere elektroløsninger.
Elektroteknisk rådgiver (RIE) må vurdere optimale løsninger for sitt fagområde - ev.
sine fagområder, dersom RIE også skal være rådgiver for installasjon av heis i
forprosjektet. kfr. for øvrig foregående punkt mht. årskostnadsvurderinger for
vannbåren varme versus direkte elektrisk oppvarming.
2.2.08. Vurdere alternativ materialbruk.
For de fleste fagområder vil det være muligheter for å kunne velge mellom
likeverdige produkter, men også mellom produkter i forskjellige prisklasser. Det vil
være nødvendig å foreta avveining av ulike hensyn - f. eks.:
* Krav til utseende
* Krav til holdbarhet
* Krav til kostnader - dvs. såvel investeringskostnader, som årskostnader.
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2.2.09. Vurdere økonomi.
Rådgiverne må utarbeide kostnadsoverslag for sine respektive fagområder, mens
prosjektleder normalt vil ha ansvaret for utarbeidelse av samlet budsjett for det
aktuelle prosjektet. Budsjettet må sammenholdes med de økonomiske rammer som er
vedtatt i programmeringen, kfr. underkapittel 1.6 - punkt .02.
Dersom kostnadene overskrider de programmerte rammene, vil det måtte vurderes
alternative løsninger - ev. alternativ materialbruk.
2.2.10. Vurdere skisseprosjekt mot programmering.
Når skisseprosjektet er fullført, må det oppsummeres og sammenholdes mot vedtatt
programmering. Dersom det av en eller annen grunn skulle foreligge avvik mellom
programmering og det utarbeidete skisseprosjekt, må det redegjøres nærmere for
årsakene til dette.
2.2.11. Godkjenne skisseprosjekt.
Oppsummeringen forutsettes fremlagt for besluttende organ - som en
“løypemelding”, dersom det ikke i forbindelse med tidligere behandling er vedtatt at
skisseprosjektet skal forelegges besluttende organ for godkjennelse, kfr. underkapittel
1.9 - punkt 02.
Dersom skisseprosjektet ikke er i samsvar med vedtatt programmering, vil det i alle
fall måtte fremlegges besluttende organ for godkjennelse og vedtak om å fortsette
med neste fase av prosjekteringen - dvs. forprosjekt.
.RPP'HWHUIRUVNMHOOSnKYDVRPOHJJHVLEHJUHSHWVNLVVHSURVMHNWGHWNDQY UH
DOWIUDHQNOHJURYWPnOVDWWHSODQHURJIDVDGHURJGHWNDQY UHSODQHUVQLWWRJ
IDVDGHUVXSSOHUWPHGSULQVLSSO¡VQLQJHUIUDUnGJLYHUQH'HWHUSURVMHNWHWVVW¡UUHOVH
NDUDNWHU1%%/3$RUJDQLVDVMRQHQVNRPSHWDQVHGHQDNWXHOOH
JMHQQRPI¡ULQJVPRGHOORJ6W\UHWVEHVOXWQLQJVSROLWLNNVRPGHILQHUHUKYDKYRU
RPIDWWHQGHVNLVVHSURVMHNWHWVNDOY UHRJKYDGHWVNDOEUXNHVWLO
 )RUSURVMHNW
2.3.01. Gjennomgå eventuell vilkår for godkjennelse av skisseprosjekt.
Dersom skisseprosjektet har vært fremlagt for behandling og vedtak i besluttende
organ, må eventuelle vilkår for aktuelt vedtak vurderes. Det må videre vurderes om
vedtaket får konsekvenser for den pågående prosjektering og utviklingen av det
aktuelle prosjektet.
Dersom prosjekteringsgruppen finner det problematisk å oppfylle de vilkår som
besluttende organ har vedtatt, må det fremmes ny sak - som redegjør for aktuelle
problemstillinger. Besluttende organ må deretter ta stilling til om prosjektet skal
videreføres med endrete vilkår, eller ev. skrinlegges - eller ev. videreføres med nye
samarbeidspartnere.
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2.3.02. Fastlegge vilkår og standard for forprosjekt.
Forprosjektet er en videreføring av skisseprosjektet, og tar utgangspunkt i ajourført
skisseprosjekt. Denne fasen må - i likhet med tidligere faser - starte med å definere
innholdet i det aktuelle trinnet i utviklingen av prosjektet, som f. eks. kan omfatte:
- bestemmelse av endelige konstruksjoner og tekniske anlegg mv.
- situasjonsplan i målestokk 1:500
- planer, snitt og fasader i målestokk 1:100
- perspektiv - ev. modell
- beskrivelse av disposisjoner, arealer, konstruksjoner, materialvalg og tekniske
anlegg.
- sammenstilling av forprosjektmateriale fra alle rådgivere
- kostnadsoverslag
- fremdriftsplan
Kostnadsoverslagene i tilknytning til forprosjektet må kunne forventes å ligge
innenfor +/- 10% av de endelige entreprisekostnadene. Mange bruker forprosjektet til
sonderinger mot markedet, og det er derfor av stor betydning at det er så korrekt som
mulig. Markedets respons kan være avgjørende for om prosjektet skal videreføres.
2.3.03. Utarbeide prosjekteringsplan forprosjektfase.
Også i denne fasen av prosjekteringen, vil arkitekten være hovedleverandør av
materiell - som vil danne grunnlag for de øvrige rådgiveres arbeid. Det gjør det
nødvendig å utarbeide en prosjekteringsplan, som fastlegger tidspunktet for
arkitektens levering av tegninger for ulike tegninger - plan, fasader, snitt mv.
Erfaring tilsier at det kan oppstå konfliktsituasjoner relatert til installasjoner for
forskjellige fagområder. Det er viktig å være oppmerksom på dette, samt å avsette tid
til suksessiv gjennomgåelse av konstruksjoner, tekniske installasjoner mv.
2.3.04. Kontakt med bygningsmyndighetene.
Tidlig og løpende kontakt med bygningsmyndighetene øker sjansene for at den
senere formelle byggesaksbehandlingen kan gjennomføres uten store overraskelser.
Tidlige kontakter kan også spare tiltakshaver for å legge ned unødige ressurser i
prosjektering av tiltak som senere viser seg ikke å kunne godkjennes.
I den nye Plan- og bygningsloven er det foreslått innført en forhåndskonferanse, som
skal gi utbygger oversikt over regelverk, plangrunnlag, saksbehandlingsrutiner mv..
Denne vil gi myndighetene en første oversikt over det planlagte tiltaket, men vil ikke
gi utbygger noen rettigheter.
.RPP/HQJHI¡USURVMHNWHWKDUNRPPHWVnODQJWVRPWLOIRUSURVMHNWIDVHQE¡U
1%%/3$3/WDLQLWLDWLYWLO)RUKnQGVNRQIHUDQVHPHGE\JJHVDNVP\QGLJKHWHQHL
NRPPXQHQ6nVQDUWHQDNWXHOOWRPWHUNODUE¡USURVMHNWLGpHQGU¡IWHVPHG
P\QGLJKHWHQHGHWNDQVSDUHSURVMHNWHWIRUXQ¡GLJDUEHLGNRVWQDGHURJGHWNDQWLOI¡UH
YHUGLIXOOLQIRUPDVMRQIRUGHWYLGHUHDUEHLGHW 'XPnYXUGHUHKYLONHQ
SURVMHNWGRNXPHQWDVMRQGHWHUKHQVLNWVPHVVLJnKDXWDUEHLGHWIRUnNRPPXQLVHUH
HIIHNWLYWPHGE\JJHVDNVP\QGLJKHWHQHKXVNDWIRUKnQGVNRQIHUDQVHQHUHQ
LQIRUPDVMRQVXWYHNVOLQJLNNHE\JJHVDNVEHKDQGOLQJ 
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2.3.05. Utarbeide forprosjekt.
Utarbeidelse av forprosjekt må skje i samarbeid mellom arkitekt og de engasjerte
tekniske rådgivere. I den nye Plan- og bygningsloven er det forutsatt at det skal
oppnevnes en DQVYDUOLJV¡NHU- som skal ha ansvaret for samordning av
prosjekteringen.
Den ansvarlige søker skal klarlegge at de engasjerte rådgivere har nødvendig faglig
kompetanse (- ev. sentral godkjenning) til å påta seg oppgaven som ansvarlig
prosjekterende for sitt fagområde.
2.3.06. Arkitektbeskrivelse av prosjekt.
Arkitekt forutsettes å utarbeide en generell beskrivelse av prosjektet, som omhandler
de foreliggende planer og forhold som har hatt betydning for valg av løsninger.
2.3.07. Beskrivelse av konstruksjonsløsninger.
RIB forutsettes å utarbeide en beskrivelse for sitt fagområde, som forutsettes å gi
øvrige utførelser som inngår i RIBs kalkyle tiltakshaver en rimelig god oversikt over
valgte konstruksjonsløsninger og.
2.3.08. Beskrivelse av VVS-løsninger.
RIV forutsettes å utarbeide en beskrivelse for sitt fagområde - på tilsvarende måte
som RIB, kfr. foregående punkt. Dersom det er gjennomført analyser i tilknytning til
valg av oppvarmingssystem og/eller ventilasjonsanlegg, må det redegjøres nærmere
for disse og de konklusjoner de har gitt som resultat.
2.3.09. Beskrivelse av elektroløsninger.
RIE forutsettes å utarbeide en beskrivelse for sitt fagområde - på tilsvarende måte
som for de øvrige rådgiverne, kfr. foregående punkter.
2.3.10. Innhente forhåndsuttalelse fra bygningsmyndighetene.
Det er i tilknytning til foreslåtte endringer i Plan- og bygningsloven (Ot.prp. nr. 39 1993-94) foreslått innført en forhåndskonferanse mellom utbygger og myndighetene.
Hovedhensikten med denne er å gi utbygger oversikt over regelverk, plangrunnlag,
saksbehandlingsrutiner mv. og gi myndighetene en første oversikt over det planlagte
tiltaket.
Det er ikke foreslått noe lovfestet krav til forhåndskonferanse, og den vil heller ikke
kunne medføre noen rettigheter. Både utbygger og plan- og bygningsmyndighetene
kan kreve forhåndskonferanse, som vil kunne medvirke til avklaringer - som kan
spare utbygger for kostnader til planlegging av tiltak som ikke vil kunne
gjennomføres.
.RPP-IUNRPP7LO9HGVWRUHSURVMHNWHUNDQ)RUKnQGVNRQIHUDQVHQY UH
IOHUHP¡WHURYHUHQYLVVSHULRGH0HQIRUQRUPDOHSURVMHNWHUHU
)RUKnQGVNRQIHUDQVHQHWWP¡WHKYRUSDUWHQHRULHQWHUHUKYHUDQGUHJMHQVLGLJ
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2.3.11. Avklare tomteforhold.
Det forutsettes at det i idefasen har vært kontakt mellom utbygger og
hjemmelsinnehaver, og at det er inngått opsjonsavtale - som gir utbygger rett til å
foreta utbygging av aktuell tomt, kfr. kapittel 0 - punkt 4.08.
Ved innledningen av forprosjektfasen bør de nærmere vilkårene for overtagelse av
tomten avklares - dvs. at det bør inngås en ny opsjonsavtale, som fastlegger
tomtepris, betalingsterminer og ev. øvrige vilkår for kjøp av tomten. Opsjonsavtalen
anbefales gitt en form som gjør at den kan konverteres til en kjøpekontrakt på det
tidspunkt utbyggers besluttende organ vedtar å iverksette utbygging, kfr. kapittel 2 punkt 7.05.
2.3.12. Bestemme entrepriseorganisering.
Under kapittel 1 - punkt 8 - er det vist forslag til organisasjonsplaner for hhv.
prosjekterings- og produksjonsfasen. Det foreligger imidlertid også andre måter å
organisere en utbygging. Disse vil ikke bli gjennomgått, da denne håndboken tar
utgangspunkt i den tradisjonelle formen for gjennomføring av en utbygging i
Boligsamvirkets regi - dvs. i form av:
* Hovedentreprise
* Byggherrestyrte delentrepriser
* Administrerte sideentrepriser
- eller en kombinasjon av disse - f.eks. arkitektfagene utført som hovedentreprise og
de øvrige fagområdene (grunn- og betongarb. + tekniske fag) som delentrepriser.
Valg av entrepriseorganisering må vurderes bl.a. ut fra byggherrens planer mht.
oppfølgning av byggearbeidene. En hovedentreprise vil være lettere å følge opp enn
delte entrepriser, idet byggherren ved denne form for organisering vil ha en som står
ansvarlig for all utførelse. Ved delte entrepriser vil det kunne oppstå problemer ved å
plassere ansvaret for eventuelle feil - idet feilen kan oppstått som følge av flere
sammenhengende forhold.
Valg av entrepriseorganisering vil påvirke utformingen av prosjektdokumentene primært de generelle mht. rigging og drift - kfr. NS3419. Det er derfor påkrevd at
organiseringen blir fastlagt ved oppstart av forprosjektfasen.
.RPP9HGYDOJDYHQWUHSULVHRUJDQLVHULQJHOOHUJMHQQRPI¡ULQJVPRGHOOIDVWVHWWHV
DQVYDUHWIRUWLG¡NRQRPLRJNYDOLWHW'XGHUHPnYXUGHUHQ¡\H IUDSURVMHNWWLO
SURVMHNW KYD%5/%%/WnOHUDYULVLNRI¡UJMHQQRPI¡ULQJVPRGHOOYHOJHV1%%/
5DSSRUWPDL´5ROOHURJDQVYDUVIRUGHOLQJLNRRSHUDWLYEROLJE\JJLQJ´XWG\SHU
IRUKROGHWRJE¡UVWXGHUHVJUXQGLJDYDOOHODJVRPVHOJHV3$WMHQHVWHUWLO%5/¶HU
2.3.13. Utarbeide byggebudsjett.
Rådgiverne må utarbeide kalkyler for sine respektive fagområder. Det forutsettes at
forprosjektet skal gi et rimelig bra grunnlag for kalkylene - slik at disse må kunne
antas å ligge innenfor +/- 10% i forhold til reelle kostnader. De respektive rådgivere
bør selv oppgi anbefalt margin/reserve (uforutsett) for sine fagområder. Det er
nødvendig at disse opplysningene fremkommer entydig, slik at ikke det blir medtatt
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avsetning til uforutsett flere ganger for samme kalkylepost - f.eks. først hos den
fagansvarlige og deretter hos prosjektleder.
Prosjektleder vil normalt ha ansvaret for sammenstilling av totalbudsjettet - med
basis i rådgivernes kalkyler. Budsjettet må sammenholdes med de økonomiske
rammer som ble vedtatt i tilknytning til programmeringen, kfr. underkapittel 1.6 punkt .02 og vedtak i tilknytning til godkjennelse av forprosjektet.
.RPP´$OWGUHLHUVHJRP¡NRQRPL´.MHQQHUGXGHJLJMHQ"'HWHUMRVOLNVHOYRP
GHWRJVnEHG\UHVDWNXQGHQVNYDOLWDWLYHNUDYVNDOYHNWOHJJHV.RVWQDGHQRSSWDUP\H
DY3/VRSSPHUNVRPKHW´*RGKHWHQ´SnEXGVMHWWHQHDYKHQJHUDYGLWWSURVMHNWV
NRVWQDGVVSHVLDOLVW VRPQRUPDOWHUGHJVHOY SnUnGJLYHUQHV
NRVWQDGVNRPSHWDQVHRJSnHY XIRUSOLNWHQGH YXUGHULQJHUDYHQWUHSUHQ¡UHU
%ROLJSURVMHNWHUNDQW\SRORJLVHUHVJUXSSHUHVRJODJVRPV\VWHPDWLVHUHURJ
DQDO\VHUHUE\JJHUHJQVNDSHQHIRUVLQHSURVMHNWHUO¡SHQGHYLOWUROLJNXQQHODJH
IRUSURVMHNWEXGVMHWWHUPHG´WUHIIVLNNHUKHW´JRGWLQQHIRUKYLVGpWYDUPnOHW
)RUHO¡SLJVHUGHWXWWLODWV\VWHPDWLVHULQJDYHUIDULQJJHQHUHOWHUHQDNWLYLWHWVRPLGH
IOHVWHODJNDQE¡UJLVK¡\HUHSULRULWHW
2.3.14. Avklare finansieringsforhold.
Det utarbeidete forslag til byggebudsjett, kfr. foregående punkt, vil danne grunnlag
for rådføring med aktuelt finansieringsorgan, kfr. underkapittel 1.6 - punkt 01. I
utgangspunktet bør forprosjektet gjennomgåes, slik at det aktuelle
finansieringsorgans erfaring kan komme prosjektet til gode.
Dersom prosjektet skal finansieres av Husbanken - som har vært Boligsamvirkets
desidert fremste samarbeidspart mht. finansiering, kan det være hensiktsmessig med
løpende kontakter i planleggingsperioden. Dette vil kunne forhindre at planer må
omarbeides fro å oppnå godkjennelse.
I de fleste tilfeller vil et prosjekt finansieres ved en kombinasjon av egenkapital og
lån. Gjennom rådføringsmøter med aktuelle långiver, vil det kunne avklares hvor stor
andel av kostnadene som vil kunne lånefinansieres - og vilkårene for aktuelle lån.
Byggherren må så vurdere mulighetene for å skaffe til veie den nødvendige
egenkapitalen.
2.3.15. Godkjenne forprosjekt.
Forprosjektet bør oppsummeres i et sammendrag, hvor prosjektleder konkluderer
med en anbefaling overfor besluttende organ(er). Dette bør inneholde såvel en
kortfattet omtale av prosjektet, som oppsummeringer av konklusjoner fra møter med
aktuelle finansieringskilder. Dersom det er fremsatt vilkår for eventuell
lånefinansiering, bør disse vedlegges saken.
Et komplett forprosjekt vil omfatte:
* Forord - sammendrag
* Generelle vilkår
* Beskrivelser
* Arealoversikt
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* Kostnadsoversikt
* Rammeplan fremdrift
* Tegninger
Prosjektansvarlig må vurdere i hvilken grad rådgivernes beskrivelser og kalkyler skal
fremlegges for godkjennende organ, eller om det er tilstrekkelig med sammendraget.
Det må vurderes om det skal settes spesielle vilkår for godkjennelse.
.RPP-IUILJ%HVOXWQLQJVSODQRJSURVMHNWHULQJVRPIDQJKHQJHUVDPPHQ'HWWH
PnDYNODUHVLGHQI¡UVWH´UXQGHQ´PHG6W\UHGHWVRPHUNDOW%HVOXWQLQJ
)RUKnQGVNRQIHUDQVHQVYLOJLNODUKHWLKYDVRPNUHYHVDYSURVMHNWGRNXPHQWDVMRQ
0DRKYRUP\HPDWHULDOHVRPPnXWDUEHLGHVI¡UV¡NQDGRPWLOWDNNDQVHQGHVLQQ

3nPLQQHOVHMIUNDS´3EO´WHNQLVNIRUVNULIW 7(. HUHQGUHWPHUSnQRHQ
SXQNWHUHQQDQGUHRPUnGHQH%UDQQO\GRJHQHUJLE¡UYLHVVSHVLHOO
RSSPHUNVRPKHWVWRIIHWPnO UHV NXUV RJGXPnY UHRSSPHUNVRPSnDWGH
SURVMHNWHUHQGHNDQOHYHUHO¡VQLQJHUVRPWLOIUHGVVWLOOHUGHHQGUHWHNUDYHQHLGLWW
SURVMHNW

 +RYHGSURVMHNW
2.4.01. Gjennomgå eventuelle vilkår for godkjennelse av forprosjekt.
Dersom forprosjektet har vært fremlagt for behandling og vedtak i besluttende organ,
må eventuelle vilkår for aktuelt vedtak vurderes. Det må videre vurderes om vedtaket
får konsekvenser for den pågående prosjektering og utviklingen av det aktuelle
prosjektet.
.RPP´«SnJnHQGHSURVMHNWHULQJ«´+YLVSURVMHNWHULQJHQSnJnURJ
)RUSURVMHNWHWNXQHUHQRULHQWHULQJWLO6W\UHWIRUXWVHWWHUMHJDWGHWHUJLWW
UHWQLQJVOLQMHURJUDPPHUIRUGHWWHLIRUULJH6W\UHEHKDQGOLQJ
Det utarbeidete forprosjekt vil i mange tilfeller være godt nok grunnlag for
innsendelse av søknad om byggetillatelse. Ellers vil det være tegningene i
hovedprosjektet som legges til grunn for denne.
Forprosjektet benyttes stadig oftere som grunnlag for sonderinger i markedet - for å
registrere markedets respons på de foreliggende planer og kostnadsnivå.
2.4.02. Fastlegge vilkår og standard for hovedprosjekt.
Under forutsetning av at forprosjektet er utarbeidet i samsvar med den opplisting som
er medtatt i underkapittel 2.3. - punkt 02, vil hovedprosjektet omfatte en ajourføring
av nevnte materiell.
Dersom forprosjektet ikke er utarbeidet som anbefalt i ovenstående avsnitt, må dette
følges opp i hovedprosjektet - som bør omfatte følgende tegningsmateriell:
* Situasjonsplan i målestokk 1:500
* Bebyggelsesplan i målestokk 1:200
63

* Planer, snitt og fasader i målestokk 1:100
* Snitt gjennom yttervegg i målestokk 1:20
* Perspektiv - ev. modell.
Bebyggelsesplanen skal vise plassering av bygninger - med angivelse av hovedmål og planlagt bearbeiding av tomten. Tegningene for øvrig skal vise hovedmål,
kotehøyder og arealer - samt tykkelser på ulike konstruksjoner. Prinsippløsninger for
brannseksjonering skal også vises.
.RPP0HGPXOLJKHWHQHIRUWRWULQQVV¡NQDG RPUDPPHWLOODWHOVHRJ
LJDQJVHWWLQJVWLOODWHOVH YLO3EOHWWHUKYHUWSnYLUNHKYDVRPEOLULQQKROGHWL
EHJUHSHQHIRURJKRYHGSURVMHNW

.UDYWLOV¡NQDGVGRNXPHQWDVMRQIRU5DPPHWLOODWHOVHVH6$.VDPW1%%/
%DVLV(NVHPSHOVDPOLQJHQ.UDYWLOGRNXPHQWDVMRQIRU,JDQJVHWWLQJVWLOODWHOVH
MIU6$.RJ(NVHPSHOVDPOLQJHQ
2.4.03. Utarbeide prosjekteringsplan for hovedprosjektfase.
Det henvises til underkapittel 2.3 - punkt 03. Tilsvarende forhold vil gjelde for
hoved-prosjektfasen.
2.4.04. Gjennomføre grunnundersøkelser.
Rådgivende ingeniør byggteknikk (RIB) må vurdere behovet for grunnundersøkelser
- ev. supplert med geotekniske undersøkelser, og gi utbygger de nødvendige
anbefalinger mht. hvorledes disse skal gjennomføres.
.RPP*UXQQHQUHSUHVHQWHUHUYDQOLJYLVHQXVLNNHUKHWV UOLJLGHRPUnGHUDYODQGHW
KYRUJUXQQHQRIWHVWEHVWnUDYO¡VPDVVHU'HWNDQWHQNHVDWGHWDOOHUHGHL,GpIDVHQYLO
Y UHKHQVLNWVPHVVLJnInJMRUWHQJUXQQXQGHUV¡NHOVHLGHWPLQVWHJMHQQRPJnHOVH
DYJHRWHNQLVNNDUWYHUNGHUHWVOLNWILQQHVMIUSNW
2.4.05. Avklare krav fra bygningsmyndighetene.
Det vil i tilknytning til hovedprosjektsfasen være nødvendig med fornyede kontakter
med offentlige myndigheter - for bekreftelser mht. at lover og forskrifter er oppfylt.
Innenfor en rekke områder vil det være muligheter for ulike fortolkninger av
forskriftsmessige bestemmelser. Det anbefales å sørge for skriftlig oppsummering fra
avholdte møter, slik at konklusjonene fra avholdte møter senere kan dokumenteres.
.RPP,SULQVLSSHWVNDOGHWLNNHY UHNRQWDNWPHGE\JQLQJVP\QGLJKHWHQHHWWHU
)RUKnQGVNRQIHUDQVHQRJI¡UI¡UVWHV¡NQDGVHQGHVLQQ9HGGHOWV¡NQDGHUEOLUI¡UVWH
NRQWDNWGDQnU6¡NQDGRPUDPPHWLOODWHOVHVHQGHVLQQ6¡NQDGHQPnY UHNRPSOHWW
GHWHULNNHOHQJHUVOLNDWNRPPXQHQVHQGHUVDNHQWLOEDNHPHG´JRGNMHQWXQGHU
IRUXWVHWQLQJDYVWI¡OJHQGHIRUKROGRUGQHV«´9HGXIXOOVWHQGLJV¡NQDGJLUORYHQ
NRPPXQHQVVDNVEHKDQGOHUDQOHGQLQJWLOnUHWXUQHUHVV¡NQDGHQ)¡OJ
V¡NQDGVVNMHPDHQHRJ6$.Q¡\HGHWHUGXSURVMHNWHWVRPVNDOYLVHDWUHJHOYHUNHWV
RJSODQHQHVEHVWHPPHOVHUHUWLOIUHGVVWLOWHYV¡NHRP EHJUXQQHW GLVSHQVDVMRQHU
VRPGHWHUVDQQV\QOLJDWGHUHYLORSSQnMIU)RUKnQGVNRQIHUDQVHQ
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2.4.06. Utarbeide hovedprosjekt.
Det henvises til underkapittel 2.3. - punkt 05. Tilsvarende forhold gjør seg gjeldende
i forbindelse med utarbeidelse av hovedprosjekt.
2.4.07. Ajourføre byggebudsjett.
Det forutsettes at den videre bearbeiding av prosjektet i hovedprosjektfasen vil gjøre
det mulig å eliminere en del uforutsette forhold, slik at det ajourførte byggebudsjettet
vil kunne redusere feilmarginene ytterlige - dvs. feilmarginen < +/- 10%.
2.4.08. Utarbeide oversikt over naboer.
Naboer skal varsles om at det blir sendt søknad om byggetillatelse. Dersom det vil
være aktuelt med utarbeidelse av reguleringsplan - ev. endring av gjeldende plan, vil
det være behov for varsling av naboer allerede i tilknytning til oppstart av
planarbeidet.
Det kan for øvrig være hensiktsmessig å informere naboer om aktuelle planer på et
tidlig stadium. På den måten kan en forhindre misforståelser og senere protester, som
kan føre til såvel fordyrelser - som forsinkelser.
2.4.09. Utarbeide og sende søknad om byggetillatelse - med nabovarsler.
I forslaget til endringer i Plan- og bygningsloven (Ot.prp. nr. 39. 1993-94) er det
foreslått at søknad om byggetillatelse skal forestås av en DQVYDUOLJV¡NHU, som i
utgangspunktet har ansvaret overfor myndighetene for at all nødvendig
dokumentasjon foreligger. Den ansvarlige søkeren skal også være
bygningsmyndighetenes kontaktperson for søknads- og
prosjekteringsdokumentasjonen både i søknads- og utførelsesfasen, og skal også
fremskaffe nødvendig dokumentasjon på at det brukes godkjente yrkesutøvere.
Som nevnt i foregående punkt, skal naboer varsles når det blir innsendt søknad om
byggetillatelse.
.RPP3UHVLVHULQJGHWV¡NHVLNNHOHQJHURPE\JJHWLOODWHOVHPHQRP
$OW5DPPHWLOODWHOVHRJGHUHWWHU,JDQJVHWWLQJVWLOODWHOVH 7RWULQQVV¡NQDG 
$OW7LOODWHOVHWLOWLOWDN HWWWULQQVV¡NQDG 

6.IRUHWDNHW$QVYDUOLJV¡NHUHUDQVYDUOLJIRUDWV¡NQDGHQHUNRPSOHWWRJULNWLJ
2.4.10. Godkjenne hovedprosjekt.
Det henvises til underkapittel 2.3. - punkt 15. På tilsvarende måte som beskrevet for
godkjennelse av forprosjektet, forutsettes det at prosjektleder oppsummerer
prosjektet med basis i avsluttet hovedprosjektfase. I den grad det er avdekket forhold
som avviker fra tidligere vedtak i besluttende organ, må det spesielt redegjøres for
disse og eventuelle konsekvenser.
Prosjektleders oppsummering forutsettes å konkludere med en anbefaling overfor
besluttende organ, som enten vil være å fortsette med neste trinn = detaljprosjekt eller eventuelt skrinleggelse av prosjektet. Det forventes at de økonomiske
konsekvenser av begge alternativer er medtatt i saksfremstillingen.
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 'HWDOMSURVMHNW
2.5.01. Gjennomgå eventuelle vilkår for godkjennelse av hovedprosjekt.
Dersom hovedprosjektet har vært fremlagt for behandling og vedtak i besluttende
organ, må eventuelle vilkår for aktuelt vedtak gjennomgåes og vurderes. Det må
videre vurderes om vedtaket får konsekvenser for den pågående prosjektering og
utviklingen av det aktuelle prosjektet.
2.5.02. Utarbeide prosjekteringsplan for detaljprosjekt.
Det henvises til underkapittel 2.3. - punkt 03. Tilsvarende forhold vil gjelde for
detaljprosjektfasen.
2.5.03. Utarbeide anbudsmateriell arkitektfag.
Arkitekten forutsettes å utarbeide anbudsmateriell for sitt fagområde, som bør være
basert på NS3420. Beskrivelsestekster for bygg og anlegg. Tidligere vedtak relatert
til entrepriseorganisering - kfr. underkapittel 2.3. - punkt .12 - vil være avgjørende
for redigeringen av arkitektens beskrivelse.
2.5.04. Utarbeide anbudsmateriell byggetekniske fag.
RIB forutsettes å utarbeide anbudsmateriell for sitt fagområde - på tilsvarende måte
som foregående punkt. Det må avsettes tid til interne avklaringer mellom ulike
fagområder - for å sikre at alle arbeider blir beskrevet, og medtatt under det
fagområdet som synes mest naturlig.
2.5.05. Utarbeide anbudsmateriell VVS-tekniske fag.
RIV forutsettes å utarbeide anbudsmateriell for sitt fagområde - på tilsvarende måte
som foregående punkt. Erfaring tilsier at det kan oppstå interne konflikter mellom
ulike fagområder i forbindelse med fremføring av ledninger og kanaler. Planlagte
VVS-installasjoner må derfor gjennomgås og vurderes i forhold til andre
installasjoner, og det må - i tillegg til normale krav til tetthet i installasjonene - tas
nødvendige hensyn til:
* Brannkrav
* Lydkrav
Alle rådgiverne vil måtte påakte forannevnte krav for sine fagområder, og det bør
avtales hvem som skal ha hovedansvaret for at kravene blir oppfylt.
RIV vil normalt måtte utarbeide tilleggsbeskrivelser for arbeider som er påkrevd for
gjennomføring av VVS-installasjonene, men som mest naturlig vil la seg utføre av
entreprenører innenfor andre fagområder - f.eks. grøfter, utsparinger mv.
2.5.06. Utarbeide anbudsmateriell elektrotekniske fag.
RIE forutsettes å utarbeide anbudsmateriell for sitt fagområde - på tilsvarende måte
som de foregående punkter.
Også RIE vil normalt måtte utarbeide tilleggsbeskrivelser for arbeider som skal
utføres av entreprenører innenfor andre fagområder. Tilsvarende kan det være aktuelt
for RIE å måtte medta tilkobling av elektrisk utstyr som inngår i andre fagområders
beskrivelser.
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2.5.07. Utarbeide anbudsmateriell landskapsarbeider.
Dersom det er engasjert landskapsarkitekt, forutsettes denne å utarbeide
anbudsmateriell for sitt fagområde - på tilsvarende måte som foregående punkter. I
mange tilfeller vil opparbeidelse av utomhusanlegget være inkludert i entreprisen for
grunnarbeidene, men det kan være satt spesielle krav til fagmessig utførelse.
Alternativet vil være egen entreprise.
2.5.08. Utarbeide anbuds- og kontraktsbestemmelser.
Når det gjelder anbuds- og kontraktsbestemmelser bør disse ta utgangspunkt i:
* NS3400 Regler for anbudskonkurranser for bygg og anlegg.
* NS3430 Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og
anleggsarbeider.
- eventuelt NS3431 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, dersom
det er valgt å gjennomføre prosjektet i totalentreprise.
Den førstnevnte standard - NS3400 - gir anvisninger mht. anbudsinnbydelse og
anbudsgrunnlag, og utfyllende regler for hvorledes anbudskonkurransen skal
gjennomføres. Det anbefales å sette seg inn i reglene og følge disse, da eventuelle
brudd på reglene kan medføre erstatningsansvar.
.RPP3UMXQLIRUHOLJJHU161616RJ16'HWWHHU
VWDQGDUGHUVRPNDQVNMHLNNHInUGLUHNWHEHW\GQLQJIRUE\JJLQJDYVW¡UUH
SURVMHNWHUEROLJE\JJHODJPHQVRPVLJQDOLVHUHU´PRGHUQH´HQWUHSULVHWHQNLQJ
16HULIHUGPHGnEOLPRGHUQLVHUWY UEHUHGW 
For øvrig henvises til
NS3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg
- som fastsetter regler for redigering av og innhold i dokumenter som skal ligge til
grunn for anbud på eller avtale om utførelse av bygg og anlegg.
Det ble den 21.04.95 fastsatt nye forskrifter om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på
bygge- og anleggsplasser (%\JJKHUUHIRUVNULIWHQ , som gir byggherren et medansvar
for at HMS blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Byggherren - ev. dennes
prosjektleder - skal sørge for at det før opprettelsen av en bygge- eller anleggsplass,
blir laget en plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
Det må i beskrivelsen medtas hvem som skal være hovedvernebedrift, kfr. Lov om
arbeidervern og arbeidsmiljø av 04.02.1977 - §15.
Anbuds- og kontraktsbestemmelsene forutsettes å gjelde for alle fagområder, og vil
normalt være inkludert som en generell del av prosjektbeskrivelsen. Denne bør også
inkludere et kapittel om rigg og drift av byggeplassen - med opplysninger som skal
danne grunnlag for de enkelte fags rigg og driftsbeskrivelse i den spesielle delen av
prosjektsbeskrivelsen - dvs. beskrivelsen for hvert enkelt fagområde.
Eventuelle krav til kvalitetssikring bør spesifiseres, og dette gjelder også i den grad
det vil bli avkrevd dokumentasjoner mht. utførelser og leveranser.
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.RPP´.DSLWWHO´EOLUIRUGHIOHVWHSURVMHNWHURPIDWWHQGHRJEDUH
´SDSLUEXQNHQ´HUHWSUREOHPEnGHIRUGHQVRPSURGXVHUHURJGHQVRPVNDOOHVH
VWRIIHWRJNQ\WWHHYSULVHUWLOGHNUDYVRPOLJJHULGHQQHGHOHQDY
DQEXGVGRNXPHQWDVMRQHQ ,NYDOLWHWVSURVMHNWHWSU¡YGHYLnILQQHHQIRUHQNOLQJDY
SUREOHPHWPHQNRPLNNHQRHQYHLGHWHUPDQJHIRUKROGVRPPnVLNUHVLYDUHWDWW
QnUDYWDOHURPE\JJLQJVNDOHWDEOHUHV6HOYVDJWYLOHOHNWURQLVNDQEXGVGRNXPHQWDVMRQ
IRUHQNOHQRHPHQVHOYHLQIRUPDVMRQVPHQJGHQHUVWRURJVNDOKROGHVRSSGDWHUWRJ
EHKDQGOHVDYSDUWHQHLDQEXGVSURVHVVHQ'HWHUNRVWEDUWLVHJVHOYVnKHUHUJRGH
LGpHUYHONRPPHQ

%\JJKHUUHIRUVNULIWHQ'HQQHVWLOOHUNUDYRPDW%\JJKHUUHQGYV%5/¶HW%%/¶HWVNDO
YLVHJMHQQRPVLQHJHQSODQKDYKDQJM¡UIRUnXQQJnXO\NNHUSHUVRQVNDGHUXQGHU
E\JJLQJHQRJSnE\JJHWXQGHUEUXN'HWGLVNXWHUHVHQQnKYRUGDQVOLNHSODQHUVNDO
Y UHPDQJHPHQHUDWDYWDOHIRUPXOHULQJHUVRPRYHUI¡UHUDQVYDUHWIRUVLNNHUKHWWLO
KRYHGEHGULIWHQHUGHNNHQGH$UEHLGVPLOM¡P\QGLJKHWHQHPHQHULNNHGHW,NNHMHJ
KHOOHU0HQGHWJRGHHNVHPSOHWPDQJOHU,QHVWHYHUVMRQDY1%%/%DVLVPnUXWLQHU
´8WDUEHLGHRJI¡OJHRSSE\JJKHUUHQV+06SODQ´Y UHPHG
2.5.09. Utarbeide fremdriftsplan for byggearbeidene.
Når det gjelder fremdrift, kan dette enten være et konkurransemoment eller
byggherren kan ha utarbeidet en rammeplan for prosjektet - som medtas i
anbudsgrunnlaget.
Hvis byggherren ønsker anbud på såvel pris - som utførelsestid, må det så nøyaktig
som mulig oppgis hvorledes tidsmomentet vil bli vurdert i forhold til prisen.
Konkurranse om tid vil være best egnet for hovedentrepriser, mens det ved
sideordnete og delte entrepriser bør medtas en rammeplan - som angir tid for
utførelse av hovedaktiviteter og samlet byggetid.
Ved utarbeidelse av fremdriftsplan må bestemmelsene om sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø bli ivaretatt, kfr. byggherreforskriften av 21.04.95.
.RPP-IUGHWMHJWLGOLJHUHVNUHYRPIUHPGULIWVH
2.5.10. Kontroll av at krav fra bygningsmyndighetene er oppfylt.
Det må gjennomføres en systematisk gjennomgang for kontroll av at krav fra
bygningsmyndighetene er oppfylt.
.RPP%\JQLQJVP\QGLJKHWHQHVNUDYIUHPJnUDYORYHQIRUVNULIWHQHRJ
)RUnQGVNRQIHUDQVHQ'HNUHYHULNNHQRHKYLVV¡NQDGVGRNXPHQWDVMRQHQHU
NRPSOHWWRJULNWLJPRWWDU$QVYDUOLJV¡NHU 6. 7LOODWHOVHWLOWLOWDN HOOHU
5DPPHWLOODWHOVHKKY,JDQJVHWWLQJVWLOODWHOVH HOOHUVnKDUV¡NQDGVGRNXPHQWDVMRQHQ
NRPPHWLUHWXUWLGOLJHUHPHGEHVNMHGRPDWGHQLNNHHUNRPSOHWWHYEHVNMHGRPDW
GHQHUODJWWLOVLGHLSnYHQWHDYDW« RPWDOHDYPDQJOHUYHG
V¡NQDGVGRNXPHQWDVMRQHQ «EOLUUHWWHW
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Husbanken vil også stille krav mht. planløsninger mv., som bør være avklart med
Husbankens arkitekter før anbudsmateriellet ferdigstilles.
.RPP0DQPnNMHQQH+XVEDQNHQVOnQHRJWLOVNXGGVUHJOHU+XVEDQNHQV
´%OnERN´VOLNDWPDQNDQIRUHWDHQYXUGHULQJRPGHWHUKHQVLNWVPHVVLJnSODQOHJJH
HWSURVMHNWSnHQVOLNPnWHDWPDQRSSQnUPDNVLPDOWEDVLVOnQVDPWDOOHWLOHJJVOnQRJ
HYWLOVNXGG+XVEDQNHQVWLOOHUNUDYPKWSODQO¡VQLQJRJNRVWQDGHU5nG7DNRQWDNW
PHG+XVEDQNHQIRU´DYNODULQJ´DYGLVVHIRUKROGI¡UV¡NQDGRPOnQVHQGHVWLO
+XVEDQNHQ+XVEDQNHQ\WHURJVnOnQWLOSURVMHNWHUL´JDPOH´%5/
2.5.11. Gjennomgang av samlet anbudsmateriell.
Det anbefales å avsette tid til en samlet gjennomgang av anbudsmateriellet for å
unngå senere overraskelser. I den forbindelse kan det være hensiktsmessig å trekke
inn byggelederen som skal ha ansvaret for prosjektet, slik at dennes kompetanse fra
den praktiske gjennomføring av byggearbeider kan komme prosjektet til gode.


 $QEXG
2.6.01. Bestemme anbudsform.
Innhenting av anbud kan foregå ved:
* Åpen anbudskonkurranse - hvor det ofte annonseres etter anbydere i lokal presse.
Det anbefales å ta forbehold om å begrense antall anbydere. Kriteriene for utvelgelse
bør vurderes nøye, og det bør foreligge saklig begrunnelse for utvelgelse av anbydere
som får gi anbud.
* Lukket anbudskonkurranse - hvor et begrenset antall anbydere blir forespurt om å
gi anbud. Utvelgelsen baserer seg på tidligere erfaring og/eller innhentede referanser
- ev. prekvalifisering.
Når prosjekter gjennomføres i samarbeid med offentlige organer, kan det bli satt krav
til at det skal innhentes anbud ved åpen anbudskonkurranse. For større prosjekter i
offentlig regi - dvs. prosjekter > kr. 40 mill., vil det gjelde spesielle EØS-regler for
kunngjøring av anbudskonkurranser.
Når det gjelder ev. oppdeling av anbudene, henvises til underkapittel 2.3. - punkt 12,
vedrørende entrepriseorganisering.
2.6.02. Bestemme krav til anbyderne.
Det må vurderes om det skal stilles spesielle krav til anbyderne - f.eks. med hensyn
til autorisasjoner, krav til godkjennelse som opplæringsbedrift, krav til
kvalitetssystem o.l.
Når det gjelder samarbeidsprosjekter med offentlige organer, vil det være behov for
også å avklare ev. krav disse måtte stille. Det er blitt normalt at disse bl.a. stiller krav
til dokumentasjon av følgende forhold:
29

Jfr. likheten mellom en slik forhåndsavklaring og den avklaring som Forhåndskonferansen etter pbl95 gir mulighet for.
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* Kemnersertifikat - som bekrefter at anbyder er ajour med innbetaling av skatter og
avgifter.
* At anbyder vil benytte egne fast ansatte.
* At anbyder er et registrert selskap.
.RPP3EOVWLOOHUNRPSHWDQVHNUDYWLOGHIRUHWDNVRPVNDOJMHQQRPI¡UH
E\JJLQJHQMIU6$. $QVYDUVRSSJDYH *2)*RGNMHQQLQJVNDWDORJHQRJ
GHUPHGWLOGHIRUHWDNVRPVNDOUHJQHDQEXG'HEROLJE\JJHODJVRPKDU´KYLWHOLVWHU´
RYHUVDPDUEHLGHQGHIRUHWDNPnJMHQQRPJnGLVVHLJMHQRJKROGHGHPRSSPRWGHW
VHQWUDOHIRUHWDNVUHJLVWHUHWWLOVWDWHQVE\JQLQJVWHNQLVNHHWDW KWWSZZZEHE\JJQR 
'HVRPLNNHKDUOLVWHURYHU´IRUHWUXNQHDQE\GHUH´E¡UHWDEOHUHVOLNH
8WJDQJVSXQNW'HWVHQWUDOHIRUHWDNVUHJLVWHU
2.6.03. Utarbeide anbudsinnbydelse.
NS 3400 omhandler “Regler om anbudskonkurranse for bygg og anlegg”. Standarden
angir følgende minimumskrav til anbudsinnbydelsen:
* Beskrivelse av byggeobjekt.
* Angivelse av byggherrens navn.
* Info om anbudsgrunnlag.
Normalt vil anbudsinnbydelsen også ha informasjoner mht. anbudsfrist og hvor
anbud skal innleveres. Anbudsinnbydelsen skal være datert og signert av byggherren
eller hans representant.
2.6.04. Innhenting av anbud.
Anbud skal innhentes på basis av DQEXGVJUXQQODJ, som skal være så klart og
uttømmende at det - sammen med et anbud og aksept av dette, utgjør en fullstendig
avtale.
I tillegg til anbudsinnbydelsen bør anbudsgrunnlaget omfatte:
* Prosjektdokumenter med innholdsfortegnelse.
* Opplysninger om byggherre.
* Opplysninger om engasjerte rådgivere.
* Orientering om prosjektet.
* Kontraktsvilkår.
* Anbudsregler.
* Teknisk beskrivelse.
* Tegningsliste.
* Tegninger.
kfr. for øvrig NS3400 - punkt 4.
Når det gjelder formen på materiellet, henvises til NS3450. Prosjektdokumenter for
bygg og anlegg.
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Anbudsgrunnlaget må klart angi hvorledes anbudene skal merkes, innleveringssted
og siste frist for innlevering, samt hvor og når anbudene vil bli åpnet.Det anbefales å
sette seg inn i forannevnte regler (NS3400) for å unngå å komme i
(erstatnings)ansvar - som følge av at disse er fraveket.
2.6.05. Evaluering av innkomne anbud.
Evaluering av innkomne anbud vil normalt bli foretatt av entrepriseansvarlig rådgiver
for de respektive fagområder, som også foretar nødvendige kontroller av de
innkomne anbud. Det anbefales å benytte skjematiske oppsett, som vil synliggjøre
anbydernes tilbud fordelt på enkeltkapitler - og derved gjøre det lettere å
sammenligne anbudene og oppdage ev. åpenbare feil.
Etter at anbudene er åpnet og inntil anbudskonkurransen er avgjort, er det ikke tillatt
å føre forhandlinger om vilkårene i anbudene eller om endringer i utførelsen av
arbeidet. Byggherren kan likevel innhente nærmere opplysninger hos anbydere - for å
få klarlagt tvil i anbud. Anbud skal avvises når det ikke inneholder alle de
opplysninger som er nødvendige for bedømmelse av anbudet. kfr. for øvrig NS3400.
pkt. 11 - 15.
2.6.06. Innstilling fra planleggerne.
Evalueringen i foregående punkt - skal oppsummeres i innstillinger fra rådgiverne for
hver sine fagområder. Innstillingene oversendes prosjektleder, som oppsummerer
disse i en samlet innstilling til byggherren.
 %XGVMHWWHULQJ
2.7.01. Vurdere innkomne anbud mot budsjett.
Rådgivernes innstillinger vil normalt inkludere en sammenligning mellom innkomne
anbud og tidligere utarbeidete kalkyler, som har vært basis for utarbeidete budsjetter.
Vanligvis vil det foreligge avvik - som kan gå i begge retninger, og disse må
redegjøres nærmere fra hver enkelt rådgiver.
I den grad anbudene overskrider tidligere utarbeidete kalkyler, vil det være behov for
å vurdere alternative utførelser - for å finne frem til besparelser.
2.7.02. Ajourføre budsjett.
Med basis i innhentede anbud og foreliggende innstillinger, må det utarbeides et
forslag til E\JJHEXGVMHWW. Det er først og fremst budsjettets totalsum som vil være av
interesse, og denne må sammenholdes med totalsum i tidligere vedtatt budsjett. kfr.
underkapittel 2.4 - punkt .07., som var grunnlaget for godkjennelsen av
hovedprosjektet.
Eventuelle avvik må analyserer og konsekvensene av disse vurderes.
2.7.03. Vurdere finansiering.
Det utarbeidete byggebudsjettet vil være et godt grunnlag for aktuelle
finansieringskilder for vurdering av lån - d.e. såvel størrelse, som vilkår.
2.7.04. Godkjennelse av budsjett.
Prosjektleders oppsummering av rådgivernes innstillinger, ajourførte byggebudsjett
og konklusjoner fra kontakter med aktuelle låneinstitusjoner - vil være basis for en
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innstilling til besluttende organ om godkjennelse av byggebudsjett. Det bør på dette
tidspunkt være rimelig grunn til å anta at budsjettet gir et realistisk uttrykk for
kostnadene til gjennomføring av prosjektet og derved også grunnlag for å foreta
andre vurderinger - f.eks. risiko.
2.7.05. Bestemme vilkår for igangsetting av byggearbeidene.
I tilknytning til besluttende organs behandling av byggebudsjettet, bør det også
reflektere vilkår for (ev.) igangsetting av byggearbeidene. Vilkår som må være
oppfylt:
* Ordnet hjemmel til tomt.
* Godkjent byggetillatelse.
* Godkjent finansiering.
Andre vilkår som kan være aktuelle:
* At en fastsatt prosent (f.eks. 60 - 80%) av boligene i prosjektet er solgt.
* At det er inngått bindende kontrakter om utførelse.
* At det foreligger tilfredsstillende sikkerhet for entreprenørenes utførelse.
 )LQDQVLHULQJ
2.8.01. Utarbeide lånesøknad langsiktig finansiering.
Husbanken har vært den dominerende samarbeidspartner for finansiering av
Boligsamvirkets byggevirksomhet, og banken har standard skjema for søknad om lån
- som må benyttes. Under forutsetning av at tidligere anbefalinger om kontakt med
potensielle långivere er fulgt opp, bør det være kurant å utarbeide lånesøknad - med
henvisninger til tidligere møter og forhåndsgodkjennelser.
Husbanken vil også stille krav mht. planløsninger mv., som bør være avklart med
Husbankens arkitekter før anbudsmateriellet ferdigstilles.
Langsiktig finansiering fra andre långivere kan også være aktuelt å vurdere og foreta
sammenligning av vilkår.
2.8.02. Utarbeide lånesøknad byggelån.
Den langsiktige finansiering vil først bli etablert når prosjektet er ferdigstilt - for at
långiver skal få (sikkerhet) pant i dette. Det må derfor søkes om byggelån - til
midlertidig finansiering av byggekostnadene.
Også byggelånsbanken vil kreve sikkerhet for innvilget kreditt. Dette vil normalt
være pant i tomt og bygning i takt med utførelsen, samt en sikkerhetserklæring
(kausjon) fra byggherren.
2.8.03. Avklare finansiering.
I tillegg til forannevnte langsiktige finansiering og byggelån, vil det normalt være
behov for en viss andel HJHQNDSLWDOBare unntaksvis vil boligprosjekter være
fullfinansiert - f.eks. omsorgsboliger for kommuner eller andre som etablerer
omsorgsboliger som er tilrettelagt for helløgnspleie og omsorg.
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Når det gjelder innkreving av “innskudd” i prosjekter organisert som borettslag, må
en påakte bestemmelsene i Lov om borettslag, kfr. §§ 28 - 31 og sørge for at disse
blir oppfylt.
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.DSLWWHO)RUEHUHGHOVH
Grunnlaget for arbeidet i kontraheringsfasen vil være saksdokumenter og vedtak i
foregående kapittel. Det foreligger på det herværende stadium endelige og godkjente
planer, bindende anbud og tilsagn om finansiering. Usikkerheten relatert til prosjektet
er hvorledes markedet vil respondere - mao. om det finnes kjøpere til de aktuelle
boligene til den pris som er forutsatt.
I denne fasen vil det i hovedsak være snakk om å få inngått avtaler med kjøpere av
boligene i prosjektet, såvel som avtaler mellom den formelle byggherre (borettslag,
sameie eller AS) og boligbyggelaget og andre avtaleparter - herunder entreprenørene.
Følgende punkter bør normalt inngå i kontraheringsfasen:
3.1.
Markedsføring.
3.2. Kjøpekontrakter.
3.3. Byggekontrakter.
.RPP6OLNIRUEHUHGHOVHVIDVHQHUEHVNUHYHWKHUMIUSNWRJV\QHV
KRYHGDNWLYLWHWHQLHWDSSHQnY UHDYW\SHQVRPPnLYDUHWDVDYPDUNHGVVDOJVRJ
%5/VSHVLDOLVWHU6HWWPHG´WHNQLVNH¡\QH´OLJJHUHWDSSHQ LWLG PHOORP
SURVMHNWHULQJRJSURGXNVMRQPHGNRQWLQXLWHWVRPHWYLNWLJSRHQJ)DVHQNUHYHUHQ
3/PHGRYHUVLNWSURVMHNWKLVWRULVNRJIDJOLJ'HWYDQOLJHHUDWVDPPHSHUVRQVLWWHUL
3/IXQNVMRQHQIUDSURVMHNWHULQJVWDUWHUJMHQQRPIRUEHUHGHOVHVIDVHQRJYLGHUHL
E\JJHJIDVHQRJDWGHWWHUHQPHGDUEHLGHUL7HNQLVNDYGHOLQJ'HWVRPNDQVNMHLNNH
HUOLNHYDQOLJHUnIRUPDOLVHUHSURVMHNWWLOK¡ULJKHWHQWLOPHGDUEHLGHUQHIUD
´0DUNHGVI¡ULQJ6DOJRJ)RUYDOWQLQJ´'HWWHDUEHLGHIRUHJnUPHUVRPDNWLYLWHWHUL
OLQMHQ'HWWHVNDSHUQRUPDOWLQJHQNDWDVWURIHPHQNDQIRUnUVDNHHQGHOSUDNWLVNH
NRPPXQLNDVMRQVLQIRUPDVMRQVSUREOHPHU'HWEXUGHIUHPVWnLVWLOOLQJVEHVNULYHOVHQ
IRU3/DWKDQKXQKDUDQVYDUIRUnXWDUEHLGHSURVSHNWVHOYRPGHVSHVLDOLVWHQH3/
PnKDVRPSURVMHNWPHGDUEHLGHUHIRUnInJMRUWGHQQHGHOHQDYRSSGUDJHWNXQHU
LQQHLSURVMHNWHWIRUNRUWHUHSHULRGHU5XWLQH´8WDUEHLGHSURVSHNW´HUGHUIRUHW
HNVHPSHOSnWRUXWLQHUPHGVDPPHQDYQGHQHQHL7HNQLVNDYGHOLQJV
V\VWHPGRNXPHQWDVMRQ VRPVLHUDWHQ3/IUD7HNQLVNDYGHOLQJSODQOHJJHUWLGVSXQNW
IRUSURVSHNWXWDUEHLGHOVHVDPRUGQHUDUEHLGHWRVY RJGHQDQGUHL´6DOJ´VLWWV\VWHP
VRPVLHUDW3URVSHNWVSHVLDOLVWHQIUD6DOJJM¡UVOLNRJVOLNRJVOLN«QnUKDQKXQ
VNDOIRUHVWnGHWSUDNWLVNHDUEHLGHW 
7RPRPHQWHUWLO
-HJKDULQQWU\NNDYDWPDUNHGVI¡ULQJVWDUWHUHQJRGVWXQGI¡UGHWDOMSURVMHNWVIDVHQ
LDOOHIDOOIRUSURVMHNWHUGHUPDUNHGHWHU´WXQJW´
,1%%/%DVLVHUDNWLYLWHWHQHVRPVWnUEHVNUHYHWL±GHILQHUWVRP
´)RUEHUHGHOVHVDNWLYLWHWHU´GYVGHKDUInWW´JMHQILQQHOVHVQXPPHU´[[
1XPPHUHULQJHQKDUNXQEHW\GQLQJIRUJMHQILQQLQJVnGHWHUKHOW2.nYHOJHOLWWSn
WYHUVDY1%%/%DVLV, jfr. Innledningskapitlet/”Lærebok – NBBL-Basis”.
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 0DUNHGVI¡ULQJ
3.1.01. Utarbeide plan for markedsføring.
Det bør utarbeides plan for markedsføring av prosjektet, som bør omfatte følgende
forhold:
* Målsetting.
* Markedsføringsaktivitet.
* Økonomisk ramme.
* Tidsplan.
3.1.02. Utarbeide prospekt.
Det anbefales å utarbeide et prospekt - gjerne i flere farger - for presentasjon av
prosjektet. Dette vil kunne gjøre nytte såvel ved første gangs salg, som ved senere
omsetning av aktuelle boliger.
Prospektet bør omfatte plantegninger - ev. perspektiv, og en beskrivelse av boligene inklusive tekniske installasjoner, samt omtale av mulighetene for service i tilknytning
til prosjektet, kfr. forhold som er utredet i forbindelse med kapittel 0. Idefasen.
Det anbefales at økonomiske forhold blir utarbeidet som vedlegg til prospektet - både
av hensyn til ev. behov for endringer av priser, som av hensyn til ev. gjenbruk av
prospektet.
.RPP,UXWLQHQ´8WDUEHLGHSURVSHNW´E¡UGX3/RJGLQVSHVLDOLVWOHJJHVYHNWSn
VDNOLJNRUUHNWLQIRUPDVMRQVHOYRPGRNXPHQWHWVNDOVWLPXOHUHNM¡SHO\VWHQWLOIRON
)HLOLQIRUPDVMRQNDQEOLUIRUIXOJWRJIn¡NRQRPLVNHNRQVHNYHQVHUIRU
SURVMHNWHW%5/%%/MIU/RYRPPDUNHGVI¡ULQJ
3.1.03. Gjennomføre markedsføring.
Markedsføring gjennomføres iht. den plan som er satt opp. Boligsamvirket vil
normalt måtte ta hensyn til bestemmelser om ansiennitet for medlemmer i det enkelte
lag, men det har de senere årene vært god anledning til å kunne kjøpe boliger uten
opparbeidet ansiennitet.
Den utarbeidet plan for markedsføring bør være så fleksibel at den kan endres ved
behov - mao. dersom det viser seg å være lettere/vanskeligere å få solgt boligene enn
opprinnelig forutsatt.
 .M¡SHNRQWUDNWHU
3.2.01. Utarbeide kontrakt mellom byggherre og forretningsfører.
NBBL har utarbeidet “mønsterkontrakt” for avtaleforholdet mellom borettslag og
boligbyggelag, som anbefales lagt til grunn for avtaleforholdet - såvel i byggetiden,
som i driftsfasen.
Dersom boligbyggelaget skal utføre prosjekt- og/eller byggeledelsen for prosjektet,
må det opprettes separat kontrakt for dette - f.eks. med utgangspunkt i NS3413.
Formular for kontrakt om utførelse av prosjektering og rådgiving. Det er av stor
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betydning at det blir avtalt begrensninger mht. erstatningsansvar for det aktuelle
oppdrag - f.eks. som anbefalt i NS3403 - dvs. kr. 1.500.000 for hvert skadetilfelle og
kr. 4.500.000 for hele oppdraget.
.RPP16HUWUXNNHWWLOEDNH1\UnGJLYQLQJVVWDQGDUGHUXQGHUXWDUEHLGHOVHMIU
1%5))RUVODJHWHUVY UWSURVMHNWHULQJVIRNXVRJGHWYLOLNNHRYHUUDVNHPHJ
RP1%5SnHWVHQHUHWLGVSXQNWYLOVHWWHLJDQJDUEHLGPHGHQHJHQVWDQGDUGIRU
SURVMHNWDGPLQLVWUDWLYHWMHQHVWHU
Det anbefales å tegne forsikring mot det ansvar som boligbyggelaget kan komme i
for oppståtte skader.
.RPP-IULQQJnWWDYWDOHPHOORP1%%/NRQRPLIRUYDOWQLQJRJ
IRUVLNULQJVVHOVNDSHU*HUOLQJ1RUJH$6RP%\JJHIHLOIRUVLNULQJ )RU¡YULJHUGHWR
VLVWHSXQNWHQHHQJRGLOOXVWUDVMRQDYDOWVRPVNMHU´SnpQJDQJ´LE\JJHSURVHVVHQ
GHHUSODVVHUWSnHWVWHGGHEHJUHSVORJLVNLNNHK¡UHUKMHPPH SXQNW
´.M¡SHNRQWUDNW´ PHQLHQWLGVPHVVLJVDPPHQKHQJKYRUGHWHUQDWXUOLJ 9HGU
SODVVHULQJDYVW\ULQJVGRNXPHQWHU UXWLQHUKMHOSHPLGOHU LNYDOLWHWVV\VWHPHW6nOHQJH
SODVVHULQJHQHURPWDOWL6\VWHPKnQGERNHQMIU1%%/%DVLV(NVHPSHOVDPOLQJHQ
HUGHWGHUHVHJHQORJLNNVRPVW\UHU PHQGHWHUMRSUDNWLVNDWDOOHODJKDUHQ
IHOOHVIRUVWnHOVHDYKYDVRPHUORJLVN 
3.2.02 Utarbeide vedtekter for prosjektet.
NBBL har utarbeidet et mønster for vedtektsbestemmelser for borettslag, som bør
benyttes - eventuelt som mal, dersom det er spesielle vilkår som ønskes innarbeidet.
3.2.03. Utarbeide kontrakt mellom byggherre og boligkjøper.
Også for dette avtaleforholdet har NBBL utarbeidet et mønsterdokument, som
anbefales benyttet - eventuelt med tilpasninger for spesielle forhold.
3.2.04. Utarbeide garantidokument.
Det henvises til §§ 28 og 31 i Lov om borettslag, som stiller krav i forbindelse med
innkreving av egenkapital (borettsinnskudd) og sikring av denne. Det normale er at
innskuddet sikres ved pant i borettslagets faste eiendommer med prioritet
umiddelbart etter byggelån og senere faste lån - som er nødvendige for
gjennomføring av planen.
kfr. § 31 vedrørende fellesobligasjon og andelsobligasjoner.
 %\JJHNRQWUDNWHU
3.3.01. Gjennomføre kontraktsforhandlinger.
Det er viktig å påakte bestemmelsene i NS3400, punkt 14 - som tilsier at DYWDOHHU
VOXWWHWQnUPHOGLQJRPDWDQEXGHUDQWDWWHUNRPPHWIUHPWLODQE\GHUHQLQQHQ
YHGVWnHOVHVIULVWHQVXWO¡S
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I utgangspunktet vil avtalen være inngått på basis av de dokumenter som fremgår av
anbudsinnbydelsen og i den rekkefølge som er fastsatt i NS3430, punkt 4.1 - dersom
ikke annet er avtalt. Det anbefales å gjennomføre kontraktsforhandlinger dersom det
foreligger noen som helst tvil om fortolkninger, slik at disse blir avklart før arbeidene
igangsettes.
Det anbefales at det blir opprettet et særskilt avtaledokument, kfr. NS 3410. Formular
for kontrakt om utførelse av bygg- og anleggsarbeider. Normalt bør protokollen fra
kontraktsforhandlingene inngå som en del av kontrakten - og gjelde i rekkefølge etter
avtaledokumentet, men foran entreprenørens anbud eller tilbud.
3.3.02. Frister for massekontroll.
Entreprenørene gis normalt en frist til mengdekontroll - dvs. kontrollere de mengder
som byggherrens rådgivere har oppgitt i beskrivelse og mengdefortegnelse. kfr.
NS3410, pkt. 3 og NS3430, pkt. 23.2.
Fristen kan avtales på fritt grunnlag, men avtales normalt til 2 - 3 uker. Det anbefales
å ha gjennomført mengdekontroll før arbeidene for den aktuelle entreprenør
påbegynnes. Til tross for at mengdekontroll i utgangspunktet er en matematisk
operasjon, kan det oppstå ulike fortolkninger relatert til måleregler o.l. - som bør
være avklart før byggestart.
Entreprenøren kan ikke etter fristens utløp kreve kontraktsummen endret pga. feil ved
de oppgitte mengder, som han burde ha oppdaget ved kontrollen. Tilsvarende gjelder
for byggherren, som ikke kan kreve endringer i kontraktssummen - dersom hans
rådgivere har oppgitt feile mengder i anbudsgrunnlaget. Byggherren har imidlertid
rett til å kreve endringer i utførelsen, kfr. NS3430, kapittel 28.
3.3.03. Utarbeide fremdriftsplan for byggearbeidene.
Når det gjelder fremdrift av byggearbeidene, kan byggetiden enten være oppgitt med
faste terminer i anbudsgrunnlaget eller være en del av anbudskonkurransen - hvor
anbyderen f.eks. skal oppgi kortest mulig tid. Dersom byggherren velger det første
alternativet, bør anbudsgrunnlaget inkludere en rammeplan - hvor det er oppgitt
hovedaktiviteter som f.eks. start tømmerarbeidet, tett hus, start malerarbeidet,
overlevering o.l.
Dersom byggearbeidene skal gjennomføres i delte eller sideordnete entrepriser er en
rammeplan med klare delfrister helt nødvendig - for at byggherren/byggeledelsen
skal kunne følge opp fremdriften og unngå en opphopning av aktiviteter i sluttfasen.
Ved hovedentrepriser vil hovedentreprenøren ha tilsvarende behov av hensyn til sin
styring av fremdriften.
Såvel byggherren - som entreprenørene, har forpliktelser mht. utarbeidelse av
fremdriftsplan, kfr. NS3430, Kapittel 18 og 19.
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.RPP'HWHUIXOOHQLJKHWL%$VHNWRUHQRPDWIRUNRUWE\JJHWLGHUHQYHVHQWOLJnUVDN
WLOE\JJVNDGHURJNRQIOLNWHULE\JHSURVMHNWHU/LNHYHOVHUGHWXWWLODWVWDGLJNRUWHUH
E\JJHWLGHUPnOHWLHWKYHUWSURVMHNW'HWHULNNHOHWWnInJHK¡UIRUDWIRUNRUWE\JJHWLG
NDQJnXWRYHUDUEHLGVPLOM¡HWLE\JJHSURVMHNWHWVDPRUGQLQJRJNRQWUROOHQGULQJHU
RJMXVWHULQJHUKDQGWHULQJDYXIRUXWVHWWHOHYHUDQVHIRUVLQNHOVHURVY'HVVYHUUH
%ROLJE\JJHODJHQHVRPOHYHUPHGE\JJHQHLGULIWVRJYHGOLNHKROGVIDVHQHUHQ
JUXSSHVRPNODUHVWVHUI¡OJHQHDYGnUOLJEHVOXWQLQJIHLOLSURVMHNWHULQJRJE\JJLQJ
RJVRPGHUIRUE¡UY UHHGUXHOLJHQnUGHVHOYVHWWHUWLGVIULVWHUHOOHUIRUKROGHUVHJWLO
IRUVODJIUDUnGJLYHUHRJHQWUHSUHQ¡UHU-IURJVn
3.3.04. Utarbeide forretningsrutiner for byggefasen.
Byggherren anbefales å utarbeide forretningsrutiner (spilleregler) for byggefasen.
Disse bør omhandle bl.a. følgende forhold:
1. Generelt - som omhandler hvilken status de aktuelle rutiner skal ha i forhold til de
øvrige dokumenter i kontraktsforholdet mellom partene.
2. Korrespondanse - som beskriver oppsett av brev mv. og hvem som skal ha tilsendt
kopier o.l.
3. Tilleggs- og endringsarbeider - som beskriver rutiner for bestilling av eventuelle
endringer og tilleggsarbeider, samt hvem som har fullmakt til å rekvirere disse.
4. Fakturaer - som omhandler krav til oppsett av fakturaer og eventuell oppdeling for
ulike forhold - f.eks. A. kontraktsarbeider, B. tillegg-/endringsarbeider og C.
lønns-/prisendringer.
5. Attestasjonsrutiner - som beskriver fakturaenes rundtur fra entreprenørenes
utsendelse - via ulike attestasjons-stasjoner - og frem til den er klargjort for
utbetaling. Byggherren har (normalt) plikt til å betale innen 28 dager etter at han
har mottatt faktura, kfr. NS3430, kapittel 25.
6. Arbeidstegninger - som beskriver fordeling av tegninger, hvorledes revisjoner skal
utføres, kfr. NS3035, hvorledes endringer skal håndteres, krav til endringslister
mv.
7. Garanti og forsikring - som omhandler krav til garantier og forsikringer, som skal
tegnes av entreprenørene.
8. Byggemøter - som beskriver hvem som har ansvar for innkalling, ledelse og
referat fra møtene, samt hvem som plikter å møte og deres forpliktelser mht.
oppfølging.
9. Informasjon på byggeplassen - som klarlegger hvorledes kommunikasjonen
mellom ulike parter skal foregå.
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Forretningsrutinen kan for øvrig inneholde andre forhold som kan være av betydning
for å kvalitetssikre gjennomføringen av prosjektet. Det anbefales at rutinene
gjennomgåes allerede under de innledende kontraktsforhandlinger.
.RPP JHQHUHOW )RUUHWQLQJVUXWLQHUHUHWEHJUHSMHJLNNHWUHIIHULDQGUHGHOHUDY
%$VHNWRUHQGHWV\QHVnY UHQRHVRPHUVSHVLHOWIRUEROLJE\JJHODJHQH7UROLJ
VNULYHUGHWVHJIUDGHQWLGEROLJE\JJHODJHWVUHSUHVHQWDQWHUGRPLQHUWHPHUSn
E\JJHSODVVHQRJGDNRQWUDNWHQHYDUHQNOHUHHQQGHHULGDJ'HWPHVWHDYGHWVRP
VWnULNDSHUIRUKROGVRPHQQDWXUOLJHHOHPHQWHULVHOYHNRQWUDNWVGRNXPHQWHW
HOOHULDQEXGVXQGHUODJHW .DSLWWHO +YHUWDYSXQNWHQHRYHUHUVnYLNWLJHIRUHQ
YHOO\NNHWSURGXNVMRQVSURVHVVDWGHE¡URPWDOHVQ UPHUHLE\JJHP¡WHU
RSSVWDUWP¡WHW
 
6HIRU¡YULJNRPP8QGHUNDS
3.3.05. Utarbeidelse av kontrakter for byggearbeidene.
Det anbefales å benytte NS3410. Formular for kontrakt om utførelse av bygg- og
anleggsarbeider. Forslag til kontrakt blir normalt utarbeidet av planleggerne for sine
respektive fagområder, men det er byggherren som skal undertegne kontraktene.
Byggherren kan selvfølgelig velge selv å utarbeide kontraktene - f.eks. ved sin
prosjektgleder, men bør få grunnlaget oversendt fra planleggerne - sammen med
deres anbefalinger.

3.3.06. Underskrift av kontrakter.
Kontraktene kan underskrives før det er foretatt mengdekontroll, kfr. pkt. 3 i det
aktuelle kontraktsformular. Dersom det oppdages feil i grunnlaget (+/-), må dette i så
fall rettes opp i form av endringsliste - som tillegg til kontrakt.
Det forekommer at planleggere foreslår utsettelse av utarbeidelsen av kontrakt - for å
være sikker på at denne skal inkludere “alle arbeider”. Det anbefales å avvise
denslags utsettelsesforslag, idet alle parter er mest tjent med at avtalene er klargjort
før arbeidene settes i gang.
3.3.07. Kontroll av sikkerhetsstillelser.
Når det gjelder sikkerhetsstillelse(r), henvises det til NS3410, pkt. 5 og 6, samt
NS3430, kapittel 13. Dersom byggherren ikke har forutsatt å stille sikkerhet for
oppfyllelsen av sine forpliktelser - som iht. NS3430 skal være 15% av
kontraktssummen, må dette avtales spesielt. Det anbefales at dette eventuelt blir
medtatt i anbudsgrunnlaget.
Det foreligger standard formularer for sikkerhetsstillelse:
NS3417. Formular for byggherrens sikkerhetsstillelse.
NS3435. Formular for entreprenørenes sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i
reklamasjonstiden.
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Sikkerhetsstillelsen er en viktig del av kontraktsinngåelsen, og byggherren Pn følge
opp at entreprenørene stiller avtalt sikkerhet - for å unngå å komme i problemer
(ansvar) ved eventuell mislighold av kontrakten(e).
3.3.08 Kontroll av forsikringer.
Når det gjelder forsikring, henvises det til NS3410, punkt 7.1 og 7.2 - samt NS3430,
kapittel 14. Ved delte og sideordnete entrepriser kan det være hensiktsmessig at
byggherren selv tegner forsikring for bygg under oppførelse. Det henvises til NBBLs
avtale med UNI.
Entreprenørene vil normalt ha en generell forsikring - som bl.a. dekker det ansvar
som han kan komme i under utøvelsen av sin virksomhet. Det anbefales å anmode
om en IRUVLNULQJVDWWHVW, hvor det aktuelle forsikringsselskapet bekrefter at det
aktuelle prosjektet er dekket - såvel mht. skader, som ansvar. Dette vil også spare
byggherren for å kontrollere at entreprenørene til enhver tid er à jour med
premiebetalingen.
3.3.09. Utarbeide riggplan.
Det anbefales at det blir utarbeidet riggplan - som en del av anbudsgrunnlaget, slik at
de ulike entreprenørene blir best mulig kjent med hvilke vilkår de skal arbeide under.
Riggplanen må ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS), hvor det også stilles
krav til byggherren, kfr. Byggherreforskriften.
Utarbeidelse av riggplanen bør pålegges koordinatoren for arbeidsmiljøspørsmål
under utarbeidelsen av prosjektet.
.RPP$QEXGVLQQE\GHOVHQE¡URPIDWWHHWJRGWNDUWRYHUULJJRPUnGHWPHGNODUH
PXOLJKHWHURJEHJUHQVQLQJHUIRUHQWUHSUHQ¡UHQHVULJJJMHUQHPHGHQVNLVVHDYHQ
PXOLJO¡VQLQJ'HWE¡UVnY UHGHQYDOJWHKRYHGHQWUHSUHQ¡UHQVDQVYDUnXWDUEHLGH
ULJJSODQHQVDPWnYLVHGHJ2SSGUDJVJLYHU3/DWGHQLNNHJnUXWRYHUJLWWH
EHJUHQVQLQJHUVDPWYLVHDWDOOHIRUHE\JJHQGHWLOWDNLKHQKROGWLONUDYL
%\JJKHUUHIRUVNULIWHQHUJMRUW 'HWHUYHOHQQnLNNHHWDEOHUWHQHQW\GLJWRONQLQJDY
KYD%\JJKHUUHIRUVNULIWHQNUHYHUDWE\JJKHUUHQKDQVUHSUHVHQWDQWVNDOJM¡UHPHQGHW
HULDOOHIDOOKHYHWRYHUWYLODWGXVNDORSSWUHDNWLYWLIRUKROGWLOKHOVHRJ
VLNNHUKHWVSUREOHPDWLNNHQRJGDHUGHWWRIRUKROGVRPV\QHVQDWXUOLJL
KRYHGHQWUHSULVHURJWLOVYDUHQGHNRQWUDNWVIRUPHU
 'HILQHURJIRUGHODQVYDUJMHQQRPDYWDOHGRNXPHQWHQH
 .RQWUROOHUDWDQVYDUI¡OJHVRSSLNRQNUHWHKDQGOLQJHURJInGHWWHGRNXPHQWHUWL
SURWRNROOHUP¡WHUHIHUDW 6HRJVn
3.3.10. Utarbeide systemer for kvalitetssikring.
Byggherren må sørge for at det blir oppnevnt en entreprenør - som skal stå som
hoved-bedrift i henhold til §15 i “Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø”. Det bør av
anbudsgrunnlaget fremgå hvem som vil bli utpekt, og at de øvrige entreprenørene
plikter å samarbeide om vernearbeidet. Hovedbedriften plikter å varsle
Arbeidstilsynet om oppnevnelsen.
Entreprenørene skal på anmodning fra byggherren - opplyse om hovedtrekkene i det
internkontrollsystem som brukes og legge frem kopier av de deler av systemet som
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vil være relevante for det aktuelle prosjektet. Byggherren skal ha kopier av alle
entreprenørenes vernerundeprotokoller mv.
.RPP.YDOLWHWVVLNUQLQJRJSHUVRQVLNNHUKHWNDQGRNXPHQWHUHVLVDPPHV\VWHP 
DUNLY PHQGHWNXQQHNDQVNMHVWnWWHQDQQHQRYHUVNULIWKHU´6LNNHUKHWRJ
DUEHLGVPLOM¡SnE\JJHSODVVHQ´%\JJKHUUHIRUVNULIWHQWRONHVLGDJLGHIOHVWHGHOHUDY
%$VHNWRUHQVOLNDWHQWUHSUHQ¡UHQ H XWDUEHLGHUHQ´+06SODQ´VRPVXSSOHUHVPHG
NRQWUROOGRNXPHQWHUHWWHUKYHUWVRPE\JJHSURVHVVHQVNULGHUIUHPIRUHNVHPSHO
UHIHUDWHUIUDYHUQHUXQGHURJYHUQHP¡WHU'XPnVRPE\JJKHUUHUHSUHVHQWDQWV¡UJH
IRUDWGHWWHVNMHUYHGnVHOYHWDEOHUHE\JJKHUUHQV´+06SODQ´KYRULQLWLHULQJRJ
RSSI¡OJLQJDYHQWUHSUHQ¡UHQVSODQXWDUEHLGHOVHRJJMHQQRPI¡ULQJHUKRYHGSXQNWHQH
HOOHULQQDUEHLGHGHWWHVW\ULQJVHOHPHQWHWLNRQWUDNWHQPHG
KRYHGHQWUHSUHQ¡UHQKRYHGEHGULIWHQ6H

3UHVLVHULQJ
%\JJKHUUHIRUVNULIWHQVRPHUNREOHWWLO$UEHLGVPLOM¡ORYHQKDUSHUVRQVLNNHUKHW
XQGHUE\JJLQJVRPIRNXV RJOLWWRSSPHUNVRPKHWSnGHWIHUGLJHE\JJ 
3EOKDUSHUVRQVLNNHUKHWYHGGHWIHUGLJHE\JJYHUNVRPHWJUXQQOHJJHQGHPnO
,QWHUQNRQWUROOIRUVNULIWHQVRPHUNREOHWWLO$UEHLGVPLOM¡ORYHQRJVHNVDQGUHORYHU
EODEUDQQYHUQORYHQ KDUSODQODJWIRUEHGULQJDYSHUVRQVLNNHUKHWVRPIRNXV
NRQNUHWYHGDWKYHUYLUNVRPKHW±RJVnHW%%/±VNDOKDRJHWWHUOHYHSODQHUIRUVOLN
IRUEHGULQJ+YDVLHUGLWWODJVSODQIRU+06IRUEHGULQJSnRPUnGHW
E\JJHSURVMHNWHU"
Byggherren bør stille krav om at hver entreprenør skal utarbeide og dokumentere et
kontrollsystem - med sjekklister for viktige arbeidsoperasjoner. Dette bør utarbeides
før byggearbeidene igangsettes, og skal forelegges byggherren (ev. i samråd med
entrepriseuansvarlig planlegger) for godkjennelse.
Det vil normalt være byggeleder som får ansvaret for at entreprenørenes
kvalitetsplaner blir etterlevd i produksjonsfasen.
.RPP+YHPVNDONRQWUROOHUHNYDOLWHWHQGYVDWRSSGUDJVJLYHUKDUInWWGHWKDQKDU
EHVWLOWJMHQQRPNRQWUDNWE\JJHSURJUDP"$YWDOHQPHOORP%5/RJ
%%/3URVMHNWDGPLQLVWUDVMRQVLHUQRHRPGHWWHGLUHNWHHOOHULQGLUHNWH+HOVWE¡UGHW
Y UHNOLQNHQGHNODUWIRUPXOHUWKYLONHQNRQWUROORSSJDYHUVRPLQQJnUL´$YWDOHQRP
SURVMHNWDGPLQLVWUDVMRQRJE\JQLQJVWHNQLVNDVVLVWDQVH´MIU1RUVHWHUGRPPHQ
1%%/NRQWUDNWVVWDQGDUGHUIUD(QUHYLVMRQDYGHQQHLO\VDYHQGULQJHULORY
RPEROLJE\JHODJSODQRJE\JQLQJVORYRJRYHUQHYQWH±RJWLOVYDUHQGH±GRPPHUE¡U
JLVK¡\SULRULWHWL1%%/ 

)RU%5/VRPVHOYLNNHNDQNRQWUROOHUHQRHHUGHWQ¡GYHQGLJnKDHQLQVWDQVVRP
IRUVLNUHURPDW´DOWHUVRPGHWVNDOY UH´'HWHUYDQVNHOLJnVHDQGUHHQQGHJ
%%/VUHSUHVHQWDQWHQVRPGHQQHLQVWDQVHQHYPHGELVWDQGIUDHQHNVWHUQ
SURGXNVMRQVVSHVLDOLVW ,´JDPOHGDJHU´IDQWHVGHWE\JJHNRQWUROO¡UHURJ
E\JJHLQVSHNW¡UHUVRPKDGGHNRQWUROOVRPRSSJDYH'LVVHIXQNVMRQHQHLQQJnUQnL
%\JJHOHGHUEHJUHSHWHWEHJUHSVRPVDPWLGLJGHNNHUPHUDYKHQJLJDYKYLONH
JMHQQRPI¡ULQJVPRGHOOVRPHUYDOJW 
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+YHPVNDONRQWUROOHUHKYDKYRUGDQVNDONRQWUROOHQJM¡UHVRJKYRUGDQVNDOGHW
EHYLVHVDWOHYHUDQVHQHUVRPIRUXWVDWW"0DQNDQWHQNHVHJ´NRQWUROO´GYVDW
GHWKYHUDUEHLGVRSHUDVMRQXWI¡UHVDYpQSHUVRQRJNRQWUROOHUHVDYHQDQQHQ'HWWH
HUHQG\UIRUPIRUIRUVLNULQJRJLGDJHUGHWLNNHQRHQVRPHUYLOOLJHWLOnEHWDOHGHW
GHWWHNRVWHU/LNHYHOWUHQJHUE\JJKHUUHQHQIRUVLNULQJRPDWKDQInUGHWKDQVNDO
RJO¡VQLQJHQNDQY UH´6HOHNWLYNRQWUROO´GYVDWGHWJM¡UHV´NRQWUROO´DY
GH In DNWLYLWHWHUVRPHUYLNWLJVW 'LVNXVMRQHQDYKYDVRPHUYLNWLJVWHUNUHYHQGH
GHWNRPPHUMHJWLOEDNHWLOQHGHQIRU 

+YHPVNDOXWI¡UH´6HOHNWLYNRQWUROO´"9nUGHILQLVMRQLQQHE UHUDWNRQWUROO¡UHQ
HUHQDQQHQHQQGHQVRPXWI¡UHUDNWLYLWHWHQ'HWHULNNHXQDWXUOLJDW3$IRUHWDNHW
YHG3/%\JJHVSHVLDOLVWHQHUNRQWUROO¡UDWGXKDQKXQNRPPHUSnE\JJHSODVVHQRJ
NRQWUROOHUHUEHWRQJEODQGLQJHUDUPHULQJVRYHUGHNQLQJHULVRODVMRQVW\NNHOVHU
XWI¡UHOVHDYYLQGXVLQQVHWWLQJRVY3nHQGHORPUnGHUHUGHWLPLGOHUWLGVOLNDW
E\JJHNRQWUROO¡UHQLNNHEHK¡YHUnNRQWUROOHUHVHOYIRUGLGHWHUHWDEOHUWSURGXNWRJ
SURGXNVMRQVNRQWUROORUGQLQJHUGYVRUGQLQJHUKYRUSURGXVHQWHUVHOYNRQWUROOHUHU
IUHPVWLOOLQJHQDYVLQHSURGXNWHULJMHQJDUDQWHUWDYRUGQLQJHUPHG´NRQWUROODY
NRQWUROOHQ´MIU1RUVN'¡URJ9LQGXVNRQWUROO.RQWUROOUnGHW%HWRQJ1%,7HNQLVN
JRGNMHQQLQJ6nVDQWE\JJHNRQWUROO¡UHQKDUWLOOLWWLOVOLNHNRQWUROORUGQLQJHUNDQ
KDQKXQVHHWWHUDW´NYLWWHULQJHU´IUDSURGXNWOHYHUDQG¡UHQHIRUHOLJJHULVWHGHWIRUn
XWI¡UHHQQLWLGRJNRVWEDUNRQWUROOVHOY
0DQNDQWHQNHVHJDWE\JJHNRQWUROO¡UHQKDUGHQVDPPHWLOOLWGHQGHXWI¡UHQGH
HQWUHSUHQ¡UHQ H GYVDWGXKDQKXQVWROHUSnDWGLVVHRJVnXWI¡UHUHQVNLNNHOLJ
NRQWUROODYHJQHDUEHLGHU'DNDQGXGHUHNODUHGHJGHUHPHGnVHHWWHUDW
´NYLWWHULQJHU´IUDHQWUHSUHQ¡UHQ H IRUHOLJJHUGYVNRQWUROOHUHHQWUHSUHQ¡UHQHV
HJHQNRQWUROO

0HGHQGULQJHQHDYJLUSEOGHJE\JJHNRQWUROO¡UHQ\WWHUOLJHUHPXOLJKHWHUWLO
nIRUVLNUHGLQRSSGUDJVJLYHURPDW´DOWHUVRPIRUXWVDWW´XWHQDWGXGHUHVHOYXWI¡UHU
I\VLVNNRQWUROO/RYHQNUHYHUQHPOLJDWDUEHLGHQHWLOKYHUWDQVYDUOLJXWI¡UHQGHIRUHWDN
LHWE\JJHSURVMHNW87)IRUHWDNHQHVNDONRQWUROOHUHVDYNRQWUROOIRUHWDNPHG
NRPSHWDQVHSnVDPPHRPUnGHVRPKYHUW87)IRUHWDNKDUVnNDOWH$QVYDUOLJ
NRQWUROOHUHQGHIRUHWDNIRUXWI¡UHOVH.87.RQWUROOHQVNDOSODQOHJJHVDY87)
IRUHWDNHWLIRUVWnHOVHPHG.87IRUHWDNHWRJGHWVNDOEHYLVHVPHG
´NRQWUROONYLWWHULQJHU´DWNRQWUROOHQVRPHWWHUKYHUWXWI¡UHVDY.87IRUHWDNHWHU
JMRUW

(WIRUHWDNVRPNDQXWI¡UHHQE\JJHDNWLYLWHWNDQQDWXUOLJYLVRJVnNRQWUROOHUHVDPPH
DNWLYLWHWQnUDQGUHHUXWI¡UHQGHIRUHWDN0HGWLOOLWWLODWIRUKnQGVYXUGHULQJDYIRUHWDN
LHWSURVMHNWIMHUQHUIDUHQIRUDWGHWEOLUVOXUYHVPHGNRQWUROOHQKDUP\QGLJKHWHQH
nSQHWIRUDWHW87)IRUHWDNRJVnNDQY UH.87IRUHWDNIRUHJQHDUEHLGHU'HWHU
NRPPXQHQVE\JJHVDNVEHKDQGOHUIRUKYHUWE\JJHSURVMHNWVRPIRUKnQGVYXUGHUHURJ
HQGHOLJEHVWHPPHUKYHPDY87)IRUHWDNHQHVRPNDQInXW¡YHHJHQNRQWUROOGYV
Y UHEnGH87)RJ.87IRUHWDNIRUVDPPHDNWLYLWHW HU RJQnUDNWLYLWHWHQHUDYHQ
VOLNDUWDWGHQNUHYHUHWHJHW.87IRUHWDNWLOnXWI¡UHXDYKHQJLJNRQWUROO)RUVODJHW
NRPPHUIUD87)IRUHWDNHQH,VLQHNRQWUROOSODQHUIRUHVOnUGH.87IRUKYHUDNWLYLWHW
VRPHUPHGWDWWGHU
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,HWE\JJHSURVMHNWPHGIOHUH87)IRUHWDNQRHVRPHUUHJHOHQIUHPIRUXQQWDNHWYLO
GHWLSULQVLSSHWIRUHOLJJHOLNHPDQJHNRQWUROOSODQHUVRP87)IRUHWDN/RYHQNUHYHU
GHWRJGHQNUHYHUDWKYHUW.87IRUHWDNVNDOKROGHE\JJHVDNVP\QGLJKHWHQHLQIRUPHUW
RPGHQJMHQQRPI¡UWHNRQWUROOHQVSHVLHOWYHGDYVOXWQLQJDQPRGQLQJRPIHUGLJDWWHVW
)RUDWNRPPXQHQHVE\JHVDNVEHKDQGOHUHLNNHVNDO´GUXNQHLSDSLU´HUGHWLIHUGPHG
nXWYLNOHVHJI¡OJHQGHSUDNWLVNHWLOOHPSLQJHUWLOUHJHOYHUNHW
  'HWRSSPXQWUHVWLODWKRYHGHQWUHSUHQ¡UHQ JHQHUDOHQWUHSUHQ¡UHQ
WRWDOHQWUHSUHQ¡UHU VDPOHUVnPDQJHIRUHWDNVJRGNMHQQLQJHUVRPPXOLJHY
JMHQQRP IRUPDOLVHUWH VDPDUEHLGVDYWDOHUPHGVSHVLDOHQWUHSUHQ¡UHUVOLNDW
NRUUHVSRQGDQVHQEOLUIRUHQNOHW
  'HWRSSPXQWUHVWLOVDPRUGQLQJDYNRQWUROORJNRUUHVSRQGDQVHDY
NRQWUROODNWLYLWHWHQHJMHQQRP6.RJHOOHU6$0IRUHWDNHW
  )RUnYLUNHOLJEHJUHQVHSDSLUPHQJGHQVRPE\JJHVDNVEHKDQGOHUPnIRUKROGHVHJ
WLOKDUEHJUHSHW´RYHURUGQHWNRQWUROOSODQ´YRNVWIUHP'HWWHHUHWGRNXPHQWVRP
6.IRUHWDNHW6$0IRUHWDNHWVNDOXWDUEHLGHRJVHQHUHEHNUHIWHHWWHUOHYGPHG
KHQYLVQLQJWLOKYHUW87)IRUHWDNVNRQWUROOSODQHUNRQWUROOEHNUHIWHOVH0DREOLU
´SDSLUKDXJHQ´RYHUI¡UWWLO6.IRUHWDNHW6$0IRUHWDNHWVUHSUHVHQWDQWHUL
SURVMHNWHW

- +YDVnPHGGLQEROLJE\JJHODJHWVNRQWUROO"3URVMHNWDGPLQLVWUDVMRQVILUPDHWRJ
3URVMHNWOHGHUHQ´ILQQHVLNNH´LSEOVDPPHQKHQJGHUILQQHVNXQ6.352
.3587).87RJ6$0IRUHWDNRJGHUHVIDJOLJHOHGHUH6nVQDUWHWSURVMHNWHU
EOLWWE\JJHV¡NQDGHUGHW6.RJ6$0IRUHWDNHQHVRPRYHUIRUP\QGLJKHWHQH
VYDUHUIRUNRQWUROOSODQOHJJLQJRJNRQWUROOEHNUHIWHOVH0HQRYHUIRU%5/¶HWHUGHW
%%/3URVMHNWDGPLQLVWUDVMRQYGHJ 3/ VRPVYDUHUIRUNRQWUROOSODQOHJJLQJRJ
NRQWUROOEHNUHIWHOVH,DYWDOHQ%5/±%%/3$PnGHWVLHVKYRUGDQNRQWUROORSSOHJJHW
IRU%5/VSURVMHNWVNDOY UH6NDO%5/%%/3$DOOLDQVHQEDVHUHVHJSnWLOOLWWLODW
SEORSSOHJJHWJLUQ¡GYHQGLJVLNNHUKHWLVHJVHOYGYVDWDNW¡UHQHVUHVSHNWIRU
E\JJHVDNVP\QGLJKHWHQHYLOInGHPWLOnYHOJHXWGHYLNWLJVWHNRQWUROOWLOWDNRJ
JMHQQRPI¡UHGLVVH"(OOHUVNDO%%/3$VHOY´JnEDN´EUHYHWPHG
NRQWUROOEHNUHIWHOVHRJIRUVLNUHVHJRPDWGHPnOLQJHUVRPHUJMRUWXWHSnE\JJHWRJ
VRPJMHUQHVNULYHVQHGSnHJQHDUN±VMHNNOLVWHUHOOYLUNHOLJHUJMRUWPDRVNDO
GXNRQWUROOVSHVLDOLVWHQGLQIRUHWDHQNRQWUROODYNRQWUROOGRNXPHQWDVMRQHQWLO
HQWUHSUHQ¡UHQ H "(UGHWQRHQDYDNWLYLWHWHQH%5/%%/GXHUVSHVLHOWEHN\PUHWIRU
RJVRPGXGHUHVHOYYLOIRUHWDUI\VLVNNRQWUROODYVHOYRPHQWUHSUHQ¡UHQKDUVDJWL
VLQSODQDWKDQKDUWHQNWnNRQWUROOHUHGHQVDPPHDNWLYLWHWHQPDRVNDOGXGHUH
JMHQQRPI¡UHIXOOVWHQGLJXDYKHQJLJI\VLVNNRQWUROOSnE\JJHSODVVHQHYSDUDOOHOW
PHGGHW´SEODNW¡UHQH´JM¡U"

,SUDNVLVYLOYHODOOHWUHYDULDQWHQHDYNRQWUROOLQQJnLGHQNRQWUROOSODQGX%%/3$V
3/PnHWDEOHUHVRPGHODYDYWDOHQPHG%5/DOWDYKHQJLJDYSURVMHNWHWVNDUDNWHURJ
%%/VVWDWXVVRP´SEOJRGNMHQWIRUHWDN´)RU%%/NDQMRLNUDIWDYVLQH
PHGDUEHLGHUHVNRPSHWDQVHRJHJHWIRUHWDNVV\VWHPY UHNYDOLILVHUWVRPIRUHWDNLDOOH
IXQNVMRQHUPHGXQQWDNDY87)'HWWHIRUHQNOHUDUEHLGHWPHGNRQWUROOSODQLSUDNVLV
PHQVWLOOHUVWRUHNUDYWLOUROOHDQVYDUVDYNODULQJRJGHIRUPHOOHGRNXPHQWHUIUD
SUHVLVHUHQGHWHNVWLDYWDOHGRNXPHQWHW%5/±%%/3$WLORPWDOHDYKYHUWHQNHOWH
NRQWUROOWLOWDNLYHGOHJJHQH NRQWUROOSODQHUHOO WLOKYHUDYXWI¡UHOVHVNRQWUDNWHQHIRU
SURVMHNWHWXWDUEHLGHWDYGHJ%%/3$V3/
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+YRUGDQVNDONRQWUROOXWI¡UHV"'HWWHHUIDJVSHVLDOLVWRSSJDYH'HDQVYDUOLJH
IRUHWDNRJGX %%/3$ PnY UHHQLJHRPKYRUULVLNRHQHUVW¡UVWGYVKYDVRP
OHWWHVWNDQJnJDOWRJHOOHUKYRUNRQVHNYHQVHQHDYHQWDEEHHUVnVWRUHDWGHQIRU
HQKYHUSULVPnXQQJnV'HWWHNUHYHUHQJUXQGLJDQDO\VHDYSURVMHNWHWDYKYHU
LQYROYHUWPHQVSHVLHOWDYGHJ%%/3$VSURVMHNWOHGHUE\JJHVSHVLDOLVWHYL
VDPDUEHLGPHG6.IRUHWDNHWVIDJOLJHOHGHU

'HWWHHUWXQJWVWRIIPHQGXPnVWXGHUHGHWJUXQGLJSnHQHOOHUDQQHQPnWHYLOGX
2SSGUDJVJLYHUHQV3/PnWWHIRUPLGOHGHQQHWHRULHQWLODOOHDNW¡UHQHLSURVMHNWHW
HOOHUIRUVLNUHGHJRPDWGHUHKDUHQIHOOHVIRUVWnHOVHDYNRQWUROOILORVRILRJJUXQQODJ
IRUnXWDUEHLGHHWSUDNWLVNHQNHOWJRGWRSSOHJJIRUKHOKHWOLJNRQWUROODYXWI¡UHOVHQ

3.3.11. Avklare byggetillatelse.
Det er en grunnleggende forutsetning for å kunne igangsette byggearbeidene at det
foreligger en (godkjent) byggetillatelse. Etter den “nye” Plan- og bygningsloven
(1993/95) vil det være den ansvarlige søkeren som i utgangspunktet har ansvaret
overfor myndighetene for søknaden om byggetillatelse.
.RPP(QGUHWSODQRJE\JQLQJVORYHOOHUNRUUHNW3ODQRJE\JQLQJVORYHQDY
JLUNODUHUHWQLQJVOLQMHUIRUV¡NQDGVSURVHVVHQ1nU,JDQJVHWWLQJVWLOODWHOVH
IRUHOLJJHUHOOHU7LOODWHOVHWLOWLOWDNKYLVGHWHUV¡NWLHWWWULQQNDQE\JJHDUEHLGHQH
EHJ\QQH 1%´7ULQQYLVVDNVEHKDQGOLQJ´EHW\UDWGHWRJVnNDQV¡NHVRP
,JDQJVHWWLQJVWLOODWHOVHIRUGHOHUDYE\JJHWIRUHNVHPSHOJUXQQDUEHLGHURJ
IXQGDPHQWHUIRUVHJUnE\JJIRUVHJRVY 'HWHUKHOWULNWLJDWGHWHU6.IRUHWDNHW
VRPKDUDQVYDUIRUDWULNWLJRJNRPSOHWWV¡NQDGNRPPHULQQWLOE\JJHVDNVDYGHOLQJHQ
LNRPPXQHQPHQGHWNDQY UHJUXQQWLOnXQGHUVWUHNHDWGHW´LEnQQ´PnILQQHVHQ
SULYDWUHWWVOLJDYWDOHPHOORPE\JJKHUUHQ±%5/¶HW±RJ6.IRUHWDNHW'HQQHDYWDOHQ
Pn%%/3$3/HWDEOHUH)OHUHODJKDUVNDIIHWVHJVHQWUDOIRUHWDNVJRGNMHQQLQJVRP
6.IRUHWDNIRUE\JJLQJDYEROLJKXV IRUHNVHPSHO6. RJGDHU6.
IRUKROGHWHWPRPHQWVRPPnLQQLDYWDOHQRPSURVMHNWDGPLQLVWUDWLYHWMHQHVWHUMIU
(OOHUVHUGHWHWIRUKROGVRPPnLYDUHWDVLDYWDOHQPHGGHW
SURVMHNWHULQJVIRUHWDNHWVRPHU6.NYDOLILVHUWQRUPDOWDUNLWHNWILPDHW1%6.
IRUHWDNHWHUDQVYDUOLJRYHUIRUP\QGLJKHWHQH'HUPHGYLOGHWLSUDNVLVELGUDWLODW
E\JJHSURVHVVHQWUROLJJnUULNWLJIRUVHJPHQ%%/3$KDUIUHPGHOHVHWDQVYDU
RYHUIRU%5/¶HWRPnDGPLQLVWUHUHGYVV¡UJHIRUDW6.IXQNVMRQHQEOLUHWDEOHUWRJ
NRQWUROOHUHDWGHQIXQJHUHUVRPIRUXWVDWW3URVMHNWDGPLQLVWUDWRUHQVUROOHHULNNH
PLQGUHYLNWLJXQGHUSEOGHQHUEDUHYDQVNHOLJHUHnGHILQHUH
3.3.12. Følge opp vilkår i byggetillatelse.
Byggetillatelsen vil normalt inneholde en del vilkår for godkjennelse, og disse må
gjennomgåes punkt for punkt. Den ansvarlige søkeren må påse at det blir avtalt hvem
som skal stå ansvarlig for at de enkelte vilkår blir fulgt opp - og eventuelt avtale
frister for oppfyllelse. De ansvarlige må pålegges å dokumentere at vilkårene er
oppfylt.
30

Du kan få frem en oversikt over foretak med sentral foretaksgodkjenning på BE’s hjemmesider;
http://www.bebygg.no/. Der finner du også boligbyggelag med sentral foretaksgodkjenning og hvilke
funksjoner disse har godkjenning for.
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Prosjektleder vil normalt ha ansvar for å kontrollere at de forannevnte følger opp sine
forpliktelser og at vilkårene derved er oppfylt.
.RPP'HWJUXQQOHJJHQGHSULQVLSSLSEOHUDWV¡NQDGVGRNXPHQWDVMRQHQVNDO
Y UHNRPSOHWWRJDOOHIRUKROGXWUHGHWPDRVNDOGHWLNNHIRUHNRPPHYLONnUL
WLOODWHOVHQ,DOOHIDOOLNNHPHGJUXQQODJLIRUVNULIWHQH 6$.*2)7(. +YLV
V¡NQDGHQHUPDQJHOIXOOLSnGLVVHRPUnGHQHHUSULQVLSSHWDWGHQVNDOUHWXUQHUHVPHG
EHJUXQQHOVH (QQnKDULNNHGHNRPPXQDOHE\JHVDNVEHKDQGOHUQHInWWORYHQGULQJHQ
´XQGHUKXGHQ´VnIUHPGHOHVIRUHNRPPHUGHWOLVWHUPHGYLONnUVRPNXQHU
JMHQWDJHOVHUDYEHVWHPPHOVHQHLORYIRUVNULIWHU )RU¡YULJHUGHWDQGUHIRUKROG
IHNVDYIRUUHWQLQJVPHVVLJ¡NRQRPLVNNDUDNWHUMIUWLONQ\WQLQJWLOLQIUDVWUXNWXURD
VRPNDQNRPPHVRPYLONnULHQWLOODWHOVH0HQORYHQVPHOGLQJWLO6.IRUHWDNRJ
WLOWDNVKDYHU%%/3$HUNODU*M¡UV¡NQDGVMREEHQVNLNNHOLJI¡UVWHJDQJHOOHUV
NRPPHUV¡NQDGHQLUHWXU
3.3.13. Søknad om ansvarsrett.
Inntil den “nye” Plan- og bygningsloven trer i kraft, stilles det krav fra myndighetene
i tilknytning til byggetillatelse - at det blir oppnevnt en ansvarshavende.
Ansvarshavende skal godkjennes av myndighetene, og vil være ansvarlig overfor
disse for at arbeidet blir riktig og fagmessig utført. Den ansvarshavende er videre
ansvarlig for at det blir truffet nødvendige tiltak for sikring mot skader på personer
eller eiendom. kfr. Plan- og bygningslov av 14. juni 1985, (nr. 77) - §§ 98 og 100.
I den “nye” loven er det foreslått at det skal oppnevnes en DQVYDUOLJXWI¡UHQGHsom
vil få et direkte ansvar overfor myndighetene. Den ansvarlige utførende vil derved bli
direkte adressat for bygningsmyndigheten - bl.a. i forbindelse med egenkontroll og
for eventuelle pålegg om retting.
Det kan være aktuelt med en oppdeling av ansvarsretten - hovedsakelig ved delte
entrepriser. Ved delt ansvarsrett skal det stadfestes et særskilt ansvar som DQVYDUOLJ
VDPRUGQHU, som - i tillegg til å være byggherrens (tiltakshavers) representant - skal
være bygningsmyndighetenes adressat i utførelsesfasen.
.RPP3EOLQWURGXVHUHUPDQJHDQVYDUOLJXWI¡UHQGHIRUHWDNHWWIRUKYHUIDJOLJH
IXQNVMRQLSURVMHNWHWMIU*RGNMHQQLQJVNDWDORJHQ+HOGLJYLVHUGHWVOLNDWHWWRJ
VDPPHIRUHWDNNDQY UHDQVYDUOLJXWI¡UHQGHLPDQJHIXQNVMRQHUUHWWRJVOHWWIRUGL
IRUHWDNHWKDUHQEUHGNRPSHWDQVH'HWEHW\UDWLQRHQWLOIHOOHUNDQGHWVNMHDWHW
SURVMHNWIUHPGHOHVIUHPVWnUPHGNXQpQ$QVYDUOLJXWI¡UHQGH87)IRUHWDNHW0HQ
RIWHVWEOLUGHWIOHUH87)IRUHWDNLSURVMHNWHWRJGHWWHLQQHE UHUDW
)RUKYHUIDJRPUnGHPnV¡NHVDQVYDUVUHWW)RUHWDNVRPVNDOV¡NHRPDQVYDUVUHWW
PnY UHJRGNMHQWVRPDQVYDUOLJIRUHWDNGYVYXUGHUWRJIXQQHWNYDOLILVHUWIRUGHQ
W\SHQDUEHLGGHYLOJM¡UHLSURVMHNWHWHQWHQVHQWUDOWIRUHQWRnUVSHULRGHHOOHUORNDOW
IRUGHWDNWXHOOHSURVMHNW
6¡NQDGRPJRGNMHQQLQJVRPDQVYDUOLJIRUHWDNVHQGHVVDPPHQPHGV¡NQDGRP
DQVYDUVUHWWVDPRUGQHWPHGV¡NQDGRPWLOWDN HOOHULJDQJVHWWLQJ DY6.
IXQNVMRQHQHOOHU
+YLVIRUHWDNHWKDUV¡NWRJInWWVHQWUDOIRUHWDNVJRGNMHQQLQJOHJJHVGHQQHYHG
V¡NQDGHQRPDQVYDUVUHWW
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)RUnVLNUHVDPRUGQLQJDY87)IRUHWDNHQHLHWSURVMHNWNUHYHUORYHQDWSURVMHNWHW
KDUHW6$0IRUHWDN6$0IRUHWDNHWPnRJVnV¡NHRPDQVYDUVUHWWJRGNMHQQLQJ

'HWNDQVLHVP\HPHURPDQVYDUVRUGQLQJHQPHQGHWWURUMHJYLOIRUYLUUHPHUHQQ
DYNODUH/¡VQLQJHQHUDWGXOHVHUORYIRUVNULIWHUYHLOHGQLQJRJDQQHQSEO
GRNXPHQWDVMRQJnNXUVRJE\JJHRSSODJHWVNRPSHWDQVHSnHQPnWHVRPJM¡U
%%/3$IRUWVDWWNYDOLILVHUWVRPLQQNM¡SHUDYSURVMHNWHULQJVRJHQWUHSULVHWMHQHVWHUL
KWSEOHYRJVnVRPOHYHUDQG¡UDYQRHQDYGLVVHWMHQHVWHQH
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.DSLWWHO3URGXNVMRQ
Vilkåret for igangsetting av byggearbeidene (produksjonen) vil være fastlagt i
tilknytning til besluttende organs behandling av byggebudsjettet, kfr. kapittel 2,
underkapittel 7 - punkt 05.
Grunnlaget for arbeidet i produksjonsfasen (byggefasen), vil være at de forhold som
er omtalt i foregående kapittel er avklart. Det vil være helt avgjørende at det
foreligger en JRGNMHQWE\JJHWLOODWHOVH og at det er inngått ELQGHQGHDYWDOHUPHG
HQWUHSUHQ¡UHQH

Følgende punkter bør normalt inngå i produksjonsfasen:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Forretningsrutiner for produksjonsfasen.
Riggplan.
Fremdrift.
Kvalitetskontroll.
Overtagelse.
Garanti.
Byggeregnskap.

.RPP,GHQQHHWDSSHQHUGHW%%/RUJDQLVDVMRQHQVSURGXNVMRQVVSHVLDOLVWVRPKDU
P\HnJM¡UH'HWHUOLNHYHOLNNHVnYDQOLJDW3/DQVYDUHWGHUPHGRYHUI¡UHVWLOKDP
2IWHUHHUGHWVOLNDWKDQEOLUNQ\WWHWWLOSURVMHNWHWVRP3/VQ UHPHGDUEHLGHUMDVn
Q UDWKDQKDUGDJWLOGDJVW\ULQJHQDYSURVMHNWHW 1RHQODJKDULVLQ
UHNUXWWHULQJRSSO ULQJODJWYHNWSnDWPHGDUEHLGHUQHL7HNQLVNDYGHOLQJVNDOEnGH
Y UHDGPLQLVWUDWRUSURVMHNWHULQJVVSHVLDOLVWRJSURGXNVMRQVVSHVLDOLVWVOLNDWpQRJ
VDPPHSHUVRQNDQOHGH PLGGHOVVWRUH SURVMHNWHUIUD$WLOcDOHQH$QGUHODJKDU
JMHUQHVDWVHWSnWRW\SHUPHGDUEHLGHUHL7HNQLVNDYGHOLQJpQVRPHUWXQJHSn
DGPLQLVWUDVMRQSURVMHNWHULQJVVSHVLDOLVWHURJpQVRPEHVWnUDY
SURGXNVMRQVVSHVLDOLVWHUSURGXNVMRQVDGPLQLVWUDWRUHUGYVE\JJHOHGHUH1RHQODJJnU
HQGDWLOVnODQJWDWGHNM¡SHUE\JJHOHGHUWMHQHVWHQIUDHNVWHUQH3$IRUHWDN 

-HJVWUHVVHURYHUVWnHQGHSUREOHPVWLOOLQJIRUGLP\HW\GHUSnDWPLQGUHYHOO\NNHWH
E\JJHSURVMHNWHQHQHWWRSSKDUXNODUHUROOHDQVYDUVGHOLQJVRPIHOOHVQHYQHU
 )RUUHWQLQJVUXWLQHUIRUSURGXNVMRQVIDVHQ

4.1.01. Gjennomgang av forretningsrutiner.
Det henvises til kapittel 3, underkapittel 3 - pkt. 04. med hensyn til anbefalt innhold i
forretningsrutine for produksjonsfasen. Prosjektleder må påse at samtlige som skal
delta ved gjennomføringen av prosjektet får utdelt rutinene.
Rutinene bør gjennomgåes - f.eks. i forbindelse med et oppstartmøte for prosjektet.
4.1.02. Avklaring av partenes representanter.
Det må avklares hvem som skal være hver enkelt samarbeidsparts ansvarlige for det
aktuelle prosjektet og hvilke fullmakter de respektive innehar.
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4.1.03. Organisasjonsplan for byggefasen.
Det henvises til kapittel 1, underkapittel 8 - punkt 02, hvor det er vist et eksempel på
organisasjonsplan for produksjonsfasen. Det anbefales at det blir tegnet opp en plan
for det aktuelle prosjektet, idet denne vil synliggjøre kommandolinjene for samtlige
medvirkende i prosjektet og derved redusere mulighetene for misforståelser.
4.1.04. Avklaring ansvarsforhold.
kfr. ovenstående punkt 02. Det kan være aktuelt med ytterlige avklaring av
ansvarsforhold - f.eks. de ansvarlige personers plassering i de ulike entreprise- og
rådgiverorganisasjoner.
For byggherrens egne medarbeidere vil det være aktuelt å utarbeide instrukser - for
fordeling av arbeidsoppgaver og myndighet/ansvar i prosjektsteamet. Dette vil være
nyttig informasjon også overfor kjøperne av boligene i prosjektet.
4.1.05. Utarbeide adresseliste.
Organisasjonsplanen bør suppleres med en adresseliste - hvor det i tillegg til navn,
adresse, telefon og telefax for de aktuelle organer, bør fremgå hvem som er de
respektive organers ansvarlige person for prosjektet. (Eventuelt stedfortredere for de
ansvarlige.)
.RPP JHQHUHOW )RUUHWQLQJVUXWLQHUHUHW´%%/EHJUHS´MIU1HVWHQDOW
GHWVRPVWnULNDSHUIRUKROGVRPHQQDWXUOLJHHOHPHQWHULVHOYH
NRQWUDNWVGRNXPHQWHWHOOHULDQEXGVXQGHUODJHW .DSLWWHO +YHUWSXQNWRYHUE¡U
RPWDOHVLHWRSSVWDUWP¡WH
 
1RNHWIRUKROGYLOMHJWUHNNHIUHPKHU,PDQJHnUHQQnYLOGHWY UHQ¡GYHQGLJnYLH
SODQRJE\JQLQJVORYHQV UOLJRSSPHUNVRPKHWRJGHWE¡UDEVROXWWY UHHWSXQNWSn
DJHQGDHQIRURSSVWDUWP¡WHU'HWWHXQGHUVWUHNHVDYGHWHQNOHIDNWXPDWGHWLNNHNDQ
VQDNNHVRPRUJDQLVDVMRQVSODQIRUE\JJHIDVHQMIUSNWXWHQDWSEONUDYHQH
LQQJnUMIU*RGNMHQQLQJVIRUVNULIWHQVNUDYRPRUJDQLVDVMRQVSODQIRUSURVMHNWHWPHG
RYHUVLNWRYHUGHPHGYLUNHQGHDQVYDUOLJHIRUHWDN 6.6$087)RVY 
9HGUSNW$QVYDUVIRUKROGPnDYNODUHVSnRYHURUGQHWQLYnGYVVOLNSEO
NUHYHUDWGHWJM¡UHVJMHQQRP$QVYDUVRSSJDYHQMIUSEORJSnGHWDOMHUWQLYn
IUDRPUnGHWLORPUnGHYHGGHQI\VLVNHXWI¡UHOVHQMIUNRQWUDNWVRSSVW\NNLQJ
:RUNEUHDNGRZQ RJ+YHPJM¡UKYDWLOQnUOLVWHU
9HGUSNW(QO¡SHQGHRSSGDWHUWDGUHVVHOLVWHIRUSURVMHNWHWPHGDOOHDNWXHOOH
QDYQLKYHUWIRUHWDNSRVWDGUHVVHWHOHIRQPRELOWHOHIRQID[HPDLODGUHVVHHUHWDY
GHPHVWWLGVEHVSDUHQGH3/KMHOSHPLGOHUMHJYHWRP
 5LJJSODQ
4.2.01. Avklare riggplan.
Det henvises til kapittel 3, underkapittel 3 - punkt 09, hvor det er anbefalt at det
blir utarbeidet en riggplan - som del av anbudsgrunnlaget. I tilknytning til oppstart av
byggearbeidene, bør riggplanen gjennomgåes med de kontraherte entreprenører - for
å sikre at flest mulig forhold er ivaretatt. Dette gjelder såvel mht. HMS, som til den
enkelte entreprenørs nødvendige tilkomst for å kunne utføre sine arbeider til rett tid.
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4.2.02. Utføre rigging.
Byggeleder må påse at de respektive entreprenører utfører riggen i samsvar med
godkjent riggplan.
.RPP-IUSNW
 )UHPGULIW
4.3.01. Avklare byggestart.
Når vilkårene for igangsetting av byggearbeidene er oppfylt, vil det være klart for
byggestart. Entreprenørene vil normalt ha behov for en rimelig frist for igangsetting normalt minimum 2 uker, idet det ikke kan forventes at de til enhver tid skal ha folk
og maskiner i beredskap.
Tidspunktet for byggestart må konkretiseres, idet den aktuelle dato vil være
utgangspunktet for fastlegging av øvrige delfrister og frist for fullføring av prosjektet.
4.3.02. Avklare kontraksfestet fremdrift.
Det henvises til kapittel 3, underkapittel 3 - punkt 03, samt siste avsnitt under
foregående punkt. Entreprenørene har plikt til å utarbeide fremdriftsplan for
utførelsen av egne arbeider, og at denne samordnes med andre entreprenørers - og
eventuelt byggherrens - fremdriftsplaner.
Det må påsees at alle entreprenørene får avsatt nødvendig tid til utførelse av sine
arbeider, og at det i planen blir tatt hensyn til rekkefølgen av arbeider med innbyrdes
avhengighet. “Nødvendig tid” vil i mange tilfeller måtte vurderes skjønnsmessig.
Dersom byggetiden er fastlagt, vil det ofte være behov for en forholdsmessig
fordeling av byggetiden. Entreprenørene må i så fall dimensjonere sin arbeidsstyrke
slik at de kan fullføre arbeidene innenfor den tid som blir tildelt dem for de ulike
arbeidsavsnitt.
Dato for fullføring av entreprenørenes arbeider = overlevering - må fastlegges. Det
må avsettes tid for nødvendige kontroll av utført arbeid, innkjøring og prøving av
ulike installasjoner mv. For øvrig anbefales det å legge inn en del slakk mellom
overtagelse fra entreprenørene og innflytting av brukere i prosjektet, for å unngå at
sistnevnte får problemer relatert til skifte av bolig.
4.3.03. Vurdere kritiske linjer.
Når fremdriftsplanen foreligger, bør den sendes “på høring” til samtlige engasjerte
parter. Disse bør gies en rimelig (kort) frist til å uttale seg til planen og kommentere
eventuelle kritiske linjer for sine respektive fag.
Når planen har vært ute til høring og eventuelt blitt korrigert som følge av innkomne
merknader, må den anses for vedtatt og alle parter må bli gjort oppmerksom på at den
inngår som en del av de respektive entreprenørenes kontrakt.
4.3.04. Avtale fremdriftsrapportering.
Byggeleder vil normalt ha ansvaret for oppfølging av fremdriften. Det anbefales at
fremdrift taes opp som eget punkt på hvert byggemøte, og at status blir inntegnet på
en kopi av kontraktsfestet fremdriftsplan (fremdriftsfront). På den måten vil en
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suksessivt kunne følge fremdriften av de forskjellige aktiviteter, og eventuelle
forsinkelser vil bli synliggjort.
Det må klarlegges hvilke konsekvenser det vil ha for den enkelte dersom
fremdriftsplanen ikke blir fulgt., kfr. NS3430, kapittel 20.
.RPP,GHOWHHQWUHSULVHUHUIUHPGULIWHQHW%%/3$3/DQVYDUGYVGLWWDQVYDUHY
RYHUI¡UWWLOE\JJHOHGHUHQ'HWWHLQQHE UHUDW%%/E\JJHOHGHUHQHUGHQVRP
IDVWVHWWHUIUHPGULIWVSODQHQRJNRQWUROOHUHUDWGHQI¡OJHVHYPHGRYHURUGQHW
VWLNNSU¡YHNRQWUROODYGHJ%%/E\JJHOHGHUHQOHGHU%\JJHP¡WHQHRJVDPRUGQLQJHQ
DYHQWUHSULVHQH)RUnNXQQHY UHLGHQQHUROOHQLGDJPn%%/ HWY UHJRGNMHQW
6$0IRUHWDNMIUSEO*RGNMHQQLQJVIRUVNULIWHQH%nGHRYHUIRURSSGUDJVJLYHURJ
P\QGLJKHWHUKDU%%/GXHWEHW\GHOLJDQVYDURJVSHVLHOWNULWLVNI¡OHVNDQVNMH
IUHPGULIWVDQVYDUHW

,KRYHGHQWUHSULVHUHUGHWHQWUHSUHQ¡UHQVRPKDUDQVYDUIRUIUHPGULIWRJVDPRUGQLQJ
)RUSURVMHNWOHGHUHRJE\JJHOHGHUHVRPQRHQJDQJHUVW\UHUPHGGHOWHHQWUHSULVHURJ
QRHQJDQJHUKRYHGHQWUHSULVHURONDQVNMHHQGDWLOLHWDQQHWSURVMHNWVRPO¡SHU
SDUDOOHOWNDQGHWY UHOHWWnRYHUVHGHMXULGLVNHIRUVNMHOOHQH%%/PHGDUEHLGHUHHU
JMHQQRPJnHQGHDQVYDUVEHYLVVWHRJIOLQNHRJYLOJMHUQHKMHOSHWLORJInVDNHQH
XQQD'HWWHPHGI¡UHUJMHUQHDWPDQWDURSSJDYHQHXWDYKRYHGHQWUHSUHQ¡UHQV
KHQGHUIHNVYHGnXWDUEHLGHIUHPGULIWVSODQHQRJHOOHUOHGHE\JJHP¡WHQH6OLNKMHOS
NDQVOnWLOEDNHKYLVGHWRSSVWnUNRQIOLNWVLWXDVMRQHULE\JJHVDNHQRJMXULVWHQH
NRPPHUSnEDQHQ,NNHJM¡UKRYHGHQWUHSUHQ¡UHQVMREEGHWHUPHUHQQQRNDY
RSSJDYHUGXSURGXNVMRQVVSHVLDOLVWHQVNDOLYDUHWDOLNHYHORJVnL
KRYHGHQWUHSULVHUWRWDOHQWUHSULVHU

 .YDOLWHWVNRQWUROO

4.4.01. Godkjenne entreprenørens kvalitetssikringssystemer.
Det henvises til kapittel 3, underkapittel 3 - punkt 10. Det forutsettes at byggeleder
gjennomgår de respektive entreprenørenes sjekklister mv., og rådfører seg med de
entrepriseansvarlige rådgivere - for å sikre at entreprenørenes sjekklister ivaretar
nødvendige hensyn til kontroll av “kritiske” aktiviteter for å sikre totalkvaliteten.
Erfaringsmessig er det gjerne sammentreff av en rekke “uheldige omstendigheter”
som skaper problemer. Det er derfor av stor viktighet å finne frem til hvilke detaljer
som er avgjørende for sikring av et godt produkt - som tilfredsstiller brukernes
forventninger og myndighetenes krav.
4.4.02. Avtale rutiner for kvalitetskontroll/- sikring.
Det må avtales rutiner for nødvendig kontroll mht. entreprenørenes oppfølging av
avtalt kvalitetsstyring - f.eks. i tilknytning til byggemøter hver 14. dag.
Det anbefales å utarbeide komplette arbeidsrutiner for konstruksjoner - hvor det er
flere entreprenører som skal medvirke til det ferdige resultat. Dette gjelder f.eks. for
alle deler av bygningen med krav til tetthet - mot fukt, lyd, brann mv.
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.RPP3NWSHNHUSnJRGNMHQQLQJDYHQWUHSUHQ¡UHQ H VNYDOLWHWVV\VWHP,GHQ
LGHHOOHYHUGHQHUVOLNDWHWNYDOLWHWVV\VWHPHUHQVLNNHUKHWIRUDWOHYHUDQG¡UHQOHYHUH
GHWNRQWUDNWHQVLHUDWNXQGHQ%5/¶HWEHWDOHUIRU'HWHUHQYDQVNHOLJRSSJDYHn
´OHVH´NYDOLWHWVV\VWHPHURJPDQNDQOHWWEOLOXUW'HQVW¡UVWHWDEEHQPDQNDQJM¡UH
HUnWURDWHQSHQNYDOLWHWVV\VWHPGRNXPHQWDVMRQHQHUJDUDQWLIRUIHLOIULE\JJLQJ'HW
HUGHQQHPOLJLNNHSHQGRNXPHQWDVMRQNDQ´NM¡SHVRYHUGLVN´SnGDJHQH'HULPRW
HUHQJMHQQRPJDQJDYV\VWHPGRNXPHQWDVMRQRJILUPDHWVSUDNVLVQ\WWLJ'HWWH
LQQHE UHUHQNRQWUROODYRPILUPDHWJM¡UKYDGHWVLHUDWGHWJM¡U'HWWHHUGHW,62
VWDQGDUGHQHNDOOHUUHYLVMRQRJGHWHUHQWLGNUHYHQGHRJNRPSHWDQVHNUHYHQGH
RSSJDYH0HQGHWILQQHVHQNOHIUHPJDQJVPnWHU'HQVLNUHVWHHUnKDQGOHPHG
ILUPDHUGXNMHQQHUIUDI¡UHOOHUVRP
- HQDYGLQHNROOHJDHUNMHQQHU
- DQGUHGXNMHQQHU´VLHUSHQHWLQJRP´
- NDQUHIHUHUHWLOWLOVYDUHQGHMREEHUVRPGXQnVNDOKDXWI¡UW
- NDQYLVHWLODWQRHQO¡SHQGHNLNNHUGHPLNRUWHQHMIU,62VHUWLILVHULQJ

1RHQ%%/KDU´KYLWHOLVWHU´RYHUIRUHWDNGHKDUVDPDUEHLGHWPHGHYPHGJUDGHULQJ
DYILUPDHQHVHYQHWLOn´OHYHUHNYDOLWHW´(QVOLNOLVWHHUHWQ¡GYHQGLJVWHJSnYHLHQ
IRUDOOHIRUHWDNVRPJM¡ULQQNM¡SRJVRPVDWVHUSnnIn,62VHUWLILVHUWVLWW
VW\ULQJVV\VWHP6HRJVn
 2YHUWDJHOVH
4.5.01. Avtale rutiner for overtagelse.
Når det gjelder overtagelse, henvises til NS3430. kapittel 30. Entreprenøren(e) skal i
rimelig tid gi byggherren skriftlig melding om når kontraktsarbeidet vil bli ferdig til
overtagelse. Normalt vil byggherrens reaksjon på meldingen være at han berammer
tidspunktet for overtagelsesforretningen, men også entreprenøren kan kreve at det blir
holdt ferdigbefaring og overtagelse innen rimelig frist.
En frist på 14 dager - regnet fra mottagelsen av kravet, skal normalt anses som
rimelig.
Det er for øvrig ganske vanlig at det forut for den formelle overtagelsesforretningen
blir avtalt en forhåndsbesiktigelse - for å kontrollere at kontraktsarbeidet vil kunne
fullføres til angitt tid.
4.5.02. Gjennomføre overtagelse.
Standarden setter krav til at det blir ført protokoll fra overtagelsesforretningen, kfr.
NS3430, punkt 30.4. - og at denne blir undertegnet av de parter som er til stede.
Protokollen skal inneholde en uttømmende oppgave over feil og mangler ved det
utførte arbeidet, og setter strenge krav til aktsomhet til den som skal ivareta
byggherrens interesse.
Når overtagelsesforretningen er avsluttet, er arbeidet i alle relasjoner å anse som
overtatt. Formelt sett har byggherren ingen angrefrist - mao. han NDQ LNNH etter
overtagelse påberope seg mangler som han burde ha oppdaget ved vanlig aktsom
besiktigelse i forbindelse med overtagelsen.
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Byggherren kan nekte overtagelse, og begrunnelsen for nektingen må i så fall fremgå
av protokollen kfr. NS3430, punkt 30.4 og 30.5.
4.5.03. Gjennomføre reklamasjoner.
Det skal i protokollen fra overtagelsesforretningen fremgå hvilken frister som er satt
for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for eventuell fornyet besiktigelse - for
kontroll av at manglene er tilfredsstillende utbedret.
Byggherren plikter å gi entreprenøren(e) nødvendig tilkomst for utbedring av påviste
feil/mangler. Når det gjelder godkjennelse, er det viktig å ha klart for seg hvem som
har myndighet til å godkjenne arbeidene på vegne av den formelle byggherren. Det er
ikke uvanlig at det oppstår diskusjoner mellom parter som ikke har noe avtaleforhold
seg i mellom - f.eks. mellom kjøperen av boligbyggelagets boliger og
entreprenør/planlegger. Normalt vil kjøpers interesser måtte ivaretas gjennom
boligbyggelaget - ev. på vegne av et borettslag når dette står som formell byggherre,
idet dette er part i avtaleforholdet med entreprenøren(e) og planleggerne.
Det anbefales at det settes av tid til utførelse av reklamasjoner - I¡U brukerne får
overlevert boligen. Dette vil sikre tilkomsten for utbedring av mangler, og øke
mulighetene for kundetilfredshet - ved at brukerne får overlevert et “feilfritt”
produkt.
Er utbedring ikke foretatt innen utløpet av den fastsatte fristen, kan byggherren kreve
at entreprenøren betaler de nødvendige kostnader til utbedring utført av andre.
Byggherren skal normalt varsle entreprenøren før arbeidet settes bort til andre, kfr.
NS3430, pkt 32.4.
 *DUDQWL
.RPP%HJUHSHW´JDUDQWL´PnSUHVLVHUHV'HWILQQHVILUHKRYHGW\SHUJDUDQWLHUL
HQE\JJHVDN
  3DSLUHUVRPYLVHUDWDOOHLQYROYHUWHIRUHWDNKDU¡NRQRPLWLOnGHNNHHW¡NRQRPLVN
NDYIUD MXULGLVN WUHGMHPDQQVRPSJDE\JJHYLUNVRPKHWHQHUSnI¡UWPDWHULHOO
RJHOOHUKHOVHPHVVLJVNDGH'HQQHJDUDQWLHQNM¡SHUKYHUSDUWDYVLWW
IRUVLNULQJVVHOVNDSVRPHQ VSHVLHOO DQVYDUVIRUVLNULQJ
  3DSLUVRPYLVHUDWQRHQJnUJRGIRUDWE\JJKHUUHQYLOEOLKROGW¡NRQRPLVN
VNDGHVO¡VKYLVGHSURVMHNWHUHQGHHOOHUHQWUHSUHQ¡UHQ H LNNHVNXOOHNODUHnOHYHUH
WMHQHVWHQHKDQGHLNRQWUDNWHQKDUIRUSOLNWHWVHJWLOnJM¡UH'HQQHJDUDQWLHQ
NM¡SHUHQWUHSUHQ¡UHQHDYEDQNIRUVLNULQJVVHOVNDSHOOHUDQGUHJUDQWLLQVWLWXVMRQHU
  3DSLUVRPYLVHUQRHQJnUJRGIRUDW GHSURVMHNWHUHQGHRJ HQWUHSUHQ¡UHQHYLOEOL
KROGW¡NRQRPLVNVNDGHVO¡VKYLVE\JJKHUUHQLNNHVNXOOHNODUHnEHVOXWWHEHWDOHL
KHQKROGWLOGHWKDQLNRQWUDNWHQKDUIRUSOLNWHWVHJWLOnJM¡UH'HQQHJDUDQWLHQ
NM¡SHUE\JJKHUUHQDYEDQNIRUVLNULQJVVHOVNDSHOOHUDQGUHJDUDQWLLQVWLWXVMRQHU
2IWHIRUKDQGOHUE\JJKHUUHUERUWGHQQHJDUDQWLNRVWQDGHQPHGEHJUXQQHOVHDW´YL
HUOLNHVOLGHVRPJDUDQWLVWLOOHUQHHOOHUHUGHODYHQRYHUE\JQLQJVRPHUGHWMIU
NRQVHUQGDQQHOVHURUJDQLVDVMRQHUPHGVROLGDUIRUSOLNWHOVHUMIU1%%/ 
  3DSLUVRPYLVHUDWQRHQJnUJRGIRUDWE\JJKHUUHQYLOEOLKROGW¡NRQRPLVN
VNDGHVO¡VKYLVHQWUHSUHQ¡UHQ H LNNHVNXOOHHWWHUOHYHNRQWUDNWHQVEHVWHPPHOVHU
YHGUIHLORJPDQJOHUVRPRSSGDJHVLUHNODPDVMRQVSHULRGHQ'HWWHHUDOWVnHQ
31

”Garantere” kommer av fransk garantier, som betyr å gå god for (en annen).
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JDUDQWLVRPHUVWDWWHUGHQXQGHUSNWRYHURJGHQNM¡SHVDY
EDQNIRUVLNULQJVVHOVNDSHOOHUDQGUHJDUDQWLLQVWLWXVMRQHU


'HILUHRUGQLQJHQHRPWDOHVRJNRPPHQWHUHVQ UPHUHQHGHQIRU

4.6.01. Fastsette garantifrister.
Reklamasjon på utført arbeid kan ikke fremsettes senere ennnU fra overtagelsen,
selv om mangelen ikke kunne ha vært oppdaget tidligere. For ikke å tape sin rett på
utbedring, må enhver mangel som påvises etter overtagelsen - påberopes uten
ugrunnet opphold, kfr. NS3430, kapittel 32 - punkt 8.
4.6.02. Avtale rutiner for garantitiden.
Standardens hovedregel om omgående varsling av mangler som blir oppdaget i
garantitiden, kan være uhensiktsmessig å praktisere - for begge parter. Dersom de
skal fravikes - må dette gjøres ved inngåelse av konkret avtale om endret rutine.
Dette kan f.eks. være oppsamling av reklamasjoner til befaring 1, 2 og 3 år etter
overtagelsen.
På de nevnte befaringer bør det føres protokoller - på tilsvarende måte som ved
overtagelse, kfr. NS3430, punkt 30.4.
4.6.03. Kontrollere garantier.
Når det gjelder sikkerhetsstillelse, henvises til kapittel 3, underkapittel 3 - punkt 07.
Dersom de nevnte standard formularer for sikkerhetsstillelse er benyttet, vil disse
omfatte de aktuelle garantier for forhold som påberopes overfor entreprenøren(e) i
garantitiden - dvs. reklamasjonsfristen på 3 år.
Garantiene reduseres gradvis - 10% frem til overtagelse - til 3% det første årets etter
overtagelse, til 2% og 1% for henholdsvis 2. og 3. året etter overtagelse. Tidspunktet
for overtagelse skal fremgå av protokollen fra overtagelsesforretningen, og denne bør
gjøres kjent for garantistiller. Normalt vil dette være entreprenørens ansvar - og i
dennes interesse, idet kostnadene for garantistillelsen - som dekkes av den som
garantien er stilt på vegne av - fastsettes i forhold til garantibeløpet.
Det er viktig å påse at entreprenøren(e) returnerer byggherrens garanti (i den grad det
er stilt garanti), som i hovedsak gjelder inntil krav som entreprenøren har fremsatt i
forbindelse med sluttoppgjør - er oppfylt. kfr. NS3417.
.RPP+HURPWDOHVHWDQQHWIRUKROGHQQJDUDQWLVWLOOHOVHIRUUHNODPDVMRQVSHULRGHQ
%\JJKHUUHJDUDQWLHQHUHQVLNNHUKHWVVWLOOHOVHIRUDWE\JJKHUUHQLQQIULUVLQH
IRUSOLNWHOVHULE\JJHSHULRGHQGYVIUHPWLORYHUWDJHOVHVIRUUHWQLQJHUJMHQQRPI¡UWRJ
VOXWWRSSJM¡UKDUIXQQHWVWHG'HQQHVWLOOHVYHGE\JJHVWDUWVDPWLGLJVRP
HQWUHSUHQ¡UHQ H VWLOOHUVLQ H JDUDQWL HU IRUUHWWPHVVLJJMHQQRPI¡ULQJDY
NRQWUDNWHQHQJDUDQWLVRPRJVnPLVWHUVLQJ\OGLJKHWYHGRYHUWDNHOVHVVOXWWRSSJM¡U
PHQVRPDOWVnHUVWDWWHVDYJDUDQWLHQIRUUHNODPDVMRQVSHULRGHQ

4.6.04. Følge opp avtalte rutiner for garantikontroll.
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Det henvises til ovenstående punkt 4.6.02. Det normale vil være at den person som
har deltatt under overtagelsesforretningen følger opp garantibefaringene etter 1, 2 og
3 år. Dette vil også være mest rasjonelt, idet vedkommende må antas å ha best
kjennskap til prosjektet. Normalt vil dette være byggeleder.
.RPP,QRHQODJKROGHUHQSHUVRQIUD7HNQLVNDYGHOLQJRUGHQSnWLQJHQHJMHQQRP
GHWUHnUHQHGYVIXQJHUHUVRP3/'HWWHEHK¡YHULNNHY UHGHQVDPPHVRPOHGHW
SURVMHNWHWXQGHUSURGXNVMRQHQ,QRHQWLOIHOOHNDQGHWY UHSURGXNVMRQVVSHVLDOLVWHQ
E\JJHOHGHUHQ VRPDVVLVWHUWH3/LE\JJHSHULRGHQV UOLJKYLVKDQHUHQ%%/
DQVDWW
,QRHQODJILQQHVGHWVSHVLHOOHVHUYLFHSHUVRQHUL7HNQLVNDYGHOLQJJMHUQHPHG
UHKDELOLWHULQJVRPKRYHGRSSJDYHVRPDGPLQLVWUHUHUDUEHLGHWL
UHNODPDVMRQVSHULRGHQRJLQRHQODJLYDUHWDVIRUKROGHWPHOORPHQWUHSUHQ¡UHQHRJ
ERUHWWVODJHWDY'ULIWVDYGHOLQJ )RUYDOWQLQJVPHVVLJGULIW )RUPHQHUXQGHURUGQHW
GHWYHVHQWOLJHHUDWRSSGUDJVJLYHUHQ %5/ HW VRPKDUEHWDOWIRUGHQQHWMHQHVWHQ
JMHQQRPVLQDYWDOHPHG%%/ HWInUVNLNNHOLJKMHOSLGHWUHnUHQHRJDWQRHQ
DGPLQLVWUHUHUVDNHQSnHQSURIHVMRQHOOPnWHVOLNDWRJVnDOOHKHQGHOVHULGHQQHGHOHQ
DYSURVMHNWSHULRGHQHUGRNXPHQWHUWLSURVMHNWDUNLYHW HOOHUDWGHWGHUHUYLVWWLO
DQGUHDUNLYKYRUGHWWHPDWHULDOHWILQQHV 
.RPP0DQJHKDUSHNWSnDW16RUGQQJHQLNNHHJQHUVHJV UOLJJRGWIRU
EROLJE\JJLQJRJLGDJJMHOGHUDQGUHUHJOHUIRUUHNODPDVMRQYHGEROLJE\JJLQJ
%XVWDGRSSI¡ULQJVORYD /RYRPDYWDODUPHGIRUEUXNDURPRSSI¡ULQJDYQ\EXVWDG
PP UHJXOHUHUIRUKROGHQHPHOORPHQWUHSUHQ¡UXWE\JJHURJEROLJNM¡SHUHQSnHQ
PnWHVRPEHGUHLYDUHWDUGHQOLOOHPDQQVUHWWLJKHWHUEODHUUHNODPDVMRQVWLGHQVDWW
WLOIHPnU1\HQRUVNHVWDQGDUGHUVRPE\JHUSnGHQQHORYJLYQLQJHQIRUHOLJJHUSU
MXQL16E±%ROLJRSSI¡ULQJVRYHQJMHOGHIRUKROGPHOORPHQWUHSUHQ¡U
RJKXVHLHU IRUEUXNHU LQNOVHNVMRQVHLHUH(Q%5/HLHQGRPHLHVDYHQMXULGLVNHQKHW
VRPLNNHRPIDWWHVDYGHQQHORYHQPHQMHJUHJQHUPHGDWSULQVLSSHQHYLO´VPLWWH
RYHU´SnUHODVMRQHQHQWUHSUHQ¡U±%5/NDQVNMHJMHQQRPDQGUHORYHUORYHQGULQJHU

,WLOOHJJKDUIRUVLNULQJVEUDQVMHQPRGHUQLVHUWVHJRJWLOE\ULGDJIRUVLNULQJPRW
E\JJHIHLO1%%/NRQRPLIRUYDOWQLQJKDULQQJnWWUDPPHDYWDOHPHG
IRUVLNULQJVVHOVNDSHW*HUOLQJ1RUJ$6RPHQWLnUVE\JJJHIHLOIRUVLNULQJVRP
VXSSOHUHUGHQQ\HORYJLYQLQJHQRJKROGHUKXVNM¡SHUHQVNDGHIULLWLOnUIUD
RYHUWDNHOVH

/RYHQGULQJHQQ\HVWDQGDUGHURJIRUVLNULQJVRUGQLQJHQHQGUHUSnHQUDGLNDOPnWH
IRUKROGHWPHOORPSDUWHQHLEROLJE\JJLQJVSURVMHNWHU'HWHULNNHPXOLJnJLGHWWH
WHPDHWIXOOGHNQLQJLGHQQHNRPPHQWDUHQ0LQNRPSHWDQVHHUKHOOHULNNHGHNNHQGH
IRUGLVVHSUREOHPVWLOOLQJHQH6nKHUHUGHWQ¡GYHQGLJIRUODJHWnVNDIIHVHJPHU
LQIRUPDVMRQ'HWWHJMHOGHUIRUUHVWHQNRPSHWDQVHRSSE\JJLQJJHQHUHOWRJPnLYDUHWDV
DY6MHIHQDYGHOLQJVOHGHUHPHQKYHU3/±GXPnWDWDNLVDNHQ)nHQJDVMHUWLQWHUQ
HOOHUHNVWHUQMXULGLVNVSHVLDOLVWIRUVLNULQJVVSHVLDOLVWRJIRUYLVVHGHJGHUHRPDW
SURVMHNWHWInUDYWDOHUVRPLNNHHUGnUOLJHUHHQQKYDGHWDNWXHOOHUHJHOYHUNRJ
PDUNHGVVLWXDVMRQHQJLUPXOLJKHWIRU
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 %\JJHUHJQVNDS
4.7.01. Kontrollere sluttoppgjør.
Når det gjelder regler for sluttoppgjør, henvises til NS3430. kapittel 31.
Kontroll av sluttoppgjøret vil være avhengig av hvilke rutiner som har vært praktisert
mht. den fortløpende oppfølgingen av kontraktsarbeidene og bestilling av eventuelle
tilleggsarbeider, samt attestasjonsrutiner. Normalt bør prosjekt-/byggeleder ha rådført
seg med de entrepriseansvarlige rådgivere dersom det oppstår forhold som medfører
endringer i kontraktsfestet utførelse. Disse bør derfor også uttale seg om de
respektive entreprenørenes sluttoppgjør - før det blir gjennomført utbetaling av dette.
Også byggeleder må gjennomgå sluttoppgjøret - på bakgrunn av det kjennskap han
forutsetningsvis har til utført arbeid.
4.7.02. Utarbeide byggeregnskap.
Byggeregnskapet vil fremkomme fra lagets regnskapsavdeling - som et resultat av de
konteringer som er foretatt av de personer som har hatt attestasjons- og
anvisningsfullmakt. Det bør - som et minimum - opprettes konti for hver enkelt
kontrakt som blir inngått, slik at en til enhver tid har oversikt over status mht.
utbetalinger og gjenstående beløp på inngåtte kontrakter.
For å kunne beholde oversikten - som nevnt, vil det også måtte opprettes egne konti
for utbetalinger relatert til endringer (+/-) og lønns- og prisstigning (LPS).
I tilknytning til byggeregnskapet vil det måtte vurderes om netto-summen av påløpte
tilleggsarbeider og LPS avviker fra de avsetninger som er innarbeidet i
byggebudsjettet.
Normalt vil det være gjennomført fortløpende kontroll for registrering av eventuelle
avvik i forhold til de forutsetninger som er innarbeidet i budsjettet. Dette vil gjøre det
mulig å iverksette tiltak - f.eks. prøve å finne besparelser dersom det registreres
overskridelser i budsjettet. Den fortløpende kontroll og oversikt vil være avgjørende
for å kunne foreta beslutninger underveis - f.eks. i tilknytning til supplerende
installasjoner. Det vil selvsagt også være en forutsetning for å kunne kommunisere
utviklingen i prosjektet med besluttende organer, finansieringskilder og kjøperne av
det aktuelle prosjektet.
4.7.03 Utarbeide søknad om sluttkonvertering.
Normalt vil den løpende finansieringen av byggekostnadene - i form av byggelån,
være dyrere enn den langsiktige finansieringen - som ligger til grunn for beregning av
drifts-kostnadene (husleie/felleskostnader). Det er derfor viktig å få gjennomført
konvertering av byggelånet så snart som det kan la seg gjennomføre.
Under forutsetning av at det er lagt til rette for et regnskapssystem som gir
fortløpende oversikt over økonomien i prosjektet, bør det være kurant å få utarbeidet
et foreløpig byggeregnskap - som kan gi grunnlag for søknad om sluttkonvertering.
Dette gjelder i særdeleshet hvor den langsiktige finansieringen er fastlagt som et
endelig tilsagt beløp.
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4.7.04. Avklare sluttfinansiering.
Eventuelle avvik mellom totalkostnader (= summen av tomt og byggekostnader) i
foreløpig og endelig byggeregnskap, vil enten måtte dekkes ved egenkapital eller
kortsiktige lån.
Prosjektleder må utrede ulike alternativer for sluttfinansiering - i den grad det
foreligger avvik fra opprinnelig vedtatt byggebudsjett med tilhørende finansiering.
kfr. punkt 4.7.06. mht. godkjennelse av byggeregnskap.
4.7.05. Utarbeide beretning om prosjektet.
Normalt vil prosjektleder måtte utarbeide forslag til (byggestyrets) beretning, som
skal behandles og godkjennes av Byggestyret. Beretningen bør normalt inneholde
følgende punkter:
* Kort historikk mht. prosjektets opprinnelse.
* Opplysninger om styresammensetning og styrets arbeid.
* Oppsummering av spesielle forhold i forbindelse med gjennomføring av prosjektet
- f.eks. markedsrespons, entrepriseorganisering, fremdrift, ev. problemer i
byggetiden ol.
* Kommentarer til byggeregnskap/økonomi.
* Opplysninger om reklamasjoner og garantier.
* Informasjon mht. overlevering.
* Eventuelle andre forhold av generell interesse, som Byggestyret ønsker å formidle.
4.7.06. Godkjenne byggeregnskap og beretning.
Prosjektleder utarbeider forslag til byggeregnskap og beretning - kfr. foregående
punkter, som skal behandles og godkjennes av byggherren - normalt byggestyret, som
også skal signere de regnskapet og beretningen.
Dersom prosjektet er organisert som et borettslag (sameie), skal byggeregnskap og
beretning også behandles av lagets Generalforsamling (Årsmøte). Det er
Generalforsamlingen som skal foreta den endelig godkjennelsen av regnskapet, mens
beretningen - som er Byggestyrets - normalt blir tatt til etterretning av denne.
4.7.07. Klargjøre overlevering.
Når byggeregnskapet og beretning er godkjent, er det vanlig at det gjennomføres
overlevering til brukerne. Før overlevering - som i realiteten innebærer at det
avholdes en ekstraordinær generalforsamling (ev. årsmøte i tilfelle prosjektet er
organisert som sameie) hvor det velges et nytt styre av og blant brukerne
(andelseierne - alt. sameierne), må en kontrollere at prosjektet er fullfinansiert og at
nødvendige panteheftelser er notert.
I utgangspunktet bør også alle feil og mangler som er protokollert i forbindelse med
overtagelse, være utbedret.
Det bør deretter tas et initiativ til å få oppnevnt en valgkomité, som kan forberede
innstilling til valg av det kommende styret. Innstillingen bør vedlegges innkallingen
til den ekstraordinære Generalforsamlingen, slik at kandidatene kan vurderes før
valget skal finne sted.
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.RPPHQWDUWLONDS3URVMHNW¡NRQRPLHUHWRPUnGHVRPYLOEOLEHKDQGOHWJMHQQRP
HWHJHWGHOSURVMHNWLUHJLDY2PVWLOOLQJVSURVMHNWHWLO¡SHWDY'HWWHYLO
UHVXOWHUHLQ\GRNXPHQWDVMRQVRPHWWHUKYHUE¡UVDPRUGQHVPHGGHQQH/ UHERNHQRJ
LQQDUEHLGHVL1%%/%DVLV(NVHPSHOVDPOLQJHQ
.RPPHQWDUWLONDSRJNDS16SNW2YHUWDJHOVH6WDQGDUGHQEUXNHU
EHJUHSHW2YHUWDJHOVHRJ2YHUWDJHOVHVIRUUHWQLQJGYVGHQIRNXVHUHUSnE\JJKHUUHQ
GHQVRPWDURYHU6WDQGDUGHQVRPVXSSOHUHU HUVWDWWHU SNW16KHWHU
2YHUWDJHOVHDYE\JJRJDQOHJJ3URVHG\UHU%ROLJE\JJHODJHQHV
VWHGIRUWUHGHUIXQNVMRQKDU QDWXUOLJQRN I¡UWWLOEUXNDYWREHJUHSHU
RYHUWDJHOVHVRPMHJRSSIDWWHUVRPRYHUI¡ULQJDYUHWWLJKHWHURJSOLNWHUHWWHU
16
RYHUOHYHULQJVRPMHJRSSIDWWHUVRPRYHUI¡ULQJHQDYDQVYDUHWIRUHLHQGRPPHQL
KHQKROGWLO/RYRP%ROLJE\JJHODJ

2YHUWDJHOVHVIRUUHWQLQJHQHUHQYLNWLJPLOHS O+HUVNMHUKHOHGHQMXULGLVNH
RYHUI¡ULQJHQDY
DQVYDURJULVLNR,GHW¡\HEOLNNHWRYHUWDJHOVHVSURWRNROOHQXQGHUVNULYHV HOOHURP
VnLNNHVNMHUPHQE\JJKHUUHQOLNHYHOWDUE\JJHWLEUXN HQGUHVGHWMXULGLVNHREMHNWHW
IUDnY UHHWE\JJHSURVMHNWKYRUHQWUHSUHQ¡UHQ H KDUDQVYDUULVLNRWLOnEOLHWE\JJ
KYRUE\JJKHUUHQKDUGHWIXOOHDQVYDUVRPHLHQGRPVEHVLWWHU
,VDPIXQQHWHUGHWJMHQQRPGHVHQHUHnUEOLWWHQVWHUNIRNXVHULQJSnDQVYDUV UOLJ
QnUQRHJnUJDOW+YHPVRPKDUGHWMXULGLVNHDQVYDUHWIRUnIRUKLQGUHEHJUHQVHHQ
XO\NNHVKHQGHOVHEOLUVWDGLJRIWHUHGLVNXWHUW3ODQRJE\JQLQJVORYHQIRUVWHUNHUGHQQH
IRNXVHULQJHQYHGDWGHQVWLOOHUVWUHQJHIRUPDONUDYWLOVOXWWGRNXPHQWDVMRQRJ
DQPRGQLQJRPIHUGLJDWWHVW)LQDQVLHULQJVLQVWLWXVMRQHURJIRUVLNULQJVLQVWLWXVMRQHUHU
LIHUGPHGnIRNXVHUHVWHUNHUHSnSUDNVLVRJIRUPDOLDLVOXWWIDVHQMIU
E\JJHIHLOIRUVLNULQJ$OWGHWWHSHNHUSnDW2YHUWDJHOVHVIRUUHWQLQJHQHUGHWVWHGHWGHW
HUYLNWLJnY UH´MXULGLVNYnNHQ´'HWWHIDNWXPOLJJHUXQGHUQnU1%%/%DVLV
GHILQHUWHE\JJHSURVHVVHQYHGDWRYHUWDJHOVHHUGHILQHUWVRPHQHJHQHWDSSHL
SURVHVVHQMIUNDSLWWHOLQQGHOLQJHQWDEHOOSLOHQHLILJ 1%%/%DVLVHUXWDUEHLGHW
IRU7HNQLVNDYGHOLQJGYVGHWIRUWHOOHUKYDHQPHGDUEHLGHUL7HNQLVNDYGHOLQJJM¡U
EODLUROOHQVRP3/LRYHUWDJHOVHVIDVHQ2YHUWDJHOVHVDNWLYLWHWHQHHUEHVNUHYHWRJ
VDPOHWLNDS2YHUWDJHOVHL1%%/%DVLV(NVHPSHOVDPOLQJHQ1RHQODJILQQHUGHW
QDWXUOLJnDUNLYHUHDNWLYLWHWHULUHNODPDVMRQVWLGHQLNDS)'9HWWHUVRPE\JJHW
YLWWHUOLJHULQQHL)'9IDVHQ'HWHULQJHQDQGUHUHJOHUHQQGHQV\VWHPDQVYDUOLJHV
HJHQORJLNNVRPEHVWHPPHUQ¡\DNWLJKYRULDUNLYHWV\VWHPHWHWGRNXPHQWVNDO
SODVVHUHVGYVRPGHWVNDOJLV´JMHQILQQLQJVQXPPHU´HOOHUMIU
´/ UHERN±1%%/%DVLV´
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.DSLWWHO2YHUOHYHULQJ
Før en innkaller til overlevering - dvs. den ekstraordinære Generalforsamlingen
(Årsmøte) hvor det blir valgt nytt styre som formelt overtar ansvaret for prosjektet,
må en kontrollere at alle forhold som boligbyggelaget har hatt ansvaret for i
forbindelse med gjennomføring av prosjektet - er brakt i orden. Dette gjelder bl.a.:
* Kontrakter og garantier vedrørende byggearbeidene..
* Langsiktig finansiering og panteheftelser.
* Forskriftsmessig utførelse av byggearbeidene.
* Ferdigattest.
* Innbetalt egenkapital.
* Kjøpe- og leiekontrakter med brukerne.
Følgende forhold bør normalt inngå i overleveringsfasen:
5.1. Dokumentasjon av prosjekt.
5.2. Innflytting.
5.3. Driftsorganisasjon.
5.4. Overlevering.
.RPP%HJUHSHW2YHUOHYHULQJEUXNHVKHURPDNWLYLWHWHUVRPKRYHGVDNHOLJLYDUHWDV
DYVSHVLDOLVWHULEROLJE\JJHODJHWVIRUYDOWQLQJVDYGHOLQJRJ¡NRQRPLDYGHOLQJ,GHHOW
VHWWVNXOOHQRNGLVVHDNWLYLWHWHQHY UWGHILQHUWVRPGHODYE\JJHSURVMHNWHWRJ3/
DQYDUHWPHQRIWHYLUNHUGHWVRPRPGLVVHDNWLYLWHWHQHLNNHLYDUHWDVDY
SURVMHNWRUJDQLVDVMRQHQRJOHGHVDY3/PHQJMHQQRPI¡UHVVRPOLQMHDNWLYLWHWHUL
IRUYDOWQLQJVRJ¡NRQRPLDYGHOLQJ'HWYLNWLJVWHHUVHOYVDJWDWRSSJDYHQHEOLUXWI¡UW
PHQGHWOLJJHUHQIDUHIRUDWWLQJNDQIDOOHPHOORPWRVWROHUKYLVDQVYDURJ
NRPPXQLNDVMRQLVOXWWIDVHQLNNHHUDYNODUWRJVDPRUGQHWVSHVLHOWLVW¡UUH
SURVMHNWHU
 'RNXPHQWDVMRQDYSURVMHNW
5.1.01. Utarbeide dokumentasjon - “som bygget”. (as built)
Såvel planleggerne - som utførende entreprenører - bør være forpliktet til å
dokumentere utførelse. For planleggernes del vil det være aktuelt med tegninger og
beskrivelse, som vil være et meget nyttig grunnlag for kommende byggforvaltning
(FDV). Det må avtales i hvilken form dokumentasjonen skal utarbeides - f.eks. om
den skal leveres på diskett i tillegg til vanlige papirkopier, samt hvor mange
eksemplarer som skal leveres.
De utførende entreprenører må delta med funksjonsbeskrivelser - samt ev.
dokumentasjoner av leverte produkter.
.RPP3ODQRJE\JQLQJVORYHQNUHYHUDWKYHUDQVYDUOLJNRQWUROOHUHQGHIRUXWI¡UHOVH
.87[[[[XWDUEHLGHUDVEXLOWGRNXPHQWDVMRQRJEHNUHIWHUGHWWHYHGLQQVHQGHOVH
DYNRQWUROOEHNUHIWHOVHRJDQPRGQLQJRPIHUGLJDWWHVW,SUDNVLVYLOGHQQHVOXWW
RSHUDVMRQHQLIRUKROGWLOP\QGLJKHWHQH RIWHVW EOLVDPRUGQHWJMHQQRP$QVYDUOLJ
V¡NHUHOOHU$QVYDUOLJVDPRUGQHU'X3/PnV¡UJHIRUnSUHVLVHUHGHWWHIRUKROGL
SURVMHNWHULQJVRJHQWUHSULVHDYWDOHQHRJVLNUHHWWVHWWDVEXLOW´GRNXPHQWDVMRQWLO
RSSGUDJVJLYHUVDUNLY
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5.1.02. Gjennomgå dokumentasjon med bruker.
En del av dokumentasjonen bør i alle fall utarbeides i 2 eksemplarer, slik at brukerne
kan få utlevert et sett. Skal brukerne ha full nytte av bygget og i rimelig grad være
selvhjulpen når det oppstår f.eks. ledningsbrudd, bør de i alle fall få utlevert et sett
med tegninger som viser vann- og avløpsledninger - med avmerkede stoppekraner.
Dokumentasjonen bør gjennomgåes med styret - ev. vaktmester, dersom laget har
egen vaktmester. I utgangspunket bør styret til enhver tid vite hvor i laget
dokumentasjonen oppbevares.
 ,QQIO\WWLQJ
5.2.01. Kontrollere betalingsoppgjør.
Det er viktig å kontrollere at kjøper har foretatt full innbetaling I¡U nøkler blir
utlevert og det blir gitt tillatelse til innflytting. Dette gjelder også ev. renter for
innbetalinger som er foretatt etter avtalte betalingsfrister.
5.2.02. Kontrollere kontrakter.
Det er også viktig å kontrollere at alle kontrakter vedrørende kjøp av bolig og
fremtidig forretningsførsel mv. er korrekt utfylt og undertegnet av rette
vedkommende. I utgangspunktet skal kjøpere av boliger i prosjekter oppført av
boligbyggelag være medlemmer av det aktuelle laget. Det innebærer at det må
kontrolleres at det er tegnet medlemskap og at aktuell kjøper er à jour med
innbetaling av ev. medlemskontingent.
Ved siden av det å bygge boliger, er byggforvaltning (administrasjon, drift og
vedlikehold av oppførte prosjekter) en av hovedoppgavene til boligbyggelagene. Det
er derfor viktig at forretningsførerkontraktene er på plass før overlevering.
Det forutsettes at det er inngått en kjøpekontrakt i forbindelse med bindende
påmelding, hvor det bl.a. er avtalt betalingsvilkår. I forbindelse med innflytting må
det også opprettes en husleiekontrakt. Det anbefales å benytte NBBLs
standardkontrakt - i den grad boligbyggelaget ikke allerede har fått utarbeidet egne
kontrakter i samsvar med gjeldende lover - i hovedsak husleieloven og
borettslagsloven.
Boligbyggelaget plikter å utarbeide andelsbevis og partialobligasjon, og det anbefales
også for disse dokumentenes vedkommende å benytte NBBLs mønsterdokumenter for å sikre seg at alle forhold blir tilfredsstillende ivaretatt.
Boligbyggelaget bør også sørge for at brukerne blir gjort kjent med (får utlevert kopi
av) de vedtekter som gjelder for det aktuelle prosjektet. Dette gjelder såvel for
borettslag, som for prosjekter organisert som sameier.
5.2.03. Kontrollsjekk av bolig/prosjekt.
Det er til gavn for alle parter at feil og mangler - som er oppdaget i byggetiden og ved
overtagelse, er ferdig utbedret I¡Uoverlevering. Det har - dessverre - vist seg
gjentatte ganger at gjenstående reklamasjoner kan bli en kilde til misnøye, hvor alle
parter blir skadelidende. Det er ofte vanskelig å få tilkomst til utbedring etter at
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boligen/prosjektet er innflyttet. Små mangler kan etter hvert vokse til store
problemer, fordi brukernes forventninger til det leverte produktet ikke er blitt oppfylt.
5.2.04. Overlevere nøkler.
Når både boligbyggelaget og kjøper har oppfylt sine respektive forpliktelser, er det
klart for utlevering av nøkler. Kjøper må gis rimelig varsel mht. tidspunktet for
ferdigstilling av boligen og utlevering av nøkler, idet de normalt trenger tid til å
avslutte tidligere boformhold - f.eks. salg av tidligere bolig.
Det bør settes av tid til å informere om hvorledes låssystemet er lagt opp - f.eks.
system-lås og mulighetene for supplerende nøkler, ev. porttelefon, automatisk
døråpning mv. Det anbefales at det blir avkrevd kvittering for utleverte nøkler.
5.2.05. Gjennomgå prosjekt med bruker.
Det er viktig å huske på at de fleste brukere er legfolk - med begrenset kunnskap til
bygge-beskrivelser og tegninger, og derfor kan ha behov for bistand til å gjøre seg
kjent med tildelt bolig og servicefunksjoner i tilknytning til denne. Det bør derfor
settes av tid til nødvendig gjennomgang av prosjektet - evt. med omvisning på stedet.
Det bør normalt også utarbeides en EUXNHUYHLOHGQLQJsom på en lettfattelig måte
bekriver forhold i tilknytning til prosjektet - som alle brukere kan ha nytte av.
* Varsling av skader.
* Brannsikring.
* Forsikring.
* Vannforsyning - inkl. stoppekraner mv.
* Avløpssystemer.
* Ventilasjon
* Antenneanlegg.
* Renovasjon - ev. krav til kildesortering.
* Nøkler
* Materialbruk i bolig - ev. med råd til festeanordninger.
* Oversikt over levert utstyr.
* Boder - plassering mv.
* Omtale av ev. fellesarealer.
* Ev. dugnadsplikter mv.
Ovenstående liste er ikke uttømmende. Opplysninger om styre i laget sammensetning og hvorledes det kan kontaktes, ev. vaktmester, vil også være nyttig
informasjon.
5.2.06. Informere bruker om garantiforhold.
Det er av betydning å informere brukerne om hvilke garantier som gjelder og
hvorledes en skal forholde seg for ikke å tape rettigheter. kfr. kapittel 4, underkapittel
6.
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 'ULIWVRUJDQLVDVMRQ
5.3.01. Opprette driftsorganisasjon.
Dersom prosjektet er forutsatt organisert som er borettslag, vil driftsorganisasjonen i
utgangspunktet være opprettet allerede i forbindelse med kontorstifting av
borettslaget. Det vil i den forbindelse være påtenkt vedtekter og inngått avtale om
forretningsførsel for såvel byggetiden - som for driftsfasen.
På dette punkt i prosjektets utvikling - som altså er like før overlevering, må det
vurderes om det er behov for å foreta endringer i påtenkt driftsorganisasjon - f.eks. i
antall medlemmer av styret. Et borettslag skal ha et styre - som skal bestå av en leder
og minst to andre medlemmer, kfr. Lov om borettslag, § 41. Det er ganske vanlig at
styret blir utvidet til fem medlemmer.
Det skal også velges minst to varamedlemmer.
 2YHUOHYHULQJ
5.4.01. Gjennomføre formell overlevering.
Når alle forhold beskrevet i dette kapittelet er ferdig utført og kontrollert, vil
prosjektet være klart til formell overlevering. Som nevnt innledningsvis, blir dette
normalt gjennomført som en ekstraordinær Generalforsamling - idet hovedposten på
møtet vil være å gjennomføre valg av nytt styre. Det er nemlig på lagets
Generalforsamling at valg skal finne sted - iht. vedtektene.
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i et borettslag, kan foretas med en frist
på minst tre dager. Det anbefales i forbindelse med overlevering å benytte samme
fristen som for innkalling til ordinær generalforsamling, som iht. loven er minst 8 og
høyst 20 dager.
Det er normalt å fremlegge byggeregnskap og byggestyrets beretning på det aktuelle
møtet, men bare som orienteringssaker - idet de tidligere er endelig godkjent av
bolig-byggelagets organer. Den som har vært byggestyrets leder - bør møte på den
formelle overleveringen, og likeledes forretningsfører - eller den han måtte utpeke
som stedfortreder.
Det bør også gis en orientering om borettslaget - som driftsorganisasjon, samt om
styrets virksomhet og ansvar. Videre om aktuelle rutiner for samarbeidet med
boligbyggelaget.
Det er også en god regel å informere om økonomiske forutsetninger for driftsfasen f.eks. basert på et ajourført budsjett, og de begrensninger som ligger i dette. Normalt
bør det være overlatt til Styret i laget å vedta budsjettet - ev. med innspill fra
Generalforsamlingen om spesielle prioriteringer.
5.4.02. Valg av styre.
Når det gjelder sammensetning av styre og hvem som kan velges - ev. ikke er
valgbare, henvises til Lov om borettslag, § 41. Bare fysiske personer kan være
styremedlem. Lederen velges ved særskilt valg.
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Funksjonstiden for styremedlemmer er to år - med mindre vedtektene fastsetter
kortere funksjonstid. Det anbefales å legge tilrette for at ca. 50% av styret står på valg
hvert år, for å sikre kontinuitet i styrets arbeid.
5.4.03. Fremlegge ajourført driftsbudsjett.
Det er ganske vanlig at det kan ha skjedd endringer i forhold som påvirker
driftsbudsjettet i løpet av byggetiden. Det må derfor utarbeides et ajourført budsjett.
Erfaring tilsier at det kan være fornuftig å legge inn en viss reserve i det
driftsbudsjettet som vedlegges prospektet, slik at en slipper tillegg i husleien allerede
før en ha flyttet inn.
---------------------------& 5DSSRUWIRUIDWWHUHQVWDQNHURPIUHPWLGHQ
'HQQHO UHERNHQYLOIRUKnSHQWOLJY UHHWQ\WWLJYHUNW¡\IRU1%%/ODJHQHVRSSO ULQJ
DYHJQHSURVMHNWOHGHUHRJXWYLNOLQJDYHJHQSUDNVLVVRPJUDGYLVE¡UVNULYHVQHGRJ
DUNLYHUHVLODJHWVDYGHOLQJHQVVW\ULQJVV\VWHP NYDOLWHWVV\VWHP 

/ UHERNHQHURPIDWWHQGHRJDOOLNHYHOLNNHNRPSOHWW
- 'HQRPWDOHUQ\E\JJ'HWHUP\HnVLRPUHKDELOLWHULQJHWDUEHLGVRPUnGHVRPIRU
PDQJHODJXWJM¡UHQOLNHVWRUDQGHODYE\JJSURGXNVMRQHQVRPQ\E\JJ
- 6W\ULQJDYE\JJHSURVHVVHQHULHQEU\WQLQJVWLGKYRUGDWDWHNQRORJLInUVWDGLJ
VWHUNHUHLQQSDVV'HWWHEHU¡UHUDOOHUHGHQnPDQJHSURVMHNWOHGHUHVKYHUGDJ'HW
EXUGHY UHHWWHPDL3/RSSO ULQJHQMIUGDWDDVVLVWHUWNRQVWUXNVMRQ
HOHNWURQLVNHVW\ULQJVYHUNW¡\PY (OHNWURQLVNHSODQOHJJLQJVYHUNW¡\MIU06
3URMHFWRDEHJ\QQHUnEOLWDWWLEUXNDYHQWUHSUHQ¡UHQH+YDHUGHWWHRJ
KYRUGDQNDQ%%/SURVMHNWOHGHUHQ\WWHVOLNHKMHOSHPLGOHUIRUHNVHPSHOWLOHIIHNWLY
WLGVSODQOHJJLQJ" 
- ,QWHUQNRQWUROOIRUVNULIWHQRJ%\JJKHUUHIRUVNULIWHQVWLOOHUYLNWLJHNUDYWLO%%/
RUJDQLVDVMRQHQRJEXUGHJLVHQHQGDJUXQGLJHUHEHKDQGOLQJ6DPWLGLJE¡UGHQ
SUDNWLVNHVDPRUGQLQJDYSEONUDYRJ+06NUDYWLOE\JJHSURVMHNWHWXWG\SHV
- % UHNUDIWLJXWYLNOLQJHUHWWHPDVRPInUVWDGLJVW¡UUHRSSPHUNVRPKHWSnSROLWLVN
QLYnHWWHUKYHUWRJVnSnRSHUDWLYWQLYnL%$VHNWRUHQ+YDNDQ
EROLJVHNWRUHQEROLJVDPYLUNHWJM¡UHIRUnELGUDWLOPLOM¡HIIHNWLYE\JJLQJRJ
KYRUGDQLQWHJUHUHU%%/SURVMHNWOHGHUHQPLOM¡WLOWDNLVLWWDUEHLG"
- /RYJLYQLQJNRQWUDNWVVWDQGDUGHURJIRUVLNULQJVRUGQLQJHU%ROLJRSSI¡ULQJVORYHQ
Q\HQRUVNHVWDQGDUGHUIRUEROLJE\JJLQJRJIRUSURVMHNWHULQJQ\H
IRUVLNULQJVRUGQLQJHU E\JJHIHLO HUIRUKROGEROLJE\JJHODJVRUJDQLVDVMRQHQH
WUHQJHUPHUNXQQVNDSRP
- 0XOWLSURVMHNWVW\ULQJGHIOHVWH%%/SURVMHNWOHGHUHVW\UHUIOHUHSURVMHNWHU
VDPWLGLJ+YDNUHYHVDYPXOWLSURVMHNWOHGHUHQRJKYRUGDQNDQKDQKXQInGDJHQ
WLOnVWUHNNHWLO"
- NRQRPLVW\ULQJDYE\JJHSURVMHNWHU´$OWGUHLHUVHJRPSHQJHU«´HOOHUULVLNR
'HWWHWHPDHWHUHWWDYGHI¡UVWHVRPEOLUEHDUEHLGHWRJVRPNDQVNMHNDQYLVHYHL
IRUPnWHQnDUEHLGHSnPHGDQGUHWHPDHUVRPJMHOGHU
RSSO ULQJNRPSHWDQVHYHGOLNHKROGDY%%/VSHVLDOLVWHURJ%%/SURVMHNWOHGHUH
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'HWILQQHVPHUVRPNUHYHUXWUHGQLQJRJRPWDOH'HWHUHQXWIRUGUHQGHRSSJDYHn
YHGOLNHKROGHEROLJVDPYLUNHWVVDPOHGHSURVMHNWNRPSHWDQVHQLNNHPLQVWIRUGLODJHQH
HULQQE\UGHVVnVY UWIRUVNMHOOLJ
%ROLJE\JJHODJHWVIRUPnOHUnVNDIIHGHWHQNHOWHEROLJE\JJHODJVPHGOHPEROLJ'HWWH
NDQJM¡UHVSnIOHUHPnWHUKYRUDY\WWHUOLJKHWHQHHU
D /DJHW7HNQLVNDYGHOLQJLQQJnUSYDHWVWLIWHWERUHWWVODJDYWDOHPHGHQXWE\JJHU
RPNM¡SDYIHUGLJSURGXVHUWHLQQIO\WWLQJVNODUHEROLJHU
E /DJHW7HNQLVNDYGHOLQJSURVMHNWHUHURJE\JJHUVRP&0HQWUHSUHQ¡UKHOH
 EROLJSURVMHNWHWIRUHJHQUHJQLQJRJULVLNR

0HOORPGLVVH\WWHUOLJKHWHQHEHILQQHUVHJ IOHUHQ\DQVHUDY GHQNODVVLVNH
EROLJE\JJHODJVPRGHOOHQKYRU WLGOLJHUHLDOOHIDOO NRPPXQHQVWLOWHHQWRPWWLO
GLVSRVLVMRQRJEROLJE\JJHODJHWDGPLQLVWUHUWHE\JJHSURVMHNWHWSYDERUHWWVODJHWVVW\UH
VWLIWHOVHVVW\UHW RJIRUGHWWHV¡NRQRPLVNHULVLNR

+YHUDYGLVVHJMHQQRPI¡ULQJVPRGHOOHQHKDUVLQIUHPJDQJVPnWHRJDUEHLGVPHWRGHU
GYVKYHUWVLWWNYDOLWHWVV\VWHP*nUPDQQHGHWWQLYnRJVHUSnSUDNVLVYHG
 WRPWHHUYHUYHOVHRJNRQVHSWXWIRUPLQJ
 SURVMHNWHULQJVJMHQQRPI¡ULQJ
 NRQWUDKHULQJVRJJMHQQRPI¡ULQJVPRGHOOHU
 SUDNVLVPKWEHERHUPHGYLUNQLQJ
 EUXNDYHJQHPHGDUEHLGHUHNRQWUDNM¡SDYSURVMHNWHULQJVRJE\JJHOHGHUWMHQVWHU
HWF
VHUPDQHQGDIOHUHVY UWLQGLYLGXHOOHNYDOLWHWVV\VWHP'HWHUSnIOHUHPnWHUHQOLNH
K¡\JUDGDYVSHVLDOLVHULQJEROLJE\JJHODJHQHPHOORPVRPGHWHUPHOORPILUPDHUL
E\JJHEUDQVMHQJHQHUHOW

1nKDU1%%/JMHQQRP1%%/%DVLVHUIHOOHVVWUXNWXUIRU
NYDOLWHVV\VWHPGRNXPHQWDVMRQVDPRUGQHWPHGPDQJHIRUHWDN%$VHNWRUHQRJ
E\JJHVDNVDYGHOLQJHULNRPPXQHQH'HWHUHWJRGWIXQGDPHQW9LGHUHIRUHOLJJHU
GHQQH/ UHERNHQ'HQNDQIRUEHGUHVPHQHUIRUHO¡SLJHQYLNWLJNLOGHWLOXWYLNOLQJDY
ODJVVSHVLILNNHO UHE¡NHU ´9nU3$ERN´ RJNYDOLWHVV\VWHPLQQKROG

8WJLYHOVHQDYGHQQHO UHERNHQHUHWYLNWLJLQLWLDWLY3$ERNHQIUDYDURJVnHW
YLNWLJLQLWLDWLY'HQOHYGHFDWLnU%\JJHEUDQVMHQL1RUJHKDUJMHQQRPnWWLRJ
QLWWLnUHQHRSSOHYGEHW\GHOLJHHQGULQJHU(QQnHULNNHGHWWHRYHU%ROLJVDPYLUNHWHU
GHODYGHQQHHQGULQJHQ'HWPHUNHVLGHWGDJOLJHQ\HUDPPHEHWLQJHOVHUQ\HNUDYWLO
ODJHQHV\WHOVHUQ\HDUEHLGVPnWHURJDQGUHUHODVMRQHU'HUIRUKnSHUMHJLNNHDW
1%%/PLOM¡HW´KYLOHUSnODXUE UHQH´PHQDOOHUHGHQnVHUIUHPRYHUPRWQHVWH
YHUVMRQ-HJKnSHU7HNQLVN8WYDOJYLOVHWWH/ UHERNHQRJ1%%/%DVLVRSSVRPIDVWH
SXQNWHUSnVLQP¡WHDJHQGDVOLNDWGHIRUHOLJJHQGHYHUVMRQHULNNHInUORYWLOnEOL
IRUHOGHWI¡UGHWWDVHWQ\WWLQLWLDWLY

(WODJVV\VWHPGRNXPHQWDVMRQHUHW´IDVWSXQNW´LHQWXUEXOHQWWLG(QQHGVNUHYHW
SUDNVLVVNDSHUEHYLVVWKHWRJJUXQQODJIRUnKROGHWULWWPHGHQGULQJHULRPJLYHOVHQHV
NUDYHQWHQGHWHUIRUKROGSnVWUDWHJLVNQLYnHOOHULGDJOLJHIDJOLJHRSSJDYHU0HG
VW¡WWHL1%%/%DVLV/ UHERNHQRJGHQNXQQVNDSRJHUIDULQJPDQO¡SHQGHVDPOHURJ
WDULEUXNNDQODJHWDYGHOLQJHQHVNDSHRJYHGOLNHKROGHHQGRNXPHQWDVMRQVRPHU
VNUHGGHUV\GGIRUHJHQYLUNVRPKHW/\NNHWLO
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'HO0¡QVWHUIRUNYDOLWHWVV\VWHP

)RURUGWLO'HO
Denne rapporten beskriver innledningsvis - på de tretti første sidene - den prosess
fem (seks) boligbyggelags tekniske avdelinger har gjennomført i perioden 1996 - 98.
Resten av rapporten - resultatene av prosessen - finnes som vedlegg 1 -7.
Kort: NBBL har fått utviklet et RSSOHJJ for dokumentasjon av (kvalitets)styringssystemer. Den vanlige betegnelsen er P¡QVWHU for kvalitetssystem, eller mer
presist: Mønster for kvalitetssystem for E\JJHSURVHVVHQ. ”Mønsteret” er et verktøy
som et lags teknisk avdeling kan benytte når dennes ledelse og medarbeidere skal
dokumentere egen praksis, - eller ”modernisere” den systemdokumetasjonen de
allerede har. Plan- og bygningsloven krever at hver aktør som skal medvirke i
bygging, skal ha dokumentert et nærmere definert omfang av sitt styringssystem før
årsskiftet 1999/2000. (Anm,: gjennom dispensasjon endret til 2000/2001). Rapporten
beskriver det opplegget som er utviklet for at NBBL-medlemslags tekniske
avdelinger lett skal komme i gang med det dokumentasjonsarbeid som dette
myndighetskravet innebærer.
Sentralt i rapporten finnes 1%%/%DVLVbestående avde fire delene
- ”Steg-for-steg”, del A
- ”Steg-for-steg”, del B
- Systemhåndboken (Beskrivelse av 1%%/%DVLV)
- Eksempelsamlingen
Under arbeidet med de foreliggende dokumenterte resultater har det også utviklet seg
et ”kvalitetsmiljø”: Gjennom prosessen i de medvirkende lagene er det skapt innsikt
og forståelse hos personer i de medvirkende lag. Dette er kompetanse som hele
NBBL-miljøet bør kunne nyte godt av, - konkret gjennom noen de videreføringstiltak
som er skissert i kapittel 4.
Byggebransjen i Norge har gjennom åtti- og nittiårene opplevd betydelige endringer.
Ennå er ikke dette over. Boligbyggelagenes tekniske avdelinger er del av denne
endringen. De merke det i det daglige; nye rammebetingelser, nye krav til
avdelingens ytelser, nye arbeidsmåter og andre relasjoner. En systemokumentasjonen
er et ”fastpunkt” i en turbulent tid. En nedskrevet praksis skaper bevissthet og
grunnlag for å forholde seg offensivt til endringer i omgivelsenes krav, - enten det er
forhold på strategisk nivå eller i daglige, faglige oppgaver. 1%%/%DVLV er det verktøy
medlemslagenes tekniske avdelinger - og andre avdelinger - kan ta i bruk for å skape
sine ”fastpunkt” for dagens og fremtidens krevende boligbygge-marked.
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,  %DNJUXQQRJRYHUVLNW
+LVWRULNN
I 1994 bevilget Stortingen midler til omstilling i boligsamvirket. Med finansielle
støtte fra denne bevilgingen ble det fra 1994 initiert et antall utviklingsprosjekter,
bl.a. de tre prosjektene
- Kvalitetsforbedring (TOBB/USBL - Sintef)
- Innføring av Totalkvalitet (”Firerlagene” - Ernst&Young)
- ”Kvalitetsstyring i boligbyggelag” (BBL i Østold, Vestfold og Telemark Byggforsk)
I prosjektet ”Kvalitetsstyring i boligbyggelag” deltok følgende lag i en 2 ½ år lang
utviklingsprosess32:
- Askim og Omegn bbl
- Fredrikstad og Omegn bbl
- Moss bbl
- Rygge bbl
- Sarpsborg og Omegn bbl
- Holmestrand og Omegn bbl
- Horten bbl
- Sandefjord bbl
- Porsgrunn bbl
I 1983-85 utviklet en del byggebransjebedrifter og Norges byggforskningsinstitutt
(NBI) et opplegg for systemdokumentasjon. Videre utviklet NBI et opplegg for
veiledning av bedrifter/bedriftsgrupper som hadde systemdokumentasjon som (del)mål. Dette har dannet grunnlag for systemutvikling i en betydelig del av BAsektoren, og mange bedrifter har lagt NBIs .YDOLWHWVV\VWHP%\JJRJ$QOHJJ, og til
grunn for sin sortering av styrende dokumenter. (Seneste ”skudd på stammen” er
landets kommuner, som med bistand fra NBI har utviklet mønsteret .YDOLWHWVV\VWHP
%\JJHVDN, en eksempelsamling for byggesaksavdelingers egen kvalitetsstyring).

1%%/V3$ERN
I 1986 forelå ”PA-bok for Boligsamvirket” (perm med informasjon og råd til
boligbyggelagets utbyggingsenhet). En problemstilling som tidlig reiste seg for
prosjektgruppen i prosjekt ”Kvalitetssikring av byggeprosessen i boligsamvirket” var
statusen til i NBBLs PA-bok. Denne permen, som utvilsomt hadde gjort sin nytte i
årene fra den ble utgitt, var ikke i seg selv et kvalitetssystem, men hadde mange gode
elementer i seg: Disse måtte ikke ”bli slått ut med badevannet”. Prosjekt
”Kvalitetssikring av byggeprosessen i boligsamvirke” ble derfor innledet med at
representantene i prosjektgruppen utførte et arbeid som i praksis innebar en
omskriving/oppdatering av PA-boken. Dette arbeider, som representerer god og
nyttig opplæring i administrasjon av bbl-byggeprosjekter og impulser til innhold i
kvalitetssystemet, danner utgangspunktet for denne rapportens del 1 Veileder for
prosjektledere i boligsamvirket.
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Prosjektet er rapportert sammen med de to andre prosjektene i en NBBL-intern rapport, S.nr.
9500043, 31.01.97
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0nORJRSSOHJJIRUVDPDUEHLGHW1%%/1%,
8. januar 1996 inngikk prosjektet ”Kvalitetssikring av byggeprosessen i
boligsamvirke” - heretter kalt ”Kvalitetsprosjektet” - v/VESTBO pva. (en gruppe
medlemslag i) NBBL avtale med NBI om konsulentbistand ved utarbeidelse av et
”….styrings- og kvalitetssikringsverktøy……”.
Som medvirkende i denne oppgaven inngikk de lag som deltok i den opprinnelige
prosjektgruppen, dvs. følgende NBBL-medlemslag33:
1 Bodø og Omegn boligbyggelag Prosjekt A/S (BLP A/S)
2 Bergen og Omegn boligbyggelag (BOB)
3 OBOS Prosjekt A/S
4 Vestlandske boligbyggelag (VESTBO)
5 Stor-Bergen boligbyggelag
Samarbeidsprosjektets mål ble definert til ”…å utarbeide et EDB-tilpasset system for
kvalitetssikring, som kan benyttes ved gjennomføring av så vel store - som mindre
byggeprosjekter, samt rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeider i eksisterende
bebyggelse innen Boligsamvirket”.
Forutsatt resultat var et P¡QVWHU for Boligsamvirkets kvalitetssystem for
byggeprosessen, bestående av
- en struktur for systemdokumentasjon
- en beskrivelse av denne strukturen
- en eksempelsamling med relevante rutiner og hjelpemidler (”…alle de viktige
oppgavene arbeidsoppgavene som NBBLs medlemslag utfører i forbindelse med
oppdrag relatert til byggeprosjekter”).
- en veiledning for bruk, dvs. utarbeidelse av lags egen systemdokumentasjon
- forslag til vedlikehold av systemdokumentasjonen,
I kapittel 3 redegjøres det nærmere for UHVXOWDWHQH av dette samarbeidet:
1 1%%/%DVLV et systemdokumentasjonshjelpemiddel for boligbyggelag som skal
begynne å dokumentere sitt kvalitetssystem, eller for boligbyggelag som vil
omstrukturere og videreutvikle sitt kvalitetssystem, bestående av de fire delene
- 6WHJIRUVWHJGHO$ (Introduksjon og detaljert veiledning, jfr. vedlegg 1)
- 6WHJIRUVWHJGHO% (utdypende veiledning, jfr. vedlegg 2)
- (NVHPSHOVDPOLQJHQ (jfr. vedlegg 3)
- 6\VWHPKnQGERNHQ (Beskrivelse av 1%%/%DVLV; jfr. Vedlegg 4
2 Fem ”store” kvalitetssystemer, dvs. kvalitetssystemene til OBOS Prosjekt A/S,
Bodø Boligbyggelag Prosjekt A/S, Bergen og Omegn Boligbyggelag, Vestlandske
Boligbyggelag og Trondheim og omegn Boligbyggelag, se Vedlegg 6.
Kapittel 4 i rapporten inneholder anbefalinger om vedlikehold og videre utvikling av
systemdokumentasjonen.
--------------33

I denne rapporten blir 1%%/PHGOHPPHUEROLJE\JJHODJODJ brukt som fellesbetegnelse på organisasjonene
som deltok i prosjektet, selv om det strengt tatt dreier seg om
a Tekniske avdelinger i et boligbyggelag
b A/S’er som eies av et boligbyggelag
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I de avklarende samtalene mellom prosjektledelsen og Byggforsk var det enighet om
at oppdraget ikke skulle være en ”skrivebordsjobb”, men derimot at
systemutviklingen skulle skje gjennom lags-interne utviklingsprosesser og samarbeid
lagene i mellom. Dette er en ledelses- og ressurskrevende arbeidsform som, når den
lykkes, kan ”løfte” organisasjoner målbart. Opplegget kom godt i gang, og i flere av
lagene har prøvet ut en måte å gjennomføre en interne utviklingsprosess på, hvor
dokumentasjon av egen praksis i byggeprosessen var samlende fokus. Det tok nok
oppmerksomhet fra systemdokumentasjons-prosjektet, da byggebransjen fra høsten
1996 opplevde er formidabel omsetningsvekst. De tekniske avdelingene, som var
”rensket til beinet” under konjunkturnedgangen i 1992-96, fikk
prioriteringsproblemer og kamp om ressursene. Dette gått ut over
dokumentasjonsarbeidet, og det har blitt stor belastning på de medarbeiderne som har
jobbet med både oppdrag og systemdokumentasjon.
Tanken var at P¡QVWHUHW skulle bestå at et antall gode eksempler på ”den mest
vanlige” måten å gjennomføre et boligbyggelagsstyrt byggeprosjekt på, gjennom å
”plukke” eksempler fra det de fem medvirkende organisasjonene dokumenterte.
Samtidig, trodde vi, ville de fem lagene bygge opp kompetanse på utvikling og
innarbeiding av styringssystemer, og senere forvalte og formidle denne kompetansen
på vegne av hele NBBL-miljøet. Av flere grunner ble det ikke slik at vi kunne gå
”rett på mål”. Den vesentlige årsaken er variasjonen mellom medlemslagene i NBBL;
- det er stor forskjell i praksis mellom lagene og når det gjelder
systemdokumentasjon er "blind kopiere av OBOS” ingen god løsning! Like fullt har
samarbeidsprosjektet gitt de forutsatte resultater, ja egentlig mer enn det som var
ventet: Med 1%%/%DVLV har alle typer/størrelser av medlemslag i NBBL fått et
hensiktsmessig grunnlag for å sette i gang sin egen systemdokumentasjon. I tillegg er
de fem individuelle kvalitetssystemene (Vedlegg 6) en kilde til idéer og impulser i
arbeidet med systemoppbygging og dokumentasjon.


1\E\JJLQJ5HKDELOLWHULQJ
I de seneste 10- 15 år har rehabilitering og ombygging av eksisterende borettslag
utgjort en stadig større del av bbl/tekniske avdelingers virksomhet. Rehabilitering og
ombygging var hovedaktiviteten i boligbyggelag/ tekniske avdelinger, da
konjunkturnedgangen tidlig på nittitallet brakte ferdigstillelsen av boliger ned fra ca.
30.000 (1990) til ca. 17.000 (1992).
Med denne situasjonene friskt i minne, ble det i samarbeidsprosjektet lagt stor vekt
på drøfting av problemet nybygging - rehabilitering i forhold til systemutviklingen,
med følgende konkrete problemstilling:
6NDOYLGRNXPHQWHUHHWWNYDOLWHWVV\VWHPIRUQ\E\JJRJHWWIRUUHKDELOLWHULQJHOOHUNDQ
GLVVHXOLNHE\JJHDNWLYLWHWHQHGRNXPHQWHUHVVDPOHVLHWWIHOOHVV\VWHP"

Typisk Q\E\JJingsrutiner kan være ”Utarbeide byggeprogram”, Utarbeide innstilling til stiftelsesstyret”,
”Legge til rette for beboernes anskaffelse av tilleggsinnredning”
Typisk UHKDELOLWHULQJsrutine kav være: ” Utarbeide tilstandsrapport for et borettslag”, ”Utarbeide løpende,
skriftlig informasjon til de som berøres av rehabiliteringsarbeider”,
Typisk vHGOLNHKROGVrutine er ”Planlegge og gjennomføre vedlikeholdsbefaring”, ”Yte teknisk
service”

34
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Hovedmålet for samarbeidet har vært å få etablert VWUXNWXUHQ, dvs. de styrende
dokumenters IRUP og PnWHQ de er knyttet sammen på. Neste mål var LQQKROGHW, dvs.
et antall gode eksempler på hvordan boligbyggelags tekniske avdelinger kan gå frem
for å løse sine konkrete oppgaver. Disse kjensgjerninger taler klart for HWW V\VWHP:
Selv om det er noe som skiller en rehabiliteringsoppgave og et nybygg, er det langt
mer som er felles når det gjelder styring og styringshjelpemidler. Spesielt gjelder
dette for organisasjoner som har DGPLQLVWUDVMRQ av byggesaken som sin
hovedoppgave. (Selv i entreprenørfirmaer, hvor systemdokumentasjonen består av
rene produksjonsrutiner/-hjelpemidler, er så mye som 80% av
systemdokumentasjonen felles for rehabilitering og nybygg, - og i de fleste kjente
tilfeller er alt dokumentert likt og samlet i samme system).
Samarbeidsprosjektet erfarte at tekniske avdelinger i boligbyggelag hadde blitt skåret
kraftig ned gjennom ”de harde (tidlige) nittiåra”. Lite/ingenting av lagets praksis fra
sytti- og åttiårene, var samlet/dokumentert. Videre var de gjenværende
medarbeiderne i tekniske avdelinger konsentrert om GDJHQV oppgaver, som stort sett
var rehabiliteringsoppgaver av typen
fasaderehabilitering/balkongutvidelse/takuttskifting/våtromsombygging etc.
Med denne erfaring og erkjennelse ble (etter hvert) ikke forskjellen mellom nybygg
og rehabilitering vurdert til å være så betydningsfull lenger.

%ROLJE\JJHODJHWVUROOHULE\JJHSURVMHNWHW
I tiårene med stor nybyggingsaktivitet gjennom utbygging av store felt for flere
borettslag på én gang var det boligbyggelaget VRPKHOKHW som syntes. Deloppgavene
ble løst som nå, men kanskje uten den klare fokuseringen på hver enhets oppgaver:
Det var EROLJE\JJHODJHW som sto for utbyggingen, boligbyggelaget som ivaretok
”alt”; byggherrerollen, forretningsmessige forhold, innkjøp av tjenester og oppfølging
av disse. Med tiden ble spesialiseringen tydeligere. Ikke minst har
rehabiliteringsoppdragene for eksisterende borettslag satt teknisk avdeling i fokus.
Plan- og bygningslovsrevisjonen av 1995 vil bidra til å forsterke oppmerksomheten
på teknisk avdeling og avdelingens faglige leder(e), jfr. avsnittet (QGULQJDYSODQRJ
E\JQLQJVORYHQnedenfor.
Det ”normale” er at et borettslag som skal gjennomføre et byggeoppdrag kjøper
bygge-administrative tjenester av boligbyggelaget ved dets tekniske avdeling.
Avtalen om slike tjenester kan være del av en mer omfattende avtale, for eksempel.
om å gjennomføre en hel BRL-etablering/-utbygging, eller det kan være en ”ren”
avtale om administrasjon av et rehabiliteringsoppdrag.
Boligbyggelagets tekniske avdeling har kvalifikasjon for å utføre forskjellige
oppgaver:

Typisk JHQHUHOOH rutiner kan være ”Vurdere risikoen ved et prosjekt”, Kjøpe inn arkitekt- og rådgivertjenester”,
”Forberede, gjennomføre og følge opp byggemøter”, ”Overføre prosjektlederansvaret til en annen (kollega)”,
”Planlegge, gjennomføre og følge opp overtakelsesforretninger”, osv
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1 Boligbyggelagets prosjektadministrator, oftest kalt SURVMHNWOHGHU, (utarbeider og)
forvalter en avtale mellom sin arbeidsgiver (boligbyggelaget) og lagets
oppdragsgiver (borettslaget). Denne avtalen er i hovedtrekk en avtale mellom to
parter om at den ene administrerer byggesaken til den andre mot et visst honorar.
Ofte er honorarets størrelse gjenstand for ”forhandling”.
2 Når avtale er inngått skal boligbyggelagets representant, prosjektlederen, tre inn i
oppdragsgivers sted og ivareta hans tarv. Dette innebærer konkret at
boligbyggelaget v/prosjektleder på borettslagets vegne inngår avtaler med alle
leverandørene til byggeprosjektet (arkitekt, rådgivere, entreprenører), for senere å
forsikre (administrativt) at oppdragsgiver får det han har bestilt.
3 Ofte omfatter oppdraget også en IDJOLJ bistand til å få oppdragsgiver til å forklare
leverandørene hva han vil ha, dvs. utarbeide det som kalles byggeprogrammet.
Byggeprogrammet er en ikke-teknisk beskrivelse av byggeoppdraget. Når dette
foreligger, er det gjerne også bbl-prosjektlederen som samordner prosessen med å
”oversette” byggeprogrammet til tekniske spesifikasjoner (beskrivelse og
tegninger). Dette betegnes gjerne SURVMHNWHULQJVledelse, og inngår vanligvis i
prosjektadministrasjonsoppdraget uten særlig presisering.
4 Likeså omfatter oppdraget ofte en IDJOLJ oppfølging av leveransene og
leverandørenes utførelse, dvs. kontroll av utførelsen, vanligvis betegnet
byggekontroll.
Ved at disse ulike oppgavene som vanligvis en oppdragsgiver trenger assistanse til
ved bygging/rehabilitering, ikke utdypes og spesifiseres, kan det lett skje at
boligbyggelagets tekniske avdeling utfører arbeid ut over det avtalen mellom de to
parter forutsetter. Og dette kan innebære at man påtar seg et ansvar man ikke engang
er klar over.
Tekniske avdelinger er vanligvis bemannet med personer med teknisk utdannelse og
erfaring fra prosjektering/bygge. Dette fører lett til at de engasjerer seg i tekniske
problemstillinger i byggesaken, selv om dette er oppgaver de har ”kjøpt” andre til å
utføre/løse. Boligbyggelag vil måtte bruke tid på å klarlegge egen rolle før de går inn
i et oppdrag: Omfatter oppdraget mer enn administrasjon av byggesaken, og hvilke
faglige oppgaver skal i så fall utføres? Et interessant spørsmål er ”Hvem har ansvar
for at oppdragsgiver får det han har bestilt?”. Selv om det er klart at det er
leverandørene som har dette ansvaret, og selv om det i kontrakter ikke er forutsatt
faglig kontroll (av prosjekteringsmaterialet og/eller av utførte løsninger), føler ofte
prosjektlederen ansvar for å forsikre seg om at alt er riktig, - ikke minst fordi
boligbyggelaget har andre, sterke relasjoner til oppdragsgiver (forretningsfører, drift
osv). Resultatet er at utførte prosjekterings- og byggetjenester blir kontrollert av
boligbyggelagets prosjektleder, mer eller mindre uavhengig av det hvert av de
engasjerte firmaer selv gjør. Men dette er alt ”teknisk” en bbl-prosjektleder gjør.
Med bakgrunn i overstående drøfting av boligbyggelagets/teknisk avdelings rolle i
”vanlige” oppdrag, sier det seg selv at kvalitetssystemet hovedsakelig vil inneholde
administrative dokumenter, dvs. rutiner og hjelpemidler som beskriver hvordan
prosjektadministrator styrer byggesaken fra han/hun mottar oppdraget til hver
leveranse/kontrakt er avsluttet og arkivert, og mindre av ”tekniske”
rutiner/hjelpemidler (prosjekteringsutførelse, utførelse av betong, mur, tømring,
snekring, tekking, maling osv.), jfr. 1%%/%DVLV.
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Med nye bestemmelser i plan- og bygningsloven må hver person som leder utførelse
av tekniske oppgaver i et boligbyggelag ”bli enig med seg sjøl” om KYD han og hans
medarbeidere gjør. Dermed ”hjelper” pbl til med en opprydding i avtaleforholdet, slik
at laget inngår ryddige avtaler med oppdragsgiverne, avtaler hvor egen organisasjons
oppgaver og ansvar er entydig definert.

NRQRPLVW\ULQJLE\JJHSURVHVVHQ
Dette prosjektet, som ble etablert samtidig med ”Kvalitetsprosjektet”, hadde
¡NRQRPLVNULVLNR som fokus. I løpet av høsten 1996 ble det fremmet forslag fra
”Økonomi-prosjektet”, som til da hadde ”avventet og observert”, om å legge
prosjektet ”Økonomistyring i byggeprosessen” inn under ”Kvalitetsprosjektet”,
overføre bevilgede midler og samordne alt arbeid med systematisert
risikoforebygging - både den tekniske og den økonomiske - under samme ledelse. I et
møte 8. januar 1997 vedtok de to prosjektgruppene og NBBL-administrasjonen å
støtte dette forslaget, og praktiske tiltak for samordning ble iverksatt i tro på at det
hele ville bli formelt godkjent av prosjektstyret og departementet (KRD) så snart det
lot seg gjøre).
Prosjektet ” Økonomiprosjektet” hadde deltakelse fra
BBL
OBOS35
Vestbo
og
TOBB,
dvs. ”Kvalitetsprosjektlag” pluss Trondheim og Omegn boligbyggelag (TOBB).
For å komme i gang med samordningen, ble det besluttet at konsulenten snarest
skulle kartlegge TOBB/Prosjektdivisjonens kvalitetssystem og dokumentasjonen av
dette.
TOBB/Prosjektdivisjon36 hadde i 1994-95 deltatt i kvalitetsforbedringsprosjektet
sammen med øvrige avdelinger i TOBB, samt USBL og med Sintef som
tilrettelegger. På denne bakgrunn hadde de kommet i gang med å samle eksisterende
dokumentasjon og dokumentere egen praksis. Deres system- og dokumentstruktur
var imidlertid ikke helt lik den som Kvalitetsprosjektet hadde valgt (”NBBLstandarden”). For å komme ” i takt” med de andre lagene i Kvalitetsprosjektet
prioriterte TOBB en omarbeiding av sin dokumentasjon.
Konsulentens møte med TOBB brakte følgende andre forhold frem:
1 TOBB hadde erfart hva endringsprosesser innebar og var motivert for å gjenta den
forbedringsprosessen som de hadde gjennomført med Sintef som veileder.
2 Prosjektseksjonen består av åtte medarbeidere med solid faglig bakgrunn, og med
et sterkt ønske om å ”komme videre og bruke kvalitetssystemet vårt til å gjøre
bedre jobb”, som det ble uttrykt.
35

Fra OBOS sin side ønsket man at OBOS Utvikling A/S skulle ”innfases” i prosjektet. I avklaringsmøte med
OBOS Utvikling A/S ble det, dessverre, klart at organisasjonen ikke var i stand til, på daværende tidspunkt, å
sette av ressurser til å arbeide med systemutvikling.
36
Prosjektdivisjonen er den del av Teknisk avdeling som driver med prosjektadministrasjon av eksterne oppdrag
og nye, TOBB-initierte borettslag.
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3 Prosjektseksjonens leder var sterkt opptatt av den risiko som lå/ligger i ikke å
inneha sentral foretaksgodkjenning etter endret pbl.
Seksjonens vilje til å teste ut prosjektgjennomføring etter kvalitetsteori, til tross for
stort arbeidspress, og den (forholdsvis) tidlige oppmerksomheten på det å skaffe seg
sentral foretaksgodkjenning, resulterte i et eget ”prosjekt i prosjektet” som tilrettela
for boligbyggelags søknad om sentral godkjenning.37
Bortsett fra det utviklingsarbeidet som ble gjennomført i nært samarbeid med TOBB,
ble ikke Kvalitetsprosjektet reorganisert med sikte på en bredere systemoppbygging.
med avklaring og ”rutinisering” av alle risikoaspekter ved
byggeprosjektgjennomføring ("Økonomisystemet"). Det er flere grunner til dette,
bl.a. får konjunkturene og det store arbeidspresset i organisasjonene er noe av
forklaringen, sykdom og andre ”slitasjesymptomer” noe. Og de opprinnelige
oppgavene krevde mye; De ”gamle” lagene jobbet videre med sin
systemdokumentasjon, med mål å forebygge byggeprosessens tekniske risiko38.

(QGULQJLSODQRJE\JQLQJVORYHQ
Da samarbeidsprosjektet tok til i 1996, var det klart at plan- og
bygningslovsendringen ville stille nye krav til aktørene i byggebransjen, også til
boligbyggelagene, og at det ville være nødvendig for boligbyggelagenes tekniske
avdelinger å oppdatere seg vedr. lovendringen. Det ble avtalt at ”NBBL-systemet skal
dokumentere de retningslinjer for (ny) saksbehandling som ny Plan- og bygningslov
introduserer”. Da retningslinjene for saksbehandling ble kjent i 1997 gjennom
Forskrift om saksbehandling (SAK), ble det lagt betydelig arbeid i det å gjøre disse
kjent, bl.a. gjennom egne ”pbl-dager” i prosjektet. Ettersom representanter fra
tekniske avdelinger vil måtte informere oppdragsgivere og medarbeidere i eget lag
om lovendringen i årene som kommer, er retningslinjene for (ny) saksbehandling
etter endret Plan- og bygningslov dokumentert som rutinen ´,QIRUPHUHRP
SULQVLSSHQHIRUHQGUHWVDNVEHKDQGOLQJHWWHUSEO´, sammen med et enkelt
illustrasjonshjelpemiddel (10-871) og henvisning til en mer omfattende orientering
(10-872). Det hele er å finnefinnes som Vedlegg 8 i denne rapporten.
Den ”gamle” plan- og bygningsloven hadde én forskrift, den sk. Byggeforskriften av
1985. I 1997 ble det utgitt IHP forskrifter til plan- og bygningsloven som følge av
lovendringen av 1995. Dette forteller at omfanget av lovendringen er omfattende, og
erfaring viser at det er et krevende ”studium” å sette seg inn i den endrede loven og
forskriftene.39 Hvert lag må sette av ressurser for å tilegne seg den kunnskap om
37

Dokumentasjonen "Veileder for boligbyggelag som skal søke sentral fooretaksgodkjenning" ble utarbeidet.
Denne er - mest av plasshensyn, men også fordi behovet kanskje ikke lenger er det samme, utelatt i foreliggende
rapport.
38
Grensen mellom teknisk risiko og økonomisk risiko er ikke svært klar: Med ¡NRQRPLVNrisiko forstår vi faren
for at overordnete beslutninger om/i et byggeprosjekt resulterer i tap. Beslutninger av svært generell karakter, så
som rekruttering til avdelingen, opplæring, organisering osv. påvirker også den økonomiske risikoen. Med
WHNQLVN risiko forstår vi faren for at en utførelsesfeil (ved prosjektering eller produksjon) skal føre til tap og/eller
utilfredsstilte kunder.
39

Forskrift om godkjenning av foretak, §8 stiller krav om kjennskap til relevante deler av lover til foretak som
skal godkjennes som DQVYDUOLJH foretak, dvs. være selvstendige aktører i byggeprosjekter. Statens
bygningstekniske etat (BE) tolket i en periode dette kravet slik at de nærmest forlangte dokumentert deltakelse i
Folkeuniversitetets WLPHUV kurs.
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forutsettes, noe avhengig av hvilke roller laget vil spille i de byggesaker de deltar.
Første steg er å forholde seg til de nye rollebetegnelsene
- Ansvarlig søker (SØK)
- Ansvarlig prosjekterende (PRO)
- Ansvarlig kontrollerende for prosjektering (KPR)
- Ansvarlig utførende (UTF)
- Ansvarlig kontrollerende av utførelse (KUT)
- Ansvarlig samordner for utførelse (SAM).
Deretter er oppgaven å studere Godkjenningskatalogen og bli fortrolig med de nye
fagbetegnelsene, dvs. tallkodene som knyttes til hver av de ovenstående
rollebetegnelsene, for eksempel
SØK.251 Ansvarlig søker for rehabilitering av taktekking
PRO.312 Prosjektering av slokningsanlegg
UTF.142 Utførelse av arbeider med spennarmert betong
osv.
Det siste nye elementet er Tiltaksklasser, dvs en karakterisering av vanskeligheten og
risikoen ved en oppgave, gradert fra 1 til 3. Med koden KPR.220.2 forteller man at
man har å gjøre med et foretak som er funnet kvalifisert for å gjøre kontroll av
bygningsteknisk prosjektering for et tiltak i Tiltaksklasse 2.
To forhold ble tidlig tydelig for prosjektledelsen
3 Loven gjorde det nødvendig for tekniske avdelinger å bli godkjent som ansvarlig
foretak i én eller flere ”koder” i hvert byggeprosjekt den medvirker i, jfr. avsnittet
1%%/UROOHQLE\JJHSURVMHNWHW over
4 De fleste lag ville ha behov for bistand ved utarbeidelse av søknad om
godkjenning
5 Mange boligbyggelag ville, av praktiske grunner, søke godkjenning i det sentrale
foretaksregisteret
På denne bakgrunn ble det tatt beslutning om å legge inn i prosjektet utarbeidelse av
en veiledningsdokumentasjon for lag som skal utarbeide søknad og søknadsunderlag
for sentral foretaksgodkjenning, samt å sørge for at alle NBBL-lagene fikk tilgang til
denne erfaringen. Konkrete tiltak var
- utarbeidelse av CV-, referanse- og egenerklæringsmaler (TOBB)
- utarbeidelse av komplett søknadseksempel (Vestbo)
- utarbeidelse av den komplette Veiledning for søknad om sentral godkjenning ette
pbl. (Se fotnote 37).

Begrepene over fra Godkjenningsforskriften (GOF) og Godkjenningskatalogen, er
bare en flik av det nye bildet som endret plan og bygningslov utgjør:
- Lokal og sentral godkjenning,
- Forhåndskonferanse,
- Søknad om rammetillatelse
- Søknad om Igangsettingstillatelse
- Søknad om tiltak
- Enkle tiltak
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- Ansvarsoppgave
- Kontrollplan
osv. er begreper som en faglig leder i et boligbyggelag må få ”under huden”. Dette
krever at han/hun studerer lov- og forskriftsteksten, - enten på egen hånd eller
gjennom kursdeltakelse. Saksbehandlingsforskriften og Godkjenningsforskriften
omhandler endringer av administrativ karakter. I tillegg er det gitt ut ny Teknisk
forskrift til plan- og bygningsloven (TEK). Forskriften skiller seg på flere måter fra
den gamle forskriften. Sammen med den tilhørende Veiledning til teknisk forskrift
(REN), er gjenstand for egne informasjonsopplegg og spesialkurs.40 Den tekniske
forskriften blir først og fremst referanse/arbeidsverktøy for de som prosjekterer, men
også andre faglige ledere i byggeprosessen vil måtte orientere eg i denne.
Ennå er det ikke innarbeidet en praksis i boligbyggelag vedr. søknad og
saksbehandling etter endret plan- og bygningslov. Derfor er de eksempler som er tatt
med i 1%%/%DVLV NBI-utarbeidede prinsippskisser og ikke ”vanlige” eksempler. I
enda større grad enn for resten av eksempelsamlingen gjelder prinsippet om at hvert
lag må finne frem til sin egen fremgangsmåte og egnete hjelpemidler.
For alle medarbeidere i boligbyggelaget, både de i teknisk avdeling og andre som
kommer i berøring med byggeprosjekter, bør den kortfattete informasjonen i Vedlegg
8 være en grei måte å raskt bli kjent med stoffet på, samt en grei ”hand-out” til andre
som trenger en kort orientering om hva loven inneholder av krav og føringer.

40
Teknisk forskrift er i oppbygging og innhold påvirket av EU’s Byggevaredirektivet, som sier at produkter som
inngår i bygg skal tilfredsstille følgende krav
7 Mekanisk motstandsevne og stabilitet
8 Brannsikring
9 Hygiene, helse og miljø
10 Sikkerhet ved bruk
11 Støyvern
12 Energisparing og varmeisolering
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,, 3URVMHNWJMHQQRPI¡ULQJ
2SSVWDUW
Samarbeidsprosjektet ble starte opp i januar 1996. I løpet av perioden 25. - 31. januar
1996 ble det gjennomført oppstartmøte i Bodø, Bergen og Oslo.
Oppstartdagene ble benyttet til å
a introdusere systemstrukturen
b introdusere og ”prøve” dokumentstrukturen (dokumentmalene), jfr. vedlegg 2
c identifisering av boligbyggelagets tekniske avdelings rolle i et byggeprosjekt
d identifisere egne Kvalitetskritiske områder
e planlegge arbeidet i hvert lag ca. 6 uker frem i tid

3URVHVVHQ
I 1996 var det bra aktivitet i lagene. Dokumentasjon av egen praksis i de ulike fasene
av byggeprosjektet ble vektlagt, og etter hver vokste det frem en
systemdokumentasjon i hvert lag. Tempoet i prosessen ble (negativt) påvirket av en
markert økning i etterspørselen etter boliger, og utover mot årsskiftet 96-97 ble det
stadig større konkurranse om tiden til den enkelte medarbeider i de aktuelle
lag/avdelinger. Dette forhold, behandling av forholdet til Økonomiprosjektet, samt
uklarhetene vedr. de konkrete konsekvensene av plan- og bygningslovsendringen, lå
til grunn for en beslutning om å ”strekke” prosjektet i tid. I løpet av våren 1997 forelå
så dokumentasjonen til fire av de fem lagene, jfr. Vedlegg 6.
Det hersket et håp om at det skulle komme i gang utviklingsprosesser L hvert lags
tekniske avdeling og PHOORP de medvirkende lagene. Det siste skjedde ikke, rett og
slett fordi fellessamlinger, hvor personer kunne bli kjent og utveksle erfaring, ikke
var prioritert i prosjektet. Overføring av erfaring skjedde på følgende måter:
a Eksempler på bransjens generelle praksis, slik denne er dokumentert i
.YDOLWHWVV\VWHP%\JJRJ$QOHJJ ble delt ut av konsulenten når dette ble vurdert
som nyttig for de pågående dokumentasjonsarbeid i hvert lag
b Eksempler fra ett lag ble overlevert til et annet lag, når konsulenten så at dette
kunne være til støtte for det pågående dokumentasjonsarbeid
c I enkelte tilfelle tok medarbeidere i to lag direkte kontakt med hverandre for å
diskutere praksis og dokumentasjon av denne.
Internt i de største lagene skjedde det til dels betydelig utveksling av erfaring og
forslag til rutinebeskrivelser og hjelpemidler mellom avdelinger og personer i ulike
funksjoner/ansvarsområder. Dette bidro til en sterkere ”drive” i arbeidet.
Endrings- og utviklingsprosesser i organisasjoner er kompliserte i seg selv. Å
beskrive dem er enda mer komplisert. All erfaring fra systemutvikling og
systemdokumentasjon viser at en god, styrt prosess er forutsetningen for å lykkes.
Utvikling og innarbeiding av dokumenterte styringssystemer i VWDELOHorganisasjoner
tar erfaringsmessig fra fem til ti år. I organisasjoner med stor ”turn-over”, stor
endring i rammebetingelser, stort arbeidspress osv, tar det lengre tid. Uten å gå
dypere inn i hvert lags prosess og situasjon kan det konkluderes at prosessen som
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helhet til tider gikk bra og at flere boligbyggelagsledere og -medarbeidere er bevisst
hva som kreves for å lykkes på området systemdokumentasjon og systemutvikling., og dét er et viktig grunnlag for videreføring og forsterkning av prosessen i hvert
medvirkende lag og i NBBL-miljøet som helhet.

0HGYLUNQLQJIUDDQGUHODJ
Av flere grunner besluttet prosjektet å involvere andre NBBL-medlemslag i arbeidet
med å utvikle et felles NBBL-mønster for kvalitetssystem:
1 TOBB kom inn i prosjektet vinteren 1997, på bakgrunn av tankene om å slå
Økonomiprosjektet sammen med Kvalitetsprosjektet. Årsaken var todelt:
a) TOBB var interessert i å arbeide videre med systemet sitt, - enten overbygningen
hadde stikkordet Økonomi eller Kvalitet.
b) Kvalitetsprosjektet håpet å få gode eksempler fra TOBB på området ”nybygging”
(hvilket det viste seg ikke å være grunnlag for i den dokumentasjonen som
forelå).
Når først TOBB/Prosjektseksjonen var ”innenfor”, viste det seg at de var motivert og
kvalifisert for å bruke kvalitetssystemet i prosjekter, samtidig som enheten ble en
naturlig pilot for utvikling av dokumentasjon for søknad om sentral godkjenning etter
pbl (I skrivende stund informeres det om at TOBB har mottatt sentral
foretaksgodkjenning. Gratulerer!).

2 Østfold-Vestfold-Telemark-lagene fra ”Kvalitetsstyring i boligsamvirket” ble
invitert til å medvirke. Bakgrunnen for dette initiativet var den innsikt som etter hvert
ble tydelig for deltakerne i samarbeidsprosjektet: De fem (seks) lagene som deltok i
prosjektet var alle VWRUH, og systemdokumentasjonen deres ble ikke slik at den lett lot
seg omarbeide til dokumentasjon for et W\SLVN boligbyggelags tekniske avdeling. For
å få Østfold-Vestfold-Telemark-lagene ”i tale” inviterte prosjektet til et seminar i
mai-9741. Lagene deltok med stort engasjement i seminaret og uttrykte absolutt
interesse for å fortsette det systemutviklingsarbeid de startet i ”det forrige” prosjektet,
jfr. avsnitt Historikk over. Men de var ikke i stand til å sette i gang Qn, slik markedet
hadde utviklet seg.
Fordi Økonomiprosjektets problemstillinger var noe av bakgrunnen for utvidelsen av
prosjektet, ble det både i kontakten med TOBB og Østfold-Vestfold-Telemark-lagene
lagt vekt på å få frem deres forståelse av begrepet ULVLNR. I tillegg til konkrete bidrag
til kvalitetsprosjektet, har det også brakt klarhet i hva lagene oppfatter og forventer at
Økonomiprosjektet skal resultere i.
3 Fredrikstad og Omegn boligbyggelag var ett av lagene som deltok i mai-seminaret.
Laget ble oppfattet som et W\SLVN boligbyggelag. Teknisk sjef og avdelingens
41

Seminaret hadde to hovedmål; ett var å få ”små” lag i tale med sikte på tilpassing av systemdokumentasjonen til
deres virkelighet, - det andre var å forsterke oppmerksomheten på begrepet ULVLNR, med sikte på å legge opp et
program for den utvidelsen av prosjektet som møtet i januar-97 la opp til. Notatene fra seminaret inneholder gode
momenter for et slikt program, og bør tas hensyn til ved videreføring av prosjektet.
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medarbeidere sa seg villig til å medvirke i en ”fortettet”, assistert dokumentasjonsprosess. Dette resulterte i et utkast til NBBL-mønster, presentert for NBBLs Tekniske
Utvalg i desember 1997 og distribuert til samtlige medlemslag etter dette. Det
foreligger ikke opplysninger om hvordan dette er tatt imot, - forhåpentlig har det
”pirret” interessen i noen lag. Det var rehabiliteringsavdelingens rutiner og
hjelpemidler som ble dokumentert og distribuert.
En gjentagelse av opplegget, med dokumentasjon av nybyggingsvirksomheten som
mål, ble ikke vellykket. Dette skyldtes det enkle forhold at nybyggingen hadde ligget
nede i seks-sju år og den ansvarlige måtte ”finne ut av det hele sjøl”, før det var
mulig å få satt noe på papiret. Det ble for ressurskrevende, både for FOBBL og for
prosjektet.
4 Sandnes boligbyggelag (SBBL) hadde kontakt med Byggforsk vedr. et oppdrag
om byggeprogrammering etter funksjonstabellen i NS 3455 i konkrete prosjekter.
Samtidig var laget involvert i et ”miljø-prosjekt” med Rogalandsforskning som faglig
sekretariat. Laget manglet en VWUXNWXU for å holde orden på sine dokumenter, og ba
om å bli introdusert for NBI/NBBL-strukturen. I håp om at det kunne føre til et nyttig
”bytte”, dvs. at Kvalitetsprosjektet skulle kunne få inn noen gode ”miljø-eksempler”,
ble det gjennomført et dagsseminar i Sandnes. Oppdragsmengden/ressursknappheten
for laget har hindret dem i å gjennomføre dokumentasjonsarbeidet. Men
kompetansen finnes i laget og den erfaring de sitter på er dokumentert og tilgjengelig.
5 Stavanger boligbyggelag (SBL) ble kontaktet, da det kom frem opplysninger om at
de der hadde dokumentert nybyggingsvirksomhet42. Besøket hos SBL viste at dette
ikke var helt riktig. På den andre siden kom det ut av møtet to interessante
opplysninger:
a Laget har samarbeidet med sine leverandører om utarbeidelsen av
kvalitetsplaner for konkrete prosjekter, og har åpenbart god innsikt i kvalitetsteori
generelt og prosjektspesifikke tiltak spesielt. Lagets representanter kan dermed
være en nyttig NBBL-ressurs ved fremtidige samarbeidsprosjekter på dette
spesielle feltet.
b NBBLs systemstruktur (kapittelinndeling) lar seg godt innpasse i den
overordnete arkivnøkkelen som mange (alle?) boligbyggelag benytter.

Kontakten med andre lag har først og fremst bekreftet den store spennvidden mellom
OBOS/de ”vanlige” store boligbyggelag på den ene siden, dvs. de lagene som var
med i ”Kvalitets-/Økonomi-prosjektet”, - og de mange små lagene på den andre
siden, hvor tekniske avdelinger gjerne ikke består av mer enn ½ - 2 stillinger, gjerne
med flere oppgaver enn ren bygging (f.eks. teknisk drift, skadeadministrasjon, osv).
Dette ga prosjektet den nyttige lærdom at den mønster-dokumentasjonen som et
typisk boligbyggelag skal kunne bruke som underlag for sin egen
systemdokumentasjon må være enkelt, og det må ”serveres” med en grei veiledning.
Utfordringen med å utarbeide ”noe enkelt og greitt”, med en veiledning som egnet
seg for ”selvstudium”, ble en ledetråd for fortsettelsen av arbeidet i prosjektet.

42
I en periode i prosjektet ble det lagt litt mye vekt på det forhold at det finnes rutiner og hjelpemidler i et
bedriftssystem som ikke er felles for rehabilitering og nybygg, jfr. avsnitt 1\E\JJ5HKDELOLWHULQJ foran.
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/LNKHWRJXOLNKHWL1%%/ODJHQH
Landets boligbyggelag er organisert gjennom NBBL og kan ved første kontakt virke
som en homogen gruppe, både mht. organisering og arbeidsmåter. Dette er ikke helt
riktig, - i alle fall ikke for den delen av virksomheten som har med bygging å gjøre.
Boligbyggelagets formål er å skaffe det enkelte boligbyggelagsmedlem bolig. Dette
kan gjøres på flere måter, hvorav ytterlighetene er:
a Laget/Teknisk avdeling inngår, pva. et stiftet borettslag, avtale med en utbygger
om kjøp av ferdig produserte, innflyttingsklare boliger.
b Laget/Teknisk avdeling prosjekterer og bygger, som CM-entreprenør, hele
boligprosjektet, - for egen regning og risiko
Mellom disse ytterlighetene befinner seg (flere nyanser av) den klassiske
boligbyggelagsmodellen, hvor (vanligvis) kommunen stiller en tomt til disposisjon
og boligbyggelaget administrerer byggeprosjektet pva. borettslagets styre
(stiftelsesstyret) og for dettes økonomiske risiko.
Hver av disse gjennomføringsmodellene har sin fremgangsmåte og arbeidsmetoder,
dvs hvert sitt NYDOLWHWVV\VWHP. Går man ned ett nivå og ser på praksis ved
- tomteervervelse og konseptutforming
- prosjekteringsgjennomføring
- kontraherings- og gjennomføringsmodeller
- praksis mht. beboermedvirkning
- bruk av egne medarbeidere kontra kjøp av prosjekterings- og byggeledertjenster
etc,
ser man enda flere, svært individuelle kvalitetssystem. Det sto tidlig klart at når det
gjeller LQQKROG, dvs. rutinebeskrivelser og hjelpemidler i kvalitetssystemet, er det en
like høy grad av spesialisering boligbyggelagene mellom, som det er mellom firmaer
i byggebransjen generelt. Dermed er det særlig strukturen som må vektlegges som
IHOOHV, dvs. PnWHQnEHVNULYH arbeidsrutiner på og måten å RUGQHdem på.

(WHQNHOWDUNLYIRUV\VWHPGRNXPHQWHU
Mange BA-foretak har valgt byggeSURVHVVHQ, eller verdiskapningskjeden for
SURGXNWHWE\JJsomutgangspunktet for sin dokumentasjonsstruktur, dvs. sitt
arkivsystem for kvalitetsstyringdokumenter. Denne prosessen kan stykkes opp i et
antall karakteristiske deler, jfr. fig. 1
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Med denne modellen som utgangspunkt er arkivsystemet ”Matrisen” utviklet, jfr. fig
2. I ”Matrisen” er det under hver ”pil”, dvs. hver karakteristisk delprosess i
byggeprosessen, etablert en fast underdeling ved hjelp av ni stikkord som
karakteriserer ulike aspekter ved det å styre en prosess:
- Organisere
- Kommunisere
- Krav
- Ressurser
- Innkjøp
- Tid
- Økonomi
- Gjennomføring og kontroll
- Erfaring
Uten å gå nærmere inn på drøfting av disse stikkordene og begrunnelse av deres
hensiktsmessighet, kan det fastslås at dokumentasjon av styringssystemer etter de to
skisserte prinsippene har vist eg hensiktsmessig for alle delbransjer i byggsektoren.
Selv om prinsippene er enkle, har NBI gjort den erfaring at organisasjoner som skal
lykkes må sette av betydelige ressurser til dokumentasjonsarbeidet. Like fullt kan det
være utfordrende nok.. Under den innledende fasen i samarbeidsprosjekter registrerte
vi at de minste lagene hadde problemer med å sette av nok tid til at de ble fortrolige
med systemstruktur og dokumentasjonsprinsipper. Det ble rett og slett for mye nytt å
forholde seg til, - for mange begreper og koblinger å holde orden på. Spesielt
representerte ”Matrisen”, dvs. arkivnøkkelen for de styrende dokumenter, problemer.
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)LJ´0DWULVHQ´*HQHUHOWDUNLYV\VWHPIRUVW\ULQJVGRNXPHQWHUIRUE\JJHYLUNVRPKHW

Filosofien bak ”Matrisen” er å gi DOOHDVSHNWHU ved styring av byggeprosessens mange faser
oppmerksomhet og derigjennom forebygge feil og skader43. De mange sorteringsmuligheter, konkret

43

Det er av interesse å registrere to forhold vedr. siste års utvikling i internasjonal standardisering:
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9x9, kan imidlertid skape unødig forvirring i en startfase og lett ta oppmerksomhet
fra andre viktige ting. Derfor tror vi det i små lag i en tidlig fase av utviklingsarbeidet
kan være hensiktsmessig å forenkle arkiveringen av styringsdokumentene. Dette er
gjennomført i 1%%/%DVLV, jfr. fig 3. Denne forenklingen av systemstrukturen bryte
ikke med hovedprinsippet, og det er med full mulighet til senere, med et enkelt grep,
å gå fra 1%%/%DVLV sitt sorteringsprinsipp/nummerering over til ”Matrisens” mer
detaljerte oppdeling/nummerering.
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)LJ)RUHQNOHWDUNLYV\VWHPIRUVW\ULQJVGRNXPHQWHUIRUE\JJHYLUNVRPKHW

Arkivsystemet for styrende dokumenter i fig. 3, fra 2 til 8 representerer en naturlig
oppdeling av det overordnete begrepet %\JJHSURVHVV, - fra det første initiativ til
drifts-/forvaltningsfasen til bygget er ferdig overlevert. Kap. 8 gir plass for drifts- og
forvaltningsrutiner, og i kap. 9 kan det arkiveres andre rutiner og hjelpemidler, f .eks.
ULYLQJ, - et forhold som får stadig større oppmerksomhet, jfr.
miljø/energi/resirkulasjon osv. I kapittel 3, under avsnittet hvor Vestbos innholdsliste
omtales, er kapittelstruktur og kapittelnavn gitt utdypende omtale.
Sammenfatning: Med V\VWHPVWUXNWXU menes denne oppdelingen fig 1 - 3 viser. Den
brukes til å ordne styrende dokumenter på, dvs. at man i hver ”boks” arkiverer
organisasjonens styringsdokumenter44 for nettopp denne fasen. ”Boksens” QXPPHU
brukes til å LGHQWLILVHUH de dokumenter som ligger i boksen.
Presisering: Kapittel 2 - 7 dekker er faser i ethvert byggeprosjekts historie, ev. også 8
og 9. Kapittel 1 er reservert for fellesrutiner, dvs. rutiner som utføres i en
organisasjon - som. boligbyggelagets tekniske avdeling - uavhengig av ett bestemt
byggeprosjekt. Dette kan være dokumentstyringsrutiner, rekrutterings- og
opplæringsrutiner, lønningsrutiner, osv. I fig. 2 er det også tatt med betegnelsen
”Kapittel 0”. Dette er en annen betegnelse på Systemhåndboken, dvs. den
overgripende beskrivelsen av kvalitetssystemet.
Et sentralt moment i samarbeidsprosjektet var HIIHNWLY dokumenthåndtering. Her fikk
prosjektet større utfordringer enn forventet. I de store lagene finnes det betydelig
data-utrustning og flinke brukere, men det er forvaltningsavdelingene og
økonomifunksjonen som ligger i front. Tekniske avdelinger, selv i større lag, sliter
A. I den internasjonale standard ,624XDOLW\PDQDJHPHQW*XLGHOLQHVWRTXDOLW\LQSURMHFWPDQDJHPHQW
GHVHPEHU  er stikkordene for god styring av prosjekter nærmest sammenfallende med de ni
underkapittelbetegnelsene
B. Utkastet til ny utgave av ISO 9001-standard (,62:'4XDOLW\0DQDJHPHQW6\VWHPV5HTXLUHPHQWVIRU
4XDOLW\$VVXUDQFH) anbefaler en systemoppbygging som bygger på verdiskapningsbetraktning, dvs. på
samme prinsipp som hovedkapitlene i Matrisen, fig. 1 og ”Pilene" i fig. 2.
44
I systemsammenheng skiller man gjerne mellom VW\UHQGH dokumenter og YHULILVHUHQGHdokumenterDe siste er
”vanlige” dokumenter som viser at det skjer ting, dvs. ”kvitteringer” på aktiviteter som brev, rapporter, utfylte
sjekklister osv, mens det første er beskrivelser av aktiviteter og tomme brevmaler, rapportmaler, sjekklistemaler
osv.
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med innarbeiding av tekstbehandling, og flere av de små lagene prosjektet har hatt
kontakt med er i en begynnerfase. Boligsamvirkets felles satsing på stormaskin
(ASA400) har kanskje hatt som effekt at utvikling av PC-nettverk i lagene ikke har
kommet i gang så tidlig det ellers ville. Nå vokser det frem PC-nett på Windowsplatform hos stadig flere, men det er ennå noen hindringer før prosjektet visjon er
innen rekkevidde: Elektronisk utveksling av kvalitetsdokumenter mellom lagene.
NB! Det er ikke meningen å tegne et negativt bilde: Prosjektet har møtt personer med
høy brukerkompetanse, og mellom enkelte lag og NBI har utveksling av dokumenter
gått via Internett. Problemet er at ikke alle lag som arbeider med sin
systemdokumentasjon kan lett kan kommunisere dokumenter seg i mellom, samt med
det/de miljøer som skal støtte slike prosesser.
0HURPSURVHVVHQLGHPHGYLUNHQGHODJHQH
Det er mye positivt å si om gjennomføringen av prosjektet i det enkelte lag. Svært
mange medarbeidere i tekniske avdelinger har fått kvalitetsteori og
dokumentasjonsteori ”under huden”. OBOS Prosjekt A/S skiller seg i ut: Under 1½
år jobbet ca 90% av de ca 40 medarbeiderne i én eller flere grupper, samlet ca. 20
grupper, med å dokumentere praksis, ledet av en styringsgruppe på tre personer fra
selskapets ledelse. Geografisk nærhet bidro til at prosessen ble ekstra godt støttet av
konsulenten. Men når dét er nevnt, må det også pekes på at nytteverdien av
konsulentmedvirkning alltid er en funksjon av det engasjement organisasjonen selv
har.
De andre lagene må også fremheves; med ulike forutsetninger og med noe forskjellig
fokus i hvert lag, ble det lagt ned betydelige innsats på det å dokumentere egen
praksis, jfr. Vedlegg 7.
Der man lykkes med å få til å arbeide i JUXSSHU går arbeidet ofte lett. I alle fall en
periode. I små avdelinger, hvor hver medarbeider selv er ”en faggruppe”, er det ofte
vanskeligere å få ting på papiret. Eller å prioritere tid til det. Eller å huske
prinsippene mellom hver gang man får tid til å sette seg ned. Denne lærdommen har
vært styrende for utviklingen av 1%%/%DVLV. Veiledningen 6WHJIRUVWHJGHO$RJ%,
er skrevet i erkjennelsen av at medarbeiderne i de lag som nå står foran sin
dokumentasjonsprosess ikke alle vil ha like enkel tilgang til konsulentbistand og
hjelp som de seks lagene i prosjektet har hatt. Det er derfor lagt opp til et ”gjør-detselv”-opplegg. Med 6WHJIRUVWHJGHO$RJ%, og med (NVHPSHOVDPOLQJHQ bør alle
som setter av nok tid, klare å dokumentere sitt eget kvalitetssystem, dvs. sin egen
måte å arbeide på. - En annen sak er at det alltid vil være lettere å gjennomføre slike
prosesser sammen med andre, jfr. kapittel 4.
Oppgaven for lagene i dette prosjektet var å beskrive sin egen måte å arbeide på YHG
SODQOHJJLQJRJJMHQQRPI¡ULQJDYHWE\JJHSURVMHNW. Et problem som stadig dukket
opp, var at de som arbeidet med å dokumentere sin praksis ble oppmerksom på
forbedringsmuligheter PHQVGRNXPHQWDVMRQHQSnJLNN. Dermed ble dokumentet en
beskrivelse av god, eller ideell, praksis, - ikke dokumentasjon av egen, IDNWLVN
fremgangsmåte. Denne utfordringen møter alle som skal dokumentere sitt
kvalitetssystem. Særlig hvis man som grunnlag har ”fine” eksempler. - Faren for å
havne i denne fellen øker med det tidspresset man legger på seg selv: Har man det
travelt, kutter man svinger. Og er det på toppen er oppdragsgiver som etterspør det
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dokumenterte kvalitetssystemet ditt, da er det enda mer fristende å bare skrive av den
”fine” rutinebeskrivelsen. Denne erfaringen gjør alle som arbeider med
systemdokumentasjon. Det finnes ikke botemidler, kun VHOYGLVLSOLQRJWLG. For ikke å
gjøre det for vanskelig for de som står foran en dokumentasjonsprosess har vi lagt
vekt på at 1%%/%DVLV skal være så HQNH som mulig, og ikke forsøkt å bevise
prosjektet vellykkethet med ”hauger av rutinebeskrivelser”. De finnes, jfr. Vedlegg 7,
- og de kan hentes inn i tur og orden, etter hvert som man trenger et tips - eller en
”fasit” for sitt eget førsteutkast!
6WUXNWXU kan virke fremmende, men også hemmende. I starten av en
dokumentasjonsprosess, før en har skrever sine to -tre første rutinebeskrivelser, kan
dokumentmalene virke som en ”tvangstrøye”. I håp om å raskt bringe
”nybegynnerne” over den første terskelen, har vi lagt vekt på å forklare
fremgangsmåten grundig, spesielt gjennom innholdet i 6WHJIRUVWHJGHO%, jfr.
dokumentene merket med ”Veil-01” tom. ”Veil-05” (Vedlegg 2).
Utvikling og innarbeiding av et NBBL-typisk kvalitetssystem i de medvirkende
boligbyggelag var en IULYLOOLJ satsing. Det kostet de medvirkende lag mye tid. Mangel
på yte press, ut over konsulentens mas, har periodevis gått ut over motivasjonen.
Særlig fordi markedet etter hvert ”maste” svært mye høyere enn konsulenten. I dag er
situasjonen en annen: Plan- og bygningslovens nye bestemmelser stiller nå krav om
at alle foretak i byggeprosessen skal ha dokumenterte kvalitetssystemer innen
01.01.2000.45 Dette vil gi motivasjon til de boligbyggelag/tekniske avdelinger ( og
andre) som fortsatt vil spille en rolle i byggeprosessen, og det har motivert prosjektet
til å få frem et verktøy som er greitt å bruke for de boligbyggelag som i løpet av 1999
skal skrive ned sine viktigste rutiner på en ryddig måte. Som en del av 1%%/%DVLV
inngår det som er ”minimumskravet” Godkjenningsforskriften stiller til et
kvalitetssystem, jfr. Eksempelsamlingen/dokument 10-912.

45

En overgangsordning endret denne datoen til 01.01.2001
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,,, 5HVXOWDWHU
Prosjektet avsluttes i løpet av1998 med denne rapporten og følgende konkrete
resultater:
5HVXOWDW$



)HPDY1%%/VVWRUHEROLJE\JJHODJKDUInWWGRNXPHQWHUWVLQSUDNVLVYHGU
JMHQQRPI¡ULQJDYE\JJHSURVMHNWHU,QQKROGVOLVWHQHL9HGOHJJYLVHUKYLONH
GRNXPHQWHUGHUHVSHNWLYHODJHQHKDULVLWWNYDOLWHWVV\VWHP/DJHQHHUIRUVNMHOOLJHRJ
GRNXPHQWDVMRQHQHUGHUPHGRJVnIRUVNMHOOLJ
%%/3$6 er en organisasjon som under prosjektperioden besto av med 5 -7
medarbeidere. Med utgangspunkt i konkrete prosjekter ble det identifisert og
dokumentert rutiner og hjelpemidler. En del hjelpemidler eksisterte fra før. Det ble
lagt vekt på at dokumentasjonen skulle ha et enhetlig preg, og gamle hjelpemidler ble
omarbeidet til de nye malene, jfr. 6WHJIRUVWHJGHO%; veil-031 og veil-041 - veil047..
Under prosessen i BBLP A/S ble det også satt i gang tilsvarende prosesser i
salgsavdeling og forvaltningsavdelingen, og dette bidro til avklaring av
ansvar/oppgavefordeling mellom ”A/S”-et og boligbyggelaget.
BBLP A/S hadde et operativt PC-nettverk fra før prosjektstart. Dette lettet
kommunikasjon mellom NBI og BBLP A/S, og i løpet av prosjektet ble dokumenter
sendt over Internett (e-mail) mellom partene. Dette gjorde
oppfølging/kommentering/korrigering vesentlig enklere, og er modell for den måten
erfaringsutveksling mellom NBBL-lag bør legges opp etter dette prinsippet, jfr.
kap. 4. Innholdslisten for BBLP A/S sin systemdokumentasjon finnes Vedlegg 7(1).
%2% hadde i løpet av 80-årene utarbeidet sin PA-bok for nybygging. Også for
rehabilitering var det etablert en perm med rutiner og hjelpemidler. På dette
tidspunktet var BOBs tekniske avdeling en stor organisasjon med ca. 30
medarbeidere. Dagens organisasjon er ca. 15 personer, prosjektadministratorer og
spesialister (arkitekter). I prosessens tidlige fase ble det erkjent at praksis på flere
områder var vesentlig endret. Dette innebar en ”utrensking” og omarbeiding til en ny
perm med kapittelinndeling etter NBBL-strukturen. Innholdslisten i Vedlegg 7(2)
viser første opplisting av eksisterende dokumenter etter omorganisering til ny
hovedkapittelinndeling, og kan dermed sammenlignes med innholdslisten for NBBLBasis.
BOB har bygget opp sitt datasystem rundt AS 400-maskin, - også tekstbehandling og
prosjektoppfølgingsverktøy. Sent i prosjektet investerte laget også i et PC-nett og
Word/Windows-programvare, som gjorde kommunikasjon med NBI-konsulent og
andre deltagerlag lettere.
2%263URVMHNW$6 er en stor enhet med organisasjonsmessig oppdeling i
fagområder. Dette har lagt føringer for kvalitetssystem-strukturen, ved at dokumentkoden er utvidet med et bokstavsymbol for hvert fagområde. (Dette er et alternativ til
det å etablere egne delsystemer for hver organisatorisk enhet):
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A
B
N
F
V
E
S
T
H

Generelle rutiner
Nybygg/Ombygging - Bolig
Nybygg/Ombygging/Tilbygg - Næring
Fasaderehabilitering (fasader, balkonger, tak)
Våtromsrehabilitering
Elektrorehabilitering
Skadeinspeksjon
Tilstandsrapporter, trinn 1
Rutiner ifbm. Byggherreforskriften

Innholdslisten i Vedlegg 7(3) viser navn på rutiner og hjelpemidler innenfor hvert av
disse områdene.
I løpet av prosjektperioden installerte OBOS Prosjekt A/S PC-nett med server, og har
installert sin systemdokumentasjon på denne, samtidig som det er utarbeidet en grei
veiledning for brukerne som vil hente opp et dokument, lese/bruke/bearbeide dette og
legge det tilbake igjen, dvs. en OBOS Prosjekt-spesifikk brukerveiledning.
9(67%2V innholdsliste, Vedlegg 7(5), viser også - som BOBs innholdsliste - et bilde
fra prosessen, mens laget ennå arbeidet med å akseptere NBI-modellens oppdeling av
byggeprosessen: Det er ikke en selvfølge at byggeprosessen fra A til Å skal deles slik
”Pilene” viser. Begrepene
- Idé/Akvisisjon,
- Programmering,
- Prosjektering
- Forberedelse
- Produksjon
- Overlevering
- FDV
er ikke vanlig å bruke i alle organisasjoner.
I Vestbo har tradisjonen vært å tenke
- Idéfase
- Skisseprosjektfase
- Hovedprosjektfase
- Detaljprosjektfase
- Kontraheringsfase
- Produksjonsfase
- Overleveringsfase/Driftsfase
Nå er denne forskjellen svært liten, jfr. sammenligningen i tabell 1på neste side. Det
interessante med å trekke frem eksemplet er å peke på
1 at et lag kan beholde sin gamle, eller lage sin individuelle kapittelinndeling,
eventuelt gi kapitlene andre navn enn ”standarden”.
2 at NBI-standarden er JHQHUHOO. Den er laget ”passe grov” for å være gjenkjennende
for alle delbransjer i BA-sektoren; byggherrer, rådgivere, prosjektadministratorer,
entreprenører, håndverkere, materialleverandører. Det ligger praktiske fordeler i
at alle bruker samme oppdeling og begreper. Dette letter kommunikasjon og
samhandling. Men det er ikke avgjørende; - det viktigste er at laget har en ryddig
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kapittelinndeling i permen for styrende dokumenter, og at hver medarbeider er
fortrolig med navnene som brukes og hva som finnes bak hvert navn.

2
3
4
5
6
7
8

NBI/NBBL
Idé /Akvisisjon
Programmering
Prosjektering
Forberedelse
Produksjon
Overlevering
FDV

Vestbo
Idé
Skisseprosjekt
Hovedprosjekt
Detaljprosjekt
Kontrahering
Produksjon
Overlevering/Drift
-

 
  7DEHOO/LWWXOLNHNDSLWWHOLQQGHOLQJHU
Vestbos tekniske avdeling på 5 -7 personer, benytter AmiPro
tekstbehandlingssystem. God datakompetanse muliggjør konvertering mellom
Word/Windows og AmiPro, - dog ikke helt uten ”knirk”. Innenfor organisasjonen
representerer dette ikke problemer; - laget har et organisert sine elektroniske arkiv
for styrende dokumenter greitt.

TOBBs Prosjektseksjon hadde samlet sine byggeprosessdokumenter i en perm, men
en kapitteloppdeling som skilte seg litt fra NBI/NBBL-oppdelingen, og med egen
dokumentasjonsstruktur. I dag er lagets dokumentsamling lagt opp etter
kapittelinndelingen til NBBL. Rutiner dokumenteres på rutinemalen, jfr. dokument
”veil-03 i Vedlegg 2. Nye hjelpemidler dokumenteres på NBI-malene, jfr. veil-04 i
Vedlegg 2, jfr. Vedlegg 7(4).
Et spesielt interessant element som kom ut av prosessen i TOBB var Byggeprogramhjelpemidlet, basert på NS 3455-veiledningen, jfr. 1%%/%DVLV, 30-99 og 30-991.
Hjelpemidlet ble i løpet av prosjektet prøvd ut i tre (mulige) byggeprosjekter med
positiv tilbakemelding fra prosjektlederne.

Innholdslistene i Vedlegg 7 fortjener anerkjennelse. Det er ikke gjort ”over natten” å
komme dit. De fem lagene har lagt ned en betydelig innsats for å nå frem til
resultatene som vedleggene illustrere. Det har vært arbeidet jevn og trutt over år. Det
er viktig for lag som Qn skal begynne med å beskrive sin praksis at dette perspektivet
ikke tapes: Arbeidet må ledes og avdelingens medarbeidere må bruke tid, god tid, til
å finne frem sine mest brukte hjelpemidler, definere tilhørende arbeidsoppgaver,
skrive dem ned, og gradvis få frem innholdslister som det ”de fem” nå har.
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5HVXOWDW%

3URVMHNWHWKDUXWYLNOHWHQPRGHOOIRUGRNXPHQWDVMRQDYYLUNVRPKHWHQLWHNQLVN
DYGHOLQJLHWEROLJE\JJHODJPHGI¡OJHQGHNRPSRQHQWHU
 6\VWHPVWUXNWXUHQ, dvs. en måte å sortere de styrende dokumentene på, jfr. fig. 3,
hhv. 2 i kap. 2. Når etter hvert stadig flere NBBL-medlemslag (teknisk avdeling)
definerer sine arbeidsprosesser og ordner sine dokumenter med utgangspunkt i
byggeprosessens hovedaktivitet, slik mange av bransjens aktører nå gjør, vil lette
kommunikasjon og redusere faren for misforståelser og feil. Innenfor NBBL-miljøet
har det den fordel at ett lag lett kan dele erfaring med andre lag, ved at rutiner og
hjelpemidler som er resultat av forbedringstiltak distribueres.46
Systemstrukturen for 1%%/%DVLV er nærmere omtalt i 6WHJIRUVWHJGHO$ ( vedlegg
1) og 6\VWHPKnQGERNHQ (vedlegg 4).
 'RNXPHQWVWUXNWXUHQ: At alle lag i NBBL skriver sine rutiner og utarbeider sine
hjelpemidler etter like prinsipper, og etter samme prinsipper som mange firmaer i
byggebransjen, forsterker den kommunikasjonsfremmende og feilforebyggende
effekt som er nevnt over.
I 6WHJIRUVWHJGHO% (Vedlegg 2) finnes, under hjelpemiddel veil-03 og Veil-04 til
sammen 8 maler som er utviklet for utarbeidelse av rutinebeskrivelser og forskjellige
hjelpemidler ”fra bunn”. I 6WHJIRUVWHJGHO$RJ%, er så bruken av disse malene,
kalt NBI-maler, omtalt.
 1%%/%DVLV6WHJIRUVWHJGHO$ Vedlegg 1). Dette er ”læreboken” i for de som
skal starte opp sin dokumentasjonsprosess. 6WHJIRUVWHJGHO$ redegjør for bakgrunn
og prinsipper og er en veiviser gjennom dokumentasjonsprosessen, ved henvisning til
GHO% og (NVHPSHOVDPOLQJHQ. (Man vil oppdage at de fire delene av 1%%/%DVLV må
brukes parallelt. 6WHJIRUVWHJGHO$ er det dokument man må begynne å lese/arbeide
systematisk etter (etter å tittet raskt gjennom alt). Denne ”trekker så inn” de øvrige tre
delene der det er naturlig).
 1%%/%DVLV6WHJIRUVWHJGHO%(Vedlegg 2). Dette er en ytterligere detaljering av
brukerveiledningen, hvor NBI-malene er benyttet til å beskrive bruken av ”seg selv”.
Under GHO% ligger også ”de tomme” NBI-malene (Veil-03 og veil-04).
6 1%%/%DVLV(NVHPSHOVDPOLQJHQ, vedlegg 3, er en samling eksempler på
relevante rutiner og hjelpemidler. Hver av disse er omtalt i 6WHJIRUVWHJGHO$, jfr.
vedlegg 1.

46
Kjernen i kvalitetsteorien er ikke dokumentasjonen i seg selv, men den systematiske forbedringsprosessen,
hvor dokumentert praksis er et middel i arbeidet med å utvikle en stadig mer konkurransedyktig organisasjon.
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Etter prosessen i de fem lagene finnes det dokumentert en stor mengde rutiner og
hjelpemidler. Det er alltid en avveining hva som skal tas med i en eksempelsamling.
1%%/%DVLV er gjort akkurat så omfattende at den er
- oversiktlig,
- inneholder det vesentlige for å tilfredsstille kravene i pbl/Godkjenningsforskriften,
- gir eksempler i hver ”boks” dvs. innenfor hver del byggeprosessen er delt opp i
- gir lyst til å bruke eksempelsamlingen og omarbeide den til en tilsvarende egen
systemdokumentasjon.
Målet for ethvert lags tekniske avdeling, ja. og for hele laget, bør være å få i gang en
SURVHVV som setter i system alle deler av avdelingens/lagets virksomhet, - et WRWDOW
VW\ULQJVV\VWHP for enheten. For dette arbeidet er 1%%/%DVLV et godt utgangspunkt.
Forhåpentligvis vil NBBL kunne tilby opplegg som stimulerer og støtter prosessen i
hvert lag, jfr. kap. 4.
  1%%/%DVLV6\VWHPKnQGERN, vedlegg 4. Dette er en EHVNULYHOVH av 1%%/%DVLV,
hva det er og hvordan det er bygget opp. Samtidig er det et modell for etablering av et
lags egen Systemhåndbok, altså et mønster for beskrivelse av lagets eget
kvalitetssystem. Når den individuelle bearbeiding som er nødvendig er gjort og lagets
egen systemhåndbok foreligger, kan laget bruke denne til å gå ut til omverden og
fortelle om seg selv.
5HVXOWDW&

´)UHGULNVWDGSDNNHQ” er et sett med eksempler som er utarbeidet av konsulenten etter
intervju med teknisk avdeling i FOBBL. Noen rutiner og hjelpemidler er komplette,
andre ikke ferdig bearbeidet. Her finnes eksempler på gode JHQHUHOOHGRNXPHQWHU, f.
eks. ”Hovedprinsipper for rehab-oppdrag”, - og på god VSHVLDOGRNXPHQWDVMRQ, jfr.
”Utarbeide løpende, skriftlig informasjon til beboerne i rehab-prosjekter”.
(Dokumentasjonen er ikke tatt med i denne NBI-rapporten).
5HVXOWDW'

)XQNVMRQVSODQPDOHQHOOHU+YHPJM¡UKYDWLOQnUPDOHQ er et ”universalhjelpemiddel” som kan være et hensiktsmessig verktøy for identifisering/opplisting
av oppgaver i et prosjekt/en prosjektfase og avklaring av ansvar for den enkelte
oppgave, og dermed et godt grunnlag for utarbeidelse av en kvalitetsplan for et
prosjekt. I "Steg-for-steg", del B er dette hjelpemidlet vist/brukt (veil-013).
Både TOBB og OBOS Prosjekt A/S prøver ut dette hjelpemidlet i flere oppdrag, og
vil være nyttige kilder til informasjon om denne bruken av dokumentene i et
kvalitetssystem.


5HVXOWDW(

,QQKROGVOLVWHU, vedlegg 6. De fem lagenes individuelle systemer er representert ved
respektive innholdslister. Dette er i utgangspunktet ”privat” eie. På den andre siden er
det utviklet delvis ved hjelp av offentlig finansiering, - og da bør det også kunne være
tilgjengelig for andre, i det minste lagenes ”NBBL-venner”. Nå viser alle erfaring at
ingen har nytte av ”en haug” med eksempler. Man klarer kun å forholde seg til
eksempler fra andre i det tilfelle man arbeider med å dokumentere en tilsvarende
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rutine. Så rådet til hvert lag som har arbeidet seg gjennom 1%%/%DVLV og skal
fortsette sin dokumentasjon:
- analyser egen virksomhet,
- velg så ut hva det er viktig å ”få på plass”,
- se så etter hva dere har i ”Gammelpermen”,
- gå deretter gjennom de fem innholdslistene og se om det der finnes noe som virker
nyttig.
- prøv å beskriv egen praksis, utarbeid eget hjelpemiddel/hjelpemidler
- ta så kontakt med laget/de lagene som har det (mest) interessante eksemplet.
5HVXOWDW)

Et 16-siders dokumenter som informerer om plan- og bygningsloven, endringene av
1995/97 og de retningslinjer som nå gjelder. I tillegg til dette finnes det et antall
rutiner og hjelpemidler i Eksempelsamlingen som skal hjelpe lagene i den nye ”pblhverdagen”, jfr. vedlegg 7.
5HVXOWDW*

9HLOHGQLQJYHGUVHQWUDOJRGNMHQQLQJ.Dokumentet med tittelen Veiledning til NBBLmedlemslag som skal søke om sentral foretaksgodkjenning, er i oktober-98
distribuert separat til alle medlemslag, jfr. NBBL-rundskriv Nr. D-98/36, U&R/PF,
S.nr. 95/000170. Dokumentet er ikke medtatt i denne rapporten, jfr. fotnote 37.
5HVXOWDW+

Dette er det dokumentet som prosjektgruppen utarbeidet med grunnlag i NBBLs PAbok og senere endringer i rammebetingelsene for bygging i boligbyggelagsregi.
Dokumentet gir råd om fremgangsmåter i byggeprosessens ulike faser.
Kapittelstrukturen ligger nært opp til systemstrukturen i NBBL Basis, jfr. Fig 3, og
letter dermed bruken av denne informasjonskilden ved det kommende arbeid med
dokumentasjon av kvalitetssystemet. Dokumentasjone ble senere utviklet videre til
det som i denne rapporten er betegnet "Del 1 - Veileder for prosjektledere i
boligsamvirket".

---------------------------

1%%/%DVLV 6\VWHPKnQGERN, 1%%/%DVLV (NVHPSHOVDPOLQJHQ og 1%%/%DVLV, Stegfor-steg, del B med NBI-maler foreligger som elektroniske dokumenter. Disse er
distribuert fra NBBL etter nærmere avtale med de lag som beslutter seg for å skaffe
seg dette hjelpemidlet som underlag for egen systemutvikling. Forutsetningen for å
kunne nyttiggjøre seg disse hjelpemidlene er at man har en PC med Windows
operativsystem (Windows 95 eller NT 4.0 eller nyere). Dokumentene
(NVHPSHOVDPOLQJHQ og 6WHJIRUVWHJGHO% er i Word 6.0/95.
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,9  9HGOLNHKROGDY1%%/%DVLV
NBBL har fått et hjelpemiddel for systemdokumentasjon som interesserte lag kan
bruke som underlag for dokumentasjon av eget system, 1%%/%DVLV. De lag som
setter i gang en slik dokumentasjonsprosess kan , hvis setter klare mål og styrer
disiplinert etter disse, holde prosessen i gang så lenge organisasjonen eksister. Dette
er imidlertid ikke lett. Erfaring viser at slike prosesser lett ”renner ut i sanden”, hvis
de ikke får stimulans. Det finnes flere former for slik stimulans, og nedenfor lister vi
opp et antall som trolig hver for seg, eller flere i fellesskap kan bidra til at
dokumentasjonsprosessen i NBBL-lag holdes vedlike og forhåpentlig utvides til å bli
en kontinuerlig forbedringsprosess.
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,QIRUPDVMRQ
Lag og personer i prosjektets ”nærmiljø” er kjent med prosjektet og det foreliggende
resultat. Men det er tvilsomt om alle NBBL-lagene er det. Selvsagt vil produktet
1%%/%DVLV bli presentert og tilbudt NBBL-lagene gjennom NBBLs
informasjonsopplegg, - og det er en viktig start. Men for å få i gang en
”kvalitetsbølge” av varighet i NBBL-miljøet, kan det være nødvendig å planlegge og
iverksette en ”Kvalitetskampanje” som understøtter og stimulerer den gode vilje som
nok finnes i lagenes tekniske avdelinger. Landsmøtet, konferanser, NBBL-lagenes
medlemsblader, osv. er alt fora hvor kvalitetsarbeidet og 1%%/%DVLV bør gis
oppmerksomhet. Det stimulerer og det forplikter.
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1HWWYHUNVVDPDUEHLG
Dette er en form for samarbeid mellom like organisasjonen/enheter, som baserer seg
på ulike former for gruppeprosesser over tid. Opplegget strekker seg gjerne over 18 30 måneder, med ekstern prosessveileder. NBI har arbeidet med
kvalitetssystemutvikling slike prosessorienterte grupper i byggebransjen i de siste 15
år. Generell erfaringen er dokumentert, jfr. referanselisten. De NBBL-prosjektene
som er referert til i innledningen, avsnitt Historikk, var ulike former for slike
nettverksprosjekter.
For boligbyggelag som allerede har et godt samarbeid, vil vi tro at etablering av en
”Kvalitetsklubb” vil være den beste måten å komme videre i sin
systemdokumentasjon og systemutvikling
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6HQWUDOWYHGOLNHKROGDY1%%/%DVLV
1%%/%DVLV inneholder et antall tidsaktuelle eksempler på rutiner og hjelpemidler.
Disse blir, av flere grunner, fort mindre gode som eksempler. Best kan denne
”utfasingen” illustreres med det som gjelder rutiner og hjelpemidler vedr. endret
plan- og bygningslov: Ettervert som lag landet rundt høster erfaring, vil det utvilsomt
dukke opp bedre eksempler på kontrollplaner enn det teori-eksemplet som i dag
finnes i eksempelsamlingen.
Man kan tenke seg en ”abonnementsordning”, hvor det med faste mellomrom, f. eks.
kvartalsvis sendes ut et lite antall eksempler på nytt og/eller forbedret ”gammelt”
innhold i 1%%/%DVLV, ev. sammen med en liten prosessveiledning/brukerveiledning.
Oppdateringsopplegg kan gjøres som
- er en papirutsendelse gjennom NBBLs rundskrivopplegg
- distribusjon av disketter
- distribusjon sin e-mail via Internett
- utlegging på egen NBBL hjemmeside på Internett, hvor dokumenter kan hentes,
og hvor veiledning kan formidles interaktivt.
Det sier seg selv at distribusjon og utviklingsstøtte via Internett er fremtidens
opplegg. En nærmere analyse av hva som kreves, når mange nok lag (brukere) er på
nettet, samt hvordan NBBL selv skal betjene ordningen, bør være ett av de tiltak som
prioriteres.
Den elektroniske versjonen av 1%%/%DVLV er i dag et enkelt katalogtre med rutiner
og hjelpemidler (i Word) som nederst nivå og kapittelinndelingene (”Boksene” i fig.
3) som første samlenivå. Det pågår arbeid i NBI-miljøet for å videreutvikle denne
”gamle” måten å lagre styrende dokumenter på, først og fremst med sikte på å gjøre
arbeidet lettere for den som vedlikeholder systemdokumentasjonen, men også for å
gjøre arbeidet til hver bruker lettere. Det kan tenkes at NBBL finner det interessant å
engasjere seg i en slik ”forskyvning av brukergrensesnittet” med sikte på å ta frem en
neste ”generasjon” av 1%%/%DVLV, hvor f. eks. også en valgfri mulighet til
omorganisering av dokumentene fra 1%%/%DVLV sitt forenklede
nummereringsprinsipp til full Matrise-nummerering, legges inn.
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8WYLGHOVHDYLQQKROGHWL1%%/%DVLV
Den første versjonen av innholdet i (NVHPSHOVDPOLQJHQ er valgt ut fra to prinsipper.
Det skal være
a pedagogisk illustrativt
b tilfredsstille plan- og bygningslovens/Godkjenningsforskriftens krav
Ved en videre oppbygging av denne eksempelsamlingen bør det legges vekt på det
som antas å være, eller undersøkelser viser er, det mest representative behovet. Her
kan man oppleve at det finnes ulike behov/interesser hos ulike grupperinger av lag,
for eksempel. ”de små” og ”de store”. Dette må trolig kunne løses med differensierte
oppdateringstilbud.
En aktuell oppdatering kan være:
1 Bearbeiding av relevante rutiner og hjelpemidler av typen ”økonomisk
risikoforebygging”. Dette er stort sett rutiner og hjelpemidler som inngår i ”Boks
1” (kapittel 1 i kvalitetssystemet), dvs. ledelse av teknisk avdeling, strategiske
elementer i styringssystemet, samordning av teknisk avdeling og øvrige enheter i
et boligbyggelag, osv, samt de prosjektrettete aktiviteter med stor økonomisk
konsekvens (grunnervervelse, konseptvalg, gjennomføringsmodell, etc.).
Impulser til slike rutiner kan hentes fra BA-generelle eksempelsamlinger, f. eks.
.YDOLWHWVV\VWHP%\JJRJ$QOHJJ, men boligbyggelagsvirksomhet er spesiell og
det vil trolig være hensiktsmessig å engasjere et antall lag i et nettverk for å få
dokumentert reelle og gode eksempler.
2 Bearbeiding av opplegg for Kvalitetsplan (inkl. kontrollplan etter pbl og HMSplan etter Byggherreforskriften) for ulike typer/størrelser av prosjekter og
boligbyggelaget i ulike roller i prosjektene. (Dette området er vanskelig, men
viktig; ennå finnes det ikke en bred bransjeforståelse av begrepene og en
hensiktsmessige måte å møte kravene til slik dokumentasjon på).
3 Bearbeiding av kvalitetssystemvedlikeholdet i hvert lag; Veiledning til
kvalitetssjef-funksjonen med hensiktsmessige eksempler på Ledelsens
gjennomgåelse, avviksbehandling og korrigerende tiltak, systemrevisjon, opplegg
for systematisk forbedring mv. (Den foreliggende versjon av (NVHPSHOVDPOLQJHQ
har rutine for avviksbehandling og intern revisjon, slik pbl/GOF krever, men det
vil trolig være behov for styrket oppmerksomhet på disse elementene, hvis
systemet skal fungere).
Andre retninger for systemutvikling kan være like aktuelle som de over nevnte, jfr.
integrering av system for Internkontroll (HMS), miljøstyring, osv. Dette må NBBLmiljøet selv legge føringer for gjennom en stadig åpen drøfting av det felles mønster
for styringssystem som organisasjonen nå disponerer.
Det foreligger et grunnlag som NBBL-miljøet kan samarbeide om å IRUHGOH. Det
felles produktets standard er avhengig av omhyggelig pleie. Først fra NBBL sentralt,
dvs. Teknisk Utvalg, Teknisk sekretariat og de støttespillere organisasjonen
engasjere. Dernest av hvordan hvert lag lykkes med sin egen utviklingsprosess og
hva de lar fellesskapet få ta del i av egen erfaring.
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