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I. IIJ111edl1ing

I 1966 ble det i USA bygget ca. 1440000 leiligheter.
hvorav ca. 7S % var frittHggende smAhus i lre. Av
disse ble ca. 75 % oppf0rt pi\. tradisjonell mAle, ca.
5 ~n var fabrikkfremstilte hus og de resterende 20 %
var hus hvor forskjellige bygningsdeler var laget pA
fabrikk og gikk inn sam bygningskomponenter i 5t0rre eller mindre grad.
Prisene pA disse husene varierer selvsagt efter hvor
husene bygges, st0rrelse, utstyr og tomtest0rrelse.
Som eksempeI kan nevnes at prisene pA Long Island
utenlor New York Jigger pA ca. 950 kr./m'. Dette ink1uderer garasje pA 24 m'. tomt pA ca. 2 m:l.l, oljefyr,
vaskemaskin, fullt kjokkenutstyr og gr0ntanlegg.
DeUe er en byggepris sam selv efter norske forhold
er meget lay. Arsakene til denne lave byggeprisen er
mange, bI. a. tomtepriser og lavt arbeidstidsforbruk
pA byggeplassen. PA et en-etasjes hus pA 177 m' ink!.
garasje (sIabkonstruksjon) ble det lagt ned ca. 381
timeverk, bi/de J. Dette inkluderer alt pA huset, bort·

Bilde J. 177111' inkl. garasje. Pris: kr. 179000 inkl. tomt.

sett fra terrengbehandling l beplanting og astalt til garasjen. Dette er et meget Javt tidsforbruk sam vi i
Norge m~tte ha tre-firedoblet hvis vi skulle ha bygget
samme hus her.
La det vrere klart at vi ikke ulen videre kan overfere
dette huset til Norge. Det gjelder kanskje sAvel husets
arkitektur sam en del tekniske utf0relser. Hensikten
med studiebes0ket var i ferste rekke A fiune Arsaken
til det lave tidsforbruket pA arbeidsplassen. Deue er
gjennom tidsobservasjoner pA byggeplasser og konfcraoser rned de irnpliserte parter blitt belyst. Arsaken
til det lave tidsforbruket ligger ferst og .fremst i den
mAten arbeidene er organisert pAl spesialisering av
arbeidsoperasjonene, standardisering av materialene
og produksjonsteknisk riktige konstruksjoner.
De besokte byggeplasser var aUe pA Long Island,
hvor tradisjonell smAhusbygging regnes A vrere roest
avansert i USA. De besekte byggefirmaer var:
levitt and Sons Inc.
(ca. 5000 hus/Ar - hvorav 500 pA Long Island)

Arlyn Oaks
(ca. 200 hus/Ar - Lnng Island)
Northrnen Builder Co.
(ca. 200 hus/Ar - Long Island)
AIle tre firmaene hadde bygget opp sin organisasjon
pA samme mAte. Det hersket enighet has aUe at Levitt
and Sons drev best.
De data sam fremlegges i denne rapporten er bentet
fra byggeplasser til Levitt and Sons.
2. Organisasjon. av byggearbeidene
SmAhusbyggingen i USA foregAr der hvor det er
salgsmuligheter. Entrepren0rer kj0per tomter, regulerer omrAdenc og planlegger husene med det for eyet A
fA solgt hus. En viktig side i et entrepren0rfirma er
deNor markedsunders0kelser som belyser hvar folk
vii bo og hvilke typer hus som skal bygges. FeUes for
de entrepren0rer sam ble ·bes0kt var at de ku.n enga·
sjerte seg i tomtekjep. la opp planene og fremdriften,
serget for finansieringen og solgte hus. Alt arbeide
ute pA byggeplassen ble satt bort til underentreprenerer. Levitt hadde sAledes en byggeplassadministrasjon ved byggeplassen (500 nus pro Ar) pA - foruten
produksjonssjefen - fern mann og tre kontordamer.
De fern var inspekt0rer sam hadde bvert sitt omrAde
A passe pA og sto i nrer kantakt med underentrepre·
n0rene og kontrollerte deres arbeide og fremdrift.
Arlyn Oaks (200 hus pro ~r) hadde en administrasjan sam besto av, foruten direkt0ren, to mann og en
kontordame. DeUe er en relativ liten administrasjon,
men ved den utstrakte bruk av underentreprenerer
sam ble benyttet, var den tilslrekkelig.
Den st0rste underentrepren0ren var t0m.rerentrepren0ren. som kunne ha 'fra 20 til 60 mann pA en byggeplass. Hans byggeplassadministrasjon bestod i en arbeidende farmann sam serget for at materialer var
ved huset i riktig mengde og til riktig tid. Hans arbeidsinnsats, sam bestod av oppmerking av bindingsverk, varierte med antall mann pA byggeplassen. Med
60 mann pA plassen fikk han ikke arbeidet noe pA
byggene seiv.
De andre underentrepren0rene var mindre - helt
ned til to mann - og aile formennene var arbeidende
formenn, tilsvarende yAre lagbaser i Norge.
I alt var det pA Levitts byggeplass ca. 26 underentreprenerer. Levitts egen innsats pA byggeplassen
bestad i sevice og garantiarbeider.
Underentrepren0renes arbeidsomrAde:
1. Matjard, tildanning avo terreng, veier, grunnarbeide
2. Septiktank. Iedoinger til huset
3. Gateopparbeidelse
4. Fundamentering, slab, trapper
5. Vei fra gate til hus
6. R0rinstaUasjoner
7. Elektriske installasjaner
8. T0mrerarbeider
9. Derer av tre
10. Dorer av metaU
11. Taktekking
12. Isolasjon
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13.
14.
IS.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

Muring
Maling
Tapet
Gipsplater m/sparkling
FJiser, keramiske
Fliser, plast
Gulvtepper
Blikkenslager
Ytterkledning'
Vinduspuss

23. Dmf - tetningslist
24. Garasjed0rer
25. Beplantning
26. Opprydding
Leverand0rer av d0rer i metall og tre utf0rte mon·
teringen pA byggeplassen med egne folk.

3. Prodttksjonsplanlegging
Hussalget var bestemmende for husproduksjonen.
SaIgsfolkene sam hadde provisjon av salget, ga fort10pende rapport til produksjonssjefen, sam la OPP takten i produksjonen efter salget. I alt var det hos Levitt
Atte hustyper A velge melJom pA den bes0kte bygge·
plassen. Prisene varierte med st0rrelsen av husene og
IA fra 22000 til 30000 dollar, og st0rrelsen var fra
150 til 260 m'.
Kj0perne valgte tomt og bus efter et reguleringskart, men pA grunn av de valgmuIigbeter kj0peren
hadde til A fA hus bygget med eller uten kjeller, peis
og lignende, kunne huset ikke po\begynnes f0f det
var solgt. PA den mAten var det salget som bestemte
produksjonen, og produksjonsplanene ble utarbeidet
efter dette.
Selve produksjonsplanen var eukelt bygget opp pA
et skjema med de forskjellige underentrepren0rer pd
den ene akse og dager pA den andre akse. Planleggings·
dataene for de forskjellige faggrupper var erfarings.
data sam man kunne innhente has hvilken som heIst
underentrepren0f. Denne fremgangsmAten hIe henyt.

tet under studieturen og hIe kontrollert ved stikkpre.
ver. PA den mAten arbeidet var spesialisert, visste
hver enkelt gjeng n0yaktig hvor lang tid de brukte
pA de forskjellige hustyper.
Hos Levitt bIe takten i fremdriften lagt slik at
husene bIe bygget pA 53 arbeidsdager. I den tiden Var
det lagt inn ca. 20.30 % «slakk> mellom gjengene, slik
at det ble fra 30 til 40 effektive arbeidsdager pA bus.
ene. PA gronn av de forskjellige husst0rreiser, og der.
med forskjellige arbeidsmengder, var denne o:sIakken.
n0dvendig. Det ble aidri observert mer enn en gjeng
i hvert hus, og Iagst0rreisen var ikke over to mann.
Om n0dvendig, hvis salget gikk bra, kunne takten
0kes ved A sette pA fIere gienger. Ved besiutning am
0kning eller senkning av fremdriften ble underenlre.
pren0rene i god tid gitt beskjed, og spesielle koordineringsproblemer bIe tatt opp pA byggem0ter.
Husbyggingen er sesongbetont, idet salget er best
pel sommeren. I desember, januar ag februar bIir det
ikke produsert fundamenter eller grunnmurer. Mannskapsstyrken er i disse mAnedene Iiten pA byggeplassene.
Salget og produksjonen av busene ble organisert pA
den mAten at det ble bygget modelIbus pA et omrAde
som IA inntH en hovedvei. Et av madellhusene hIe
innrettet som kontar far saIgsfoikene hvarfra de soig.
te hus pA merliggende omrMer. ModelIbusene ble
pJanlagt og bygget ved et intimt samarheide mellom
arkitekt, byggefagfolk og salgsfolk. Her 'ble selve de·
taljutformingen tatt hAnd om. Underentrepren0rene
kunne her ta ut materialforbruket og fikk erfaringer
i marken f0r produksjanen sattes i gang. Modell·
husene var pel denne mAten utgangspunktet ved prisavtaler.

4. Tidsforbrnk
Type Devon 153 m'+garasje 24 m'. S/abkonstruksjon.
£n-etasjes vinke/hus, tTadisjonelt bygget.
Time..
forbruk

Arheidsoperasjon
Grunnarb.
Snekker
Etenzit shillgel
Isolasjon
Gipsp/ater
Taklekkillg
Fasadestein
Garasjederer
Derer, innv.
Fliser bad
Maler
Gu/vbelegg
Tapel
E/ektriker
R0rlegger
BUkkells/ager
Rydding
Vask og rellgj@ring

Slab komplett. Graving, St0P m.m.
Bind.v., underkledn., taktro, vinduer, utv. og innv.
belism. tresbingel utv., skap og kj0kken, utv. d0rer
m/papp
tak og vegger 7 em
vegg og tak. J;aping og tre ganger sparkling
pappsbingel m/underlagspapp
sandsteinskifer pAsatt ml klips
montering vippeport
ferdig belistet
keramiske pA gulv og vegger
tre ganger spr0ytemaling innv. + utv. mating
tepper + p]astfliser - kj0kken, vaskerom
kj0kken - bad
73 punkter, skjult anlegg
vann-kloakk-varme -ira utv. grunnmur komp!.
takrenner - ned10p
utv. og innv. seks ganger
Sum timeforbruk

I tillegg kommer terrengbehandling, beplantning,
asfalt frem til garasje og gangvei.
5. Eksempler pd delaljerl lidsforbruk

2

enkelte fag

55
102
11
7
67
16
7
Hi
2!-i
5
IS
7
3
17
48
3
10
4

Masse

Std.tid
t/enb.

170 m'
100
305
610
190

m'
m'
m'
m'

25 mZ
1 stk.
7 stk.
14 m'
290 m'

30 m'

0,11
0,023
0,12
0,085
0,28
0,36
0,36
0,10

381

5.1 T0mreT. og snekkerarbeide
Sam det fremgAr av tabellen over tidsforbruk pkt.
4, ble det brukt 102 timeverk pA t0mrer· og snekker·
laget. Disse timene fordeler seg slik:

Utlegging bunDsviller, oppmerking
I. . dings verk vegger og tak
;: ~:derkledning vegger og tak!,:"
4. Inosetting vmduer, utv. belistDlng,
gesiIIlS
. . .
5. Div. spikerslag 0.1.. 1 bmdmgsverket
6 TreshiDgel utveDmg
InDv. belistning, utv. d0rer, skap
og kj0kken

7:

Sum

5 timer
30 •

18 •
4
7
7

•
•
•

21

•

Det ble brukt mer materialer i bindingsverket
enn i Norge. Stolpeavstanden var 16" (ca. 40 em),
og det ble brukt 2" x 4" toppsviller. ArsakeD til den
doble toppsvill var at 2" x 4" ble buttskj0tet. Skj0teDe pA de to 2" x 4" ble forskj0vet, og det hele ble
spikret sammen slik at veggen ble stiv nok til at
den kunne reises opp. Ved aBe vinduer og d0rer ble
det brukt doble stolper. AIle materiaIer var h0vJet og
hadde avrundede hj0rner. Horisontale spikerslag ble
ikke brukt. bi/de 2.

102 tlmeverk

5.2 Delaljerl lidsforbruk pd bindingsverk

Timer

Masse Std.tid
t/lm

2"x4" og 2"x3" stolper og
losholter prekuttet, resten i standard leDgder fra sagbruk
16
Oppmerking (eD mann legger
ut sviller og merker aile hus) 2

1190 1m

0,D15

18

1190 1m

0,015

Kommentarer
Sammenligoet med tidsforbruket i Norge sam,
nAr det drives bra, kaD settes til 0.08 t/lm, er tidsforbruket I USA meget lavt.
Rvor ligger forklaringen? F0rst og fremst i ar~
beidsmetoden og ved spesialiseringen av arbeidsoperasjonenene. F0rste betingelse for A fA arbeidet
hurtig utf0rt var efter snekkerformannens mening
A fA lagt Ded et undergulv pA bjelkelaget. PA dette
undergulvet snorslo man aIle utvendige og innvendige vegger og innbygoingsskap, tilpasset svillene og
merket opp hvor hver enkelt stolpe skulle stA. Dette
arbeidet utf0rte en mann som hadde aile mAl eo ten
I hodet eller pA maier. Tidsforbruket pA selve oppmerkingen varierte efter hustypene og lA fra en
halv til en time pr. etasje.
Neste gjeng pA to mann spikret sammen bindingsverket. Iiggende pA undergulvet og oppA hverandre i
omveodt rekkef0Jge av den som veggene skulle reises i, dvs. innerveggene ble f0rst spikret sammen.
DerpA ble veggene reist og spikret sammen i hj0fnene.
Metoden med reising av veggene ga spesielle
hj0rnel0sninger og en bestemt rekkef0lge veggene
rnA.tte reises i, tegn. 1.

Bilde 2. Det ble brukt mer materialer
ket enn i Norge.

5.3 Detaljert tidsforbruk ved inusetting av vinduer
Feste plastfolie I ApniDg
0,5 tnin. pr. vindu
Innsetting vindu - to mann i 45 sek. 1,5 II1.iJ1.. pro vindu
2,0 min. pro vindu

Kommentarer
Tidsforbruk i Norge ea. 25 min. pro vindu. Arsaken
til det lave tidsforbruk i USA Jigger I vlnduets utforming.
Vinduet kom fra fabrikk. malt med ett str0k og
med glasset i. Vinduet had de utvendig belistning
pAsatt, legn. 2 og bi/de 3.

aeSlag-iI.

Denne vaggen
reises forst

.

Glldere for
vlndusrammene

VerWwlsnltt

Finer

Fast

..

- .. ::1

•• >

bindingsver-

.• .

.

Tegn. 2.

bellstnln!1
Folie
Papp
Fugekitt

Glpsptote
Underkledning

Utv.ktednin

Horisontg(snill

og horisontalsnitt av vindu med
fast utvendig belistning.

Vertikal~

.; .... to;

Underkledning •
Tegn. 1. Syslem for bindingsverk og bruk av konstruksjons·fint!r.

Innsettingsmetode
Plastfolie ble stiftet fast utvendig rundt vindusApningen og brettet inn. DerpA. korn to mann og
monterte vinduet: en mann innvendig med water-

3

Mnd 0.1., og skj",reredskapen er kniv. Platene ; taket
blir f0rst montert. Ved montering av platene i tak
benyttes en hjelpebukk som bolder platene 0PP til
bjelkene. P~ veggene legges platene 2 stk. ; b0yden.
(Ved den standardisering av takh0yden sam er gjon
p~ sm~bus i USA, passer 4-fots plater). 0verste plate
blir satt p~ f0rst. F0r platen blir tatt fra stabelen
blir den 0verste spiker:rekken festet i platen (avstan.
den me110m stolpene bar man jo der platene st~
i stabel). Resten av spikringen klarer man ved ~ st!
pA gulvet. Ved monteringen av nederste plate be.
nyttes en vippearm sam betjenes med foten.
Ved ~ sette platene p~ veggen, to i etasjeh0yden
oppnAr man en meget god arbeidsstilling for spark~
leren, som kan g~ bortover gulvet med sparkelbrettet
i riktig arbeidsb0yde, bi/de 4. Det samme gjelder

Bilde 3. VindlL l1led "tvendige lister pdsatt fro fa.
brikken..
pass og en mann utvendig sam spikret vinduet fast.
Utvendig underkledning var gjort p~ forMnd. Man·
nen utvendig saUe vinduet pA plass i Apningen.
Mannen inne serget for at nedre hj0rne av vinduet
badde riktig avstand til bindingsverket slik at manDeD lltvendig kunne spikre f0Tste spiker i utvendig
belistning. Mannen innvendig justerte sidekarmen
p~ vinduet i lodd, og neste spiker p~ samme side
hie shUt inn. Mannen innvendig justerte derpA vin·
duet i water og andre siden av vinduet ble fast·
spikret. Senere ble utvendig kledning satt imot vinduets utvendige list og overgangen vindu - utvendig kledning pM0rt fugekitt.

5.4 Detaljert tidsforbrttk pd gipsp/ater l1led tre gan·
ger sparkling og tape
Std.tid
Timer Masse
Montere gipsplater tak
og vegger
28
630 m'
0,Q45 tim'
1. gang sparkling, taping
14
590 m'
0,024 tim'
2. gang sparkling, taping
11
590 m'
0,019 tim'
3. gang sparkling, taping
10
590 m' ~,017 tim'
Det er ferst og fremst metoden, spesialverkt0yet
og standardiseringen av takh0yden sam er Arsaken
til det lave timeforbruket. Vanlig m~te med gipsplater i Norge er A montere platene pA veggene stAende,
i motsetning til USA, bvor plateoe blir lagt. Gjennomsuitts standardtid i Norge for vegger og tak kan set~
tes til ca. 0,18 tim' - i USA 0,045 tim'. (Det er blitt
opplyst at spesialfirmaet Gipsplatemonasje i Norge,
som bar arbeidet med gipsplatemontasje ; USA, ligger p~ nesten samme tidsforbruk som i USA).
Metoden i USA g~r i korthet ut p~:
Gipsplatene er avfaset mot langsidekanten, ca. 7
em bred og ca. 2 mm tykk, og gir derved plass til
tape og sparkeI, sam gj0r det UD0dvendig med spikerslag bak plateskj0ten. Alle gipsplater blir lagret
i huset pA kant mot en bindingsverkvegg. Mont0rene
(to mann) m~ler ut og skj",rer platene i denne stillin·
gen. Det benyttes spesialverkt0Y som vinkler, mAle-

4

i

I

Bi/de 4. Gipsp/atene ble lagt. Spark/eren fikk derved
riktig arbeidsstilling.
pussing me110m bver sparkling. Ogs~ overgang tak·
vegg blir tapet og sparklet. Taklist blir derfor ikke
n0dvendig. (1 de eidre hus somjegvar inne i ag sam var
3-5 ~r, fantes ikke sprekk tak-vegg. Ved den m~ten
smiliusene blir bygget p~ med undergulv som veg·
gene sth p~, blir det bare svilleb0yden som kryper
i veggen. Dessuten blir det ikke spikret nre.r:m.ere
hj0mer eller tak-vegg enn 15 em). Ved fremspring.
ende bj0mer ble det satt p~ s~1 bj0mebeskytter,
sam ble usparklet.

6. Andre !construksjoner og metoder av interesse
6.1 Forskaling og step grunnmurer
Der bvor de sku11e ba kje11er under busene, ble det
oppf0rt st0pte kje11ervegger. Systemet gikk ut p~ at
bare ytterveggene ble st0pt. Som b",ring inne i kjel·
leren ble benytet st~lr0r m/fleos og trebjelker eller
stAlbjeIker. Kje11ermurene var ca. 20 em tykke og
hadde ingen isolasjon.
Til forskalingen ble benyttet et system som bestod
av standardiserte kasettelementer bygget opp av
finer pA en ramme av 2" x 4", tegn. 3 og 4.
F0r forskalingen av veggene begynte, ble det st0pt
en s~le. Ved bjelp av dette forskalingssystemet, sam
kunne tilpasses en hvilken sam heIst grunnmur, hIe
det med forbausende lite tidsforbruk satt opp grunn.
murer sam var rette og med «god betongflate».
240 m' forskaling ble satt opp p~ 18 timer. Dette
gir en standardtid p~ 0,D75 tim'. Dette ligger i under·
kant av bva man oppn~r ber i landet ved blokkbebyggelse bvor man bruker elementforskaling sam
flyttes med kran. Ved kjellerforskaling oppf0rt tra-

»"

Tlfpassn/nger fQr Drummurens lengde spikf?s pd

VeDQbinder m/ rasle
avstandssklver
Dobbie streJikfisker 2")(4"
forSkjOvef i skjotene og med
lengder etter standard tTrfast

t

2"x4"
5/B"Finer

1

BUde 5. Betongbilen var selv blandemaskin.

.\

36"

Tegn. 3. Forskalingssyste111. av elemellter.

bIe vann satt til for c\ fa. den 12ms~ede konsistens pA
betongen, slik at den kunne flyte ut i veggforskalingen. Betongbilen kj0rte rundt huset, og ved hjelp av
renner fra bilen rant betongen rett i forskalingen.
Utst0pningen foregikk fra husets hj0rner. Betong.
kvaliteten var ca. B2DG med en slump p<\ 12-13 em.
St0pekapasitet:
Iblanding vann
Utst0ping

--

Tid i min. Masse
8 8 m3
1 8 8 m3
2 6 8 m3

Bemanning: sjAf0r + en mann.
Effektiv st0pekapasitet medregnet
grunnmur blir ca. 16 m 3 pro time.
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ca20cm
ca20cm
1'''0+,+1-----1'

36"

2"x4"

•I

Tegn. 4. Forskalingselement.

6.2 Slabkonstruksjon
Byggegrunnen, som bestod av sand, gjorde at dette
arbeidet var enkelt <\ utf0re. OmrAdet hvor huset skulle
std ble planert ut n0ye efter fastlagt kote. Husel ble
stukket ut og en sUIgravemaskin (Ilk typen som benyttes i Norge til dreneringsgr0fter) gravde ut en 8"
bred og 3 fot dyp gr0ft for fundamenlene. Betongen
ble derpd fyIt i gr0ften fra betongbilen mens den
kj0rte sakte langs huset. Pd dette fundamentet ble
det murt opp med eementstein en 6" bred og 8" h0Y
mur. Det bIe murt fast forankringsjern for feste av
svill. Efter at aIle r0r for vann, kloakk og varme var
lagt ned ble det fylt tilbake sand som ble komprimert,
og en 2 fot bred og ca. 3 em tykk. kantisolasjon av
presset steinull ble lagt ned. F0rste svill ble tilpasset
og festet, og grunnen dekket med en plastfolie som
fuktsperre. Derefter ble det st0pt en ca. 10 em betongplate som hIe trukket av efter svilIene, og det hele
ble gIattet med en glattemaskin. Gulvet var dermed
ferdig for senere p~Iegging av guIvbelegg, som kunne
vrere tepper fra vegg til vegg, vinyIfliser eller keramiske fliser, tegn. 5.
SviU 2'~4"

disjonelt i Norge, skal man gj0re det godt for d oppnd en standardid pd 0,40 tfm'.
Det sam karakteriserte forskalingssystemet var
hvor lite avstivninger man benytter ved selve oppsettingen av forskalingen. F0rst efter at betongen var
fylt opp i forskalingen ble veggen rettet opp og avstivet.
Betongst0pningen foregikk direkte fra betongbilen
lIled hjelp av renner som bilen hadde med. BetongbUen som hadde t'rhjuis trekk, tok 8 m 3 betong og
badde egen vanntank med, bilde 5. Pd byggeplassen

innkj0ring til

~",~:",.4"~:4:.~'"~::,' -:::1.

Sement:.:.::1' .. l?'"",
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'-- Plastfolie
Sand
'--_ _Isolasjon ca.3 em
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Tegn, S. Slabkonstruksjon.
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Teledybden pA Long Island var 3 fot, men slik som
denne slabkonstruksjonen ble utf0rt ble gmftedybden variabel. Enkelte stcder var den ikke mer enn
1J.1-2 fat dyp. Sidene i gr0ften ble ogs~ meget ujevn,
slik at sidegrep for telen var mulig. Varmetapet fra
huset rnA derfor VCEre Arsakcn til at det ikke oppstAr
teleskader pA disse kODstruksjonene.
63 Snekkerarbeider
Som f0r nevot ble det brukt mer materialer i bindingsverket enn vi broker i Norge. Dette har sarnmen~
heng med bygningsbestemrnelser og produksjons·
metoder. Levitt holdt materialene til dette arbeidet,
slik at snekkerentrepreneren bare leverte arheidskraf·
ten.
Materialene korn prekuttet og buntet til hvert hus
for seg. Hj0rner og doble stolper ved vinduene var
ferdig sammenspikret. Til tross for platekledning
bAde inne og ute, ble det forlangt skrAavstivning i
bindingsverket, bilde 2.
Takkonstuksjonen var et sperretak med sperreavstand etc 60 em, som ved manteringen ble spikret
sam en fagverkskanstruksjan, tegn. 6.

Tegn. 6. Takstol med nIvmebjelke. Diagollalstaver
spik,.es pd ved mOllte,.illgen.
I mCimet ble det Iagt app en planke sam sperrene
ble satt imat. Denne hadde ingen annen funksjon
enn c\ vcere et arbeidsteknisk hjelpemiddel ved mantering av sperrene. Levitt hadde satt app en pr0ve med
gang-nail systemet pA et hus. Det var meningen A gA
over til dettc systemet.
finer, vanofas!, limt av 3-5 lag, ble benytte! bAde
sam undergulv, underkledning, taktro og utvendig
pA vegger der hvar det skuIle .forblendes med mur.
I bjeikelaget ble det blokket imellom bjelkene med
2" x 3" under finerskj0tene, og pA taket ble det be·
nyttet et H-forme! beslag som ble satt pA i finerskj0tene midt mellom sperrene, tegn. 7.

en spesiell type pappkartang sam var malt og i for_
skjeIJige standard bredder med og uten «-blonder.
og med uttatte spalter for lufting av taket. Det ble
averhadet ingen tiIpassinger pA dette materialet i
bredden, bare i Iengderetningen, og det gikk derfor
raskt A sette det opp.
Det far nevnte undergulvet var ikke bare en fardel
far snekkerlagets arbeide, men agsA en betingelse for
at aIle de andre fagfalkene kunne arbeide rasjoneit.
Bjelkelaget ble fomvrig krysstivet i fakket, legll. 8.

40 em
Tegn. 8. Kryssavscivning av bjelkelag.
Krysset ble bare spikret fast 0verst pil bjelken og
festet nederst. Slik stod det inntU det hadde fAtt
t0rket ut og «lasten)) var kammet pil. F0rst da ble
krysset spikret fast nederst. Bjelke1aget over kjel.
ler hadde ingen isolasjon eller himling.

6.4 Utvelldig kledllillg
Utvendig k1edning pA et hus kunne bestA av tre·
fire forskjellige typer av k1edning. Foruten en forblende! vegg med tegl eller sands tenskifer, brukte
man treshingel ag Eternit-shingel. AIle overganger
mellom kledningstyper, d0r- og vindusApninger og
Iufteventiler ble pAfart elastisk fugekitt. Over yin·
duene ble montert beslag som gikk opp bak k1ed·
ningen.
6.5 Taktekkillg
Til taktekking pA busene ble benyttet asfaltshin·
gel 12" x 36", som ble spikret. PA undersiden av shingelen var det punkter med termoplastisk klebestaff,
sam - nAr sommeren kom - klebet seg fast til
underliggende shinge!. Under shingelen ble det lagt
ut en underlagspapp som fra fabrikken var utstyrt
med farvede streker som karresponderte moo asfaltshingelens plasering, bi/de 6. Avslutningen ved gaviene
ble utfart ved at shingelen ble fert ut .yf over vindski-bordet, legn. 9.
Dekkbord pA vindskiene, slik som i Norge, fantes
ikke pA hele Long Island.
If

Finerpl,
Tegn. 7. Sikring av finerskjeteue mel/om sperrene
med H-formet beslag.
Fineren var meget rough laget, og det var kvisthull 0.1. i den, men den tAIte vann ag var hurtig A
arbeide merl. Tykkelsen av fineren varierte cfter
hvor den ble benyttet. PA taket ble brukt 9 rom
finer. Som undergulv ble brukt W'-YS" -14" for
respektive senteravstand pA bjelkene 12"-16"-24".
Til utvendig underkledning pA veggene pA resten
av huset ble det benyttet gipsplater med impregnert
papir eller en impregnert plate Doe fastere eon vAr
fiberplate. Til gesims og vindskier 0.1. ble det benyttet
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Bilde 6. Uuderlagspapp med streker.

Asfaltshingel

Vindski

Tegn. 9. Asfaltshingelen blir [agt ui over Vil1dskiene.

6.6 Elektriske instaIlasjoner

Alt elektrisk anlegg var skjult anIegg. Den produksjonstekniske fordel med ikke <l broke 5t;\lr01" som
i Norge, kom her tydelig frem. PA Long Island var
det tillatt Abroke en type kuloledning. (Det finnes ogsA typer som har en fleksibel stAlkappe hvor man kan
skifte ut ledningeoe).
FremgangsmAten ved skjult anIegg var at det ble
boret (elektrisk drill med et W' bor) gjennom stolper
og bjelker, og kabelen hIe tredd igjennom. Der hvor
det var fare for at det kunne bli spikret igjennom
ledningen, ble det slAtt pA smA stAlplater pA bindingsverket. AIle veggbokser var firkantet og kunne spikres ctirekte pA. stolpene, bilde 7. Denne metoden gj0r

6.7 Rerlegger
En av de tingene sam karakteriserer amerikansk
smlliusbygging er velutstyrte bad med skjulte an·
legg, men uten sluk i badegulvet eller noen form lor
hulkil mellom vegg-gulv. Badero=ene ble med bensyn pA vanns01 sett pA pA samme mAte sam kj0k~
kenet. Ved hjelp av overlap. forheng eller skyved0rer s0rger man for A sikre at det ikke kammer
meget vann pA gulvet. Det er innlysende at dette i
sterk grad bidrar til det lave totale tidsforbruk som
er registrert.
Av r0rleggermaterialer og arbeidsteknikk kan nev·
nes:
I slabkonstruksjoner ble av10psledninger i grunnen lagt av soilr0r mens det fra gulvet og opp ble
benyttet tynne kobbern1:lr. Kabberr0rerene var dyrere enn soilr0r, men p.gr.a. vekten og arbeidsmetadene
bIe kobberrerene allikevel billigere. Det bIe benyttet
innbygningsbadekar med oveI'10p sam ble satt
inn pA et tidlig stadium efter at bindingsverket
var oppe. (Karet ble senere innkledd uten at det var
noen form for Iutting bak). Det samme gjaIdt for
dusjkabinetter. bi/de 8.

Bi/de 8. Pretabrikert dusjkar.

Bilde 7. Sikring mot spikring gjennom ledningen

med stdlplater.
at man sparer arbeide ba.de for elektriker og snekker, samtidig som bindingsverket ikke blir asaget
istykker» og nedfc'iring av taket med lekter bortfaUer.
net lange boret gjorde at elektrikerne kunne gA pA
gulvet og bore i bjelkelaget_
Takboksene var tilncennet ronde og var utstyrt
med en teleskopisk festeanordning bak pA boksen,
som den ble festet til bjelkene med. tegn. 10.

Alt anlegg var skjult i veggen eoten ved at det hIe
satt opp dobbel bindingsverkvegg eller ved at aet
ble boret hull i bindingsverket i likhet med den elektriske installasjonen. (Sikring mot spikring gjennom
rar ogsA). Alt som kunne prefabrikeres bIe gjort pa
et feItverksted hvor de hadde jigger for de forskjellige
typer av hus. Tilfarsel av materialer til bygget ole
gjort fra feltverkstedet. Aile materiaIer bIe her gjort
ferdig og smAdeI.er pakket i sekker i riktig antall
for de forskjellige hustyper.
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- Regulerbart
feste

1---Boks
Tegn. 10. Elektrisk takboks med regulerbart teste.

Bilde 9. «Malerbil. med spreyteutstyr.
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6.8 Malerarbeider
AIle husene ble malt innvendig med samme Farve
over det hele. Det ble benyttet et h0ytrykks·spr0yte·
anlegg sam befant seg i rnalerens bil utenfor huset,
bilde 9. Det ble spr0ytet to lag pluss et siste tekstur·
lag som ga inntrykk av et tapetm0Dster.
Vinduer utvendig og innvendig samt vindskier. gt·
sims og annen «pynb ble malt for hAnden. Vinduene,
som hadde sprosser, ble malt med stor kost et
stykke ut p~ glasset. Malingen p~ glasset ble senele
skAret 10s og fjernet med en spesialkniv.
I modeUhusene var virkningen av samme Farve pA
vegger og tak over hele huset fjernet ved at det ble
brukt forskjellige farver p~ tepper og andre tekstiler
i huset.
Det IiIle tidsforbruket p~ malerarbeidene s],,-yldes
naturIigvis f0rst og [Ternst spr0ytemalingen, som
igjen betinger at farven rnA vcere Iik over alt, og at
gulvbelegget legges til slutt. Listverket ble ikke
sparklet, men spikerhuIl ble kittet igjen f0r malmg.
Av tidsforbruket pA 15 timer er ca. tre timer
spr0ytemaIing. Sparkling av gipsplatene blir utf0rt
av gipsplatefirrnaet og er derfor ikke rned una!:1
malerarbeidet.
7. En del priser pd materialer og arbeidskraft
Den typen av hus som tidsforbruket foran er innsamlet for, koster ca. kr. 175000. Av dette utgJ01
tomte· og gatekostnad ca. kr. 15000.
Levitt hadde for noen ~r tilbake betalt ca. kr. 6 pro
m 2 for r~tomten p~ dette byggefeltet. Tilsvarende
r~tomter I dag (ca. en times kj0ring fra New York)
betales med ca. kr. 10 pro m 2 .
Trematerialpriser:
Narsk pris:
TreIast justert, prekuttet pro fot" ca. kr. 8,70
kr. 12,50
Plywood %" underkledn. pro fot" ca. kr. 7,10
Arbeidsl0nn:
AIt arbeide vax: timebetalt
En snekker tjente ca. dollar 8,- pro time
En elektriker tjente ca. dollar 6,35 pro time
Det ble arbeidet fern dager a syv timer i uken.
8. Maskiner, verkt@y og redskap

Grunnfarholdene pA byggeplassen var enkle, dvs.
at omr!det bes~o av grus og sand. Til utgraving og
massefarflytting ble benyttet store maskiner, bl.a.
scrapers. Av verkt0Y og redskap for0vrig var det
ikke i bruk ting som vi ikke bruker. Snekkerne hadde
elektrisk h~dsag som fikk strem fra et start aggre·
gat plasert p~ veien (str0m ble f0rst tatt inn p~ byg·
gefeItet ved innflytting).
De andre hAndverksgruppene hadde smA bensin·
aggregater sam de hadde med seg i bilen. En del
grupper, sam f.eks. gipsmont0rene, hadde spesial·
verkt0Y s~vel for utm~Iing og merking av platene
sam for tildanning og mantering av platene pA veg·
ger og i tak.
Arbeidsbrakker fantes ikke. Karene satt i bilene og
spiste. Det korn «kaffebiler» til byggeplassene hvor
man kunne f~ kj0pt kaffe, kaker, sm0rbred 0.1.
Materialskur eller en cller annen form for tildek·
ning av materialer fantes ikke, bortsett fra en mobil ulistverkvogn». Materialer som ikke tAIte vann
ble f0rst tilkj0rt efter at taket var p~, og de ble lag·
ret i huset.

tradisjonell sm~usbygging i USA, har man oppnMd
en effektivitet pA byggeplassene som man ikke skulle
tro var oppm\elig. Riktignok ligger arbeidsintensi.
teten noe heyere enn i Norge, men cfter min vurde·
ring ligger ikke arbeidsydelsen pro time mer enn
10---20 % over norsk gjennamsnitt. (Her rn! man ta
i betraktning den kortere arbeidstid pro uke [5 dager
a syv timed som har innvirkning poi ydelsen).
Det er altsA ikke den enkeIte arbeiders ydelse sam
kan forklare det lave tidsforbruket som er abservert. Arsaken ligger pA mange amr!der, men de vik·
tigste ligger i spesialisering av arbeidsoperasjonene
og utnytteIse av standard materialer i tilknytning til
prosjektering og produksjon av husene. Spesialiseringen som var gjennomf0rt, sour oPP ned pA kjente
begreper om treningseffekten og inn0voingstiden.
Det ble hevdet at inmwoingstiden nAr man startet
opp et nytt byggefelt, var fire hus (ca. 1 uke pro
gjeng), da var man nede pA basistid.
Hele oppIegget arbeidsteknisk sett bar preg av at
de tenkte mye pA transport og bevegelse. Det sh.-ulle
ikke tas et un0dvendig skritt, og bAde utvendig og
innvendig var forhaIdene lagt slik til rette at man
kunne bevege seg sikkert og fort (undergulv og pIa·
nering rundt huse!).
Den standardisering som gikk igjen i de forskjellige materialsorter. gjorde sitt til at tilpassinger pc\
bygget ble redusert til et minimum. Her ligger mye
av :\rsaken til det lave tidsfarbruket. Tilpassinger
krever milling, transport og arbeide som kan ta mange
ganger den tiden som selve spikringen og manteringen utgj0r. Det var s~ledes lagt star vekt p~ ~ tilpasse huset eher standard materialdimensjoner.
Likevel virket hustypene helt forskjellige uten noe
preg av standardisering.
Trelasten i USA er kappet n0yaktig i 8-10..12-14 osv.
fat. Stolper til bindingsverket kom kappet i 7' 8",
aile heyder til overkant vindu og utvendige og innvendige derer var like, slik at man her benyttet 6' 8"
som stolper. (Fingerskj0tt listverk ble solgt til Iwlv
pris). Biide 10, 11 og 12.
Foreten materialstandardiseringen. var det mange
produksjonsteknisk riktige utfonninger som bevirket
at tidsforbruket ble lavt. Det var tydelig at ved utfonnningen av detaljer .tenkte_ man produksjonsteknisk, ikke bare for et fag, men for produktet som
helbet.
Kan vi tilIernpe metodene som benyttes i USA til
norsk byggevirksomhet? En god del gj0r vi bedre
selv (mindre materialer, bedre varmeisolasjoD 0.1.),

9. Konklusjon

Gjennom den organisasjan, standardisering og de
produksjanstekniske gode detaljer som hersker ved
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Bilde 10. Trelaslllisaig pd Long ls1alld.
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Bilde 11. Trelasten levert pd byggeplassell.

men en del kan vi med fordel overf0re direkte med
en gang, mens andre ting kanskje er mer langsiktige
eller ikke aktuelle. DeUe gjelder sAvel tekniske 10sDinger og standardisering sam selve entrepren0rsysternel.
Riktignok er forholdene i USA med hensyn p~
markedets st(llfrelse og selve hAndverkstrukturen

Bildc 12. Fillgerskjett listverk -

halv pris.

helt forskjelJig fra det norske, men hverken vAr
hAndverkstruktur eller vArt akkordsystem er til noe
hinder for at vi kan tilJempe metodene. Gjennom
mer spesialisering og bruk av standardiserte materialer og komponenter. kan vi oppnA Jangt st0rre
effektivitet. Dette gjelder ikke bare tradisjonell sm~
hllsbygging, men hele den norske byggevirksomhet.
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