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Produksjonsdata for byggeindustrien
Production data for the construetion and building industry

Rapport fra datagruppen 1967-70
Ved sivilingeniør Yngvar Ellingbø
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Produksjonsdata for byggeil1dustrien

Et byggeprosjekt går gjennom en rekke faser

seg slike data, for kalkulasjon, planlegging

og behandles av mange personer gjennom

og styring av produksjonen.

hele byggeprosessen. Det vil således oppstå

Når produksjonen sknl måles, er det vesentlig

et stort informasjonsbehov, og informasjo

at det som skal måles er entydig avgrenset.

nen må utformes og formidles på en slik måte

Man må kunne dele inn produksjonen i visse

at mottageren eller hrukeren oppfaf1er den

prosesser eller arbeidsavsnitt på forskjellige

slik den er ment. Denne informasjon er van
ligvis beregnet på andre personer, men kan

nivåer etter Ønsket detaljeringsgrad [2, s.
38-43]. Data måles og registreres pa disse

også gjelde egen planlegging eller

definerte prosessene/ d a t

iJ;msamling

a

bær e r e.

Det er denor viktig at slike data har entydige

av erfaringer for senere bruk.
. En vesentlig del av informasjonen er produk

fellesnevnere for å k unne utnyttes innen egen

sjonsdata, dvs. data som knytter seg til pro

bedrift. av leverandØrer, for dntautveksling

duksjon og innsats av maskiner og arbeids

bedriUer imellom og for informasjon og opp

kraft som mengde, tidforbruk og produktivi ..

gjør mellom oppdragsgivere og utfØrende in

tet. Det er i første omgang industriens pro

stanser, altså et av skrltt�ne mot datasam..

duksjonsbedrifter og -etater som nyttiggjør

ordning i byggeindusrrien.

For 5

ta opp problemene i forbindelse
med disse begrepene ble Datagruppen
nedsatt i 1967. Målselt i ngen var :1 kom
me frem til et forslng lil begreper som
kunne anbefales brukt. Gru ppen hnr be

stått av fØlgende medlemmer:

Videre har sivilingcnidr Olav Herstad vel
villig

bidratt

med

erfaringer og :;yns

punkter.

prosjektert profil og ulføn profil. (Fig. 1.)

«Prosjektert pro/il» er den måleavgrens

Med mengde mener vi begreper som vo

Sivilingeniør Ulrik F. Beichmann

lum, flate, lengde, vekt, stk. eller kombi

Sivilingenior Viggo Dnlan

nasjoner av disse.

Definisjonsmessig

er

voillm del begrep som oftest skaper for

Sivilingeniør Yngvar Ellingbp

virring fordi mtllcgrunnlag og måleregler

Sivilingeniør Jens Fossheim

er

Rll.sjonaliseringsingeniør Einnr

uklare. For alle begrepene gjelder at

Ill"n mii etablere regler for l/ulll'Q\'grells

Gabrielsen

lIiJlg og /I"ilct;[s{(/Iltl for ,\ fil

Sivilingeniør Nils Leer
Sivilingeniør Odd SjØholt

entydig :-tngivclse av mengder og deres

Sivilingeniør Kjell Storlokken

st\Jrrelse.

Sivilingeniør Rolf Thomessen.

Den folgende ffem�t illing

Gruppen har kunnet nyte godt

erfa
ringer fra flere norske firmaer og institu
sjoner, og i særlig grad et tilsvarende
svensk arbeid, en utredning om begreper
ved hnndtering

av

av

Man kan definere lO lyper avgrensning
det som skal måles, f.eks. profil, - i

av

MENGDE

Sivilingeniør Ludvig J. Bll.kkevig

Måleavgrensning

er

en

k.lar

almengyldig,

men beskriver i særlig grad mengder ved
.
fje Il Il rbcidcr.

jord- og

ning som ligger til grunn for utfØrelsen

av arbeidet. Vanligvis vil dette være gitt
i prosjeklmatcrialet (gjeldende avtale mel

lom byggherre og produsent), eller ved

«UIIPrf pro/ilD

utforeIsen.

(Tap

�

b,5, som i Dilta�rllppens arbeidsperiode

var ansatt ved NBI. hnr som gruppens

11.1

Fig. I. ProsjcklL'1'I og lIl/prl pro/il.

..

al

grunnen

viker

[I ha med, men er vanskelig fl millc.)
Disse mttlea vgrcnsningc r eller benevn eI 
ser klin benyttes for alle mengdebegreper;
volum, flale, lengde, vekt og stk.

grupp ns

rapporten.

ved

unna ved fyllinger kunne være pnskelig

sekrclnriat. Sivilingenior Yngvar Elling

sekretær bearbeidet matcrinlet og skrevet

er

cr mftleavgrensningcn som

jord- og fjellmasser [1].

�ært

profilet

det ferdige produkt virkelig har {fIlt etter

Produksjonsteknisk avdelin!! ved Norræs

hyggforskningsinstitutt har

at

produksjonsmetoden, dvs.
tilpasset utføre Isesmeloden.

Romvekt

annet. Nedenfor er de aktuelle faktorer
definert og sammenhengen mellom vo
lumbegrepene er vist i figur

3.
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Overmassefaktor, anbringelse:

Ol =

Anbrakt tilstand

i VOlllIll og rom vekt ved tilsttllllisforalldrillg for jord- eller

fjellmasse,..

og er sammen med mengder målbare
produksjonsdata og allsa grunnlag for be�
regning av produktivitetstall.

Tid kan angis på mange måter. I
vises 4 forskjellige:

(1)

[1, s. 20]

Tiden angitt som lØpende tid i rene
klokkeenheter uten spesifikasjon, for

eks. timer, minutter.

MåletiIstand
Når en vektmengde jord- eller fjellmas
-

ser håndteres, vil den få forskjellig volum

og altså forskjellig romvekt ved de for

skjellige trinn i håndteringsprosessen. J

figur 2 er dette illustrert for en m en gde
på 2 tonn, som før l Ø sgjØrin g målte 1 rna.

Sammenhengende variasjon i volum og
romvekt er vist for forskjellige tilstander,
fra fast, gjennom forskjellige grader av
lØS, til anbrakt tilstand.
Tilstand (1), fast, og tilstand (6), anbrakt,

i tipp eller oppla g kan ved ny masseflyt
ting regnes å være i fast tilstand. Alder og
tidligere bearbeiding angis.
,,-Lps tilstalld»

- den tilstand massene

er i etter· opplasting på transportmiddel,

før transport. Gjelder også transport i

skuff e.l.
/lAI/brakt tiistandJl - den tilstand mas

sene er i når de er plassert og eventuelt
bearbeidet (iflg. prosjektmaterialet) i det
ferdige produkt, tipp eller opplag. Bear
bcidingsgrnd/-metodc angis.

disse tilstander. Videre v il man ved ut
førelsen av et masseflyttingsarbeid være
interessen i

v olumet

ved «løs tilstand!>.

Fig. 2 angir eksempelvis 4 forskjellige

maletilstander mellom (1) og (6). For å
redusere antall begreper velger vi å la
betegnelsen «løs tilstan d !> være tilstand

(3),

mass en opplastet på transportmiddel

e.l., fØr transport.

I samsvar med dette defineres fØlgende
betegnelser for jord- eller fjellmassers til
stand:

«Fast tils tau d !> - den tilstand massene

Mengdebegreper
På grunnlag av ovennevnte måleavgrens
ning og måletilstand for volum blir føl
gende mengdebegreper aktuelle:
Prosjektert faste

rna

Prosjektert anbrakte mJ
Utført faste m3
UtfØrt lØse mJUtført anbrakte m3

-

(3)

Tiden angitt ut fra anvendelsesom
råde, f.eks. kalkulert t id, planlagt tid,
akkordtid.

(4) Tiden angitt elter arbeidets forlØp.
Den egentlige tidenhcten er timer (I), og
brukes dersom tidforbruket gjelder en
operasjonsenhet, f.eks. en selvstendig ma�
skin, en bestemt kombinasjon maskiner
(evt. med manuell hjelp), ett lag som en

gjelder

plms

arbeidslag,
(tv).

brukes

tidenheten

.

timeverk

Del a v timer og timeverk vil mest hen�
siktsmessig kunne registreres med desi
maler.

-

pams
u/ms

-

ulms

Inndeling etter arbeidets forlØp.

-

lIama

Angivelse av tid etter arbeidets forløp er

-

(Begrepet crprosjektert løse rn3» er uren

det som oftest skaper forvirring, fordi en
rekke begreper er t alt i bruk, uten at man

praktisk interesse, og er utelatt.)

Omregningsfaktorer, sammenheng:
Ved b1.a. massedisponering og annen ar
beidsplanlegging må man kjenne faktorene

som

for omregning fra et volumbegrep til

anbrakt og eventuelt komprimert

sjonsmidlene, i lagtid, maskintid, per

sontid.

f.eks. tidforbruk pr. enhet pr. man n i et

er i fØr lØsgjØring eller opplasting. Masser
er

Tiden gruppert og angitt elter opera�

enhet 0.1. Dersom registreringen

er de aktuelle tilstander for prosjekterin

gen og man er fØlgelig interessert i må
ling og angivelse av volum ved begge

(2)

et

legger det samme innhold i dem.
Ved innsamling av data for tidforbruk må
man kunne dekke forskjellige behov, bl.a.
kan man for bestemte formål være interes

sert i å holde visse deler av et tidforbruk
utenfor. Dette gjør det nødvendig å de

finere tidbegreper som entydig angir hvil
ken del av den totale tid som er tatt med.

MdleavgrensMåle

Følgende begreper defineres (se fig. 4):

U1fort

ti istand

Begrepene er nedenfor beskrevet i 3 av
snitt,
definisjon

Fast:

forklaring, begrunne lse

eksempel
Grunntid:

Los:

Grunntid er den del av tidforbruket som
medgår for utfØrelse a v sykliske og kon�

Anbrakt:

tinuerlige arbeidsprosesser ved bruk av
elt isolert opera,sjonsmiddel.

Fig. 3. Sammenheng mellom vO[llmbegreper.

V:d alt arbeid vil man kunne angi en

mmste

produktiv

arbeidssykJus,

og

i

�//////
Metodetili eggsti d

Grunntid

Driftstilleggostid

Metodetid

PRODUKTIVITET
Produktivitet

Drif ts avbruddstid

Flg. 4.1nndelrng av
denne trenger ikke alle operasjonsrnidler

i en operasjonsen het il delta. Ved hver

slik syklus pro duseres en relativt kon

stant mengde og tidfo rb ruket varierer re

lativt lite fra syklus til syklus. Den gjen

tIdforbruk.

Driftstilleggstid:
Driftstil l eggslid er ti d forbruk

på i nnti l
1 tim es sammenhengende varighet (en

av pr o dusert mengde, men ved observ a

best å

av f yl le

svinge, tømme, svinge tilbake.

skuff,

ning. Driftstilleggstiden er ikke av h engig

sjon over tilstrekkelig lang tid vil den

ku nne beregnes st atistis k som en andel

av tide n pr. produsert enhet .

Metodetilleggstid:
M et o detille ggstid er den del av ti dfor bru 

ket som medgår for nødvendig metode

avhengig tilrettelegging av arbeidet, og
flere

operasjonsmidler

under den l Øpende produksjon.

Ved en l Øpende produksjon vil man nØd

vendigvis få kompletterende deIoperasjo 

ner utover de syklisk e og kontinuerli ge .
I tillegg til slike komp l ettere nde delopera

m eq

inntil

Grens en

1

times sammenhengende
va righet er salt bl.a. fordi avbrudd av
lenger var ig het ofle har en annen årsak

. og karakter.

I driftstilleggstiden for et helt skift e ller
økt in ng å r f.eks. f or bered ende og avslut

tende arbeidsavsnitt både ved skiftets be

gynnelse og slutt når produksjonen går
kontinuerlig over et skift.

tider er pauser for personlig behov, kort

midlene.

som ikke har direkte sammenheng med

Metodetilleggstiden vil ha en lØpende del

knyttet til deloperasj oner

av

l øpende og

om s till ende karakter, stor sett avhengig
av produsert men gde. Videre vil den ha

en fast del knyttet til d e loper a sj oner
forbered end e

av

varig mas kinsta ns og generelt tidforbruk

benyttet metod e.

er su m men

får etter hvert en stabili sert akkumu
lert. nidd elv e rd i pr. en het for partiet.

Definisjonen av lØpende og fast del vil

være hell avh engi g av definisj onen

�parti»

(serie

på

hus, vinduer i et hus, salve

i tunnel), og blir ikke utdypet her.

Ved lasteoperasjonen, ne vn t i forr ige av

sn itt, kan f.eks. løpende sammenskraping

av røysa, fl yttin g

av

ve ndi g venting mens

m a skine n og nØd
bil

rygger under

skuff vær e typiske eksempler på lØpende

fØ relse av komp let te prosesser, inklusive

menh e ng end e varighe t .

finner mest tjenlig for sine formål. De

vanlig brukte benevnelser på forholdet
Produsert mengde

er i m idl ert id ofle tve

----:�
�-:---

Tidenhet

tydige.

En bruker vil ha fordel av å b enytt e bare

ett av begrepene, og det synes som «eli·

Aktuelle begreper

Ved å innføre tidligere definerte uttrykk,
fås følgende:
G runn e nhets ti d

Driftsavbmddstid:
Driftsavbrudd er alle forstyrrelser i p r o

duksjonen som fører til avbrudd på over

Grunntid

=

Metodeenhetstid

MengdeenheL

Me tod etid

=

M en gdeenh eL

1 times sammenhengende varighet. Veq

slike avbrudd føres hele tidforbruket, in
klusive den første timen, som driftsav

bruddstid.

Med oppfØlging over lengre tid vil drifts

avbruddstid kunne beregnes statistisk som
et prosenttillegg til dri fts tide n .

metodetilleggstid, mens den fØrste sam

Typiske eksempler på driftsavbruddstid er

e ksempel på fast metodetilleggslid (der

klima , svikt i materialtilfØrsel etc.

menskraping av u tskutt stein i en salve er

valg hvilket av de to inverse begreper han

av meto de t id og

alle tilleggstider med in nlil l times sa m

man

brukes endel, spesielt ved masseflyttings

arbeid og det e r naturligvis en bru kers

tolkningsmessig.

Driftstid:
Driftstid

begynnelse og slutt av et visst parti. D iss e

tidene kan ikke sies å være direkte Rf0p orsjonale med p rodusert mengde, men

Produsert mengde
.
Det mverse begrepet,
Tiden h et

helstid!) kan anbefales som del enkleste

driftslilleggstid, altså tidforbru!c for ut

avsluttende

100 mengdeenheter

og mest entydige, både r eg ne m ess i g og

karakter,

og

altså p artiavhengig fordi den opptrer ved

Tidforbruk

=

Andre typiske eksempler på d r iftstill eggs

sjoner vil det også forekomme ventetider
mellom opera sj o ns

finere:

En bruker må i så fall klarlegge en gang
for alle hvilken av de to definisjoner som
skal brukes , eller for hv i l ke �databærere»
enhetstiden skal gjelde 100 men gdeenhe
ter, for å unngå forvirrin g .

den minste produktive arbeidssykJus for

I en lØpende operasjon, f.eks. lasting, vil

Det kan oppstå prob lemer mdd m ange
desimaler (og p o sisj oner) i e nhe tst i dda ta
ved masseflyttingsarbeid, men man kan
få l ettere handterbare tall ved f.eks. å de

arbeidssted, arb e id smiljø etc., og vil opp

tre med varierende frekvens og utstrek

traktes som proporsjonal med pmdusert

for en balansering

Tidforbruk

Pr odusert mengde)

Enh etstid lOO

mengde.

mellom

Tidforbruk
Mengdeenhet

kelthendelser) utover melodetiden, p.g.a.

Forstyrrelsene kan skyldes forhold ved

kobling

begrep:

forstyrre lser i den lØp ende produksjon.

nomsnittlige syklustiden kan derfo r be

gravemaskin

p rodusert mengde. Vi definerer fØlgende

(Utregnes som

Totaltid

for

og uttrykkes som tidforbruk i forhold til

Enhetst id =

Driftstid

en

er operasjonsmidlers

ventede eller virk el i ge produksjonsevne,

maksinhavari, stans på grunn

av vær/

som salven er partiet).

Dri ftse nhetst id

Dri fts tid
Mengdeenhet

=

Definisjonsmessig gis

Tota l tid

� Totalenh ets ti d =

fØl gende

formuler i ng:

Mengde enh et
« To t al
gje nno m 

snittlig tid pr. enhet = Driftsenhetstid +

gjennomsnittlig tillegg pr. enh et for drifts
avbrudd.1I

Metodetid:
Metodetid er summen

metodetilleggstid,

altså

av grunn tid

nØdvendig

og
tid

Tota/tid:
Totaltid er summen av dr i fts tid og drifts

forbruk for utfØrelse av sykliske og kon

avbruddstid, altså den totale innsats av

tode og benyttet kombinasjon av opera
sjo ns m id ier.

for i fo rm av lØnn etc.

tin uerlig e prosesser ifølge benyttet me

tid for u t fØrels e av komplette prosesser.

«Totaltidl> er t idfo rbru k som må betales

Eksempel

Ved ct b estem t masseflyttingsarbeid vil

man som eksempel

ku nne f,i følgende

uttrykk for produktivilet:

Metod eenhe t stid

=
o

t
0,015 __
ufm3

Tidsforbruk:

Mengde:

Grunntid

...
Cl)
........
Q)

MetodEitid

.....

t
.�
�

Driftstid

\/I
ill
oUl

Totalt id

Litteratur:

Produktivitet:

III /lIgclliUrs\·ctellskapsakndemiell. Trall
spor/forsk Ilillgskolllmissionell.
Trall
sporter I'id byggnads- och allliiggllings
((rbeten, 11/. Mållgd-, lid- oelt kapaci
tetsbegrepp vid hal//ering rv jord- oell

Grunnenhetstid

Ol
o
0\
c
c
'"
c

bergmassol'. Sth. /968. (i\t!cddelallde

-o
c
41
o
'- 0'1 11\
>
o ......

lir.

67.)

(21 Datagruppell i GoteboTg. Ratiollcllare

bygglladsprodllktioll.
Byggforskllin
geil, Sth. 1969. (Rapport Itr. 8/69.)

J. System jor prodllktiollsdata.

Fig. 5. Sammen/leng tidforbruk - mengde - produktivitet.

lir. 9/69.)
2. A rbelsplatskoej/iciellleT, påverkall
de faktorer oe" sambaIld.

[3] Samme. (Rapport

Sammenheng produksjonsdata

ene. Bl.a. vil opplysninger om innkjØrings

Sammenhengen mellom tidforbruk, meng

grad ha stor interesse, f.eks. i form

de og produktivitet er vist i fig. 5.
Produksjonsdata må suppleres med nØd

"utført mengde/gjenstående mengde .. av
et visst parti. Slike opplysninger kan hen

vendige

siktsmessig presenteres på spesielle dala

bakgrunnsopplysninger

tilstrek

kelig spesifisert som forklaring til data-

blad, datakort o.l.

av

(4] Rådet for Tekl/isk TeTlJlilloloJ;:i. Ord
liste for Arbcidsst/ldier (RTT 16).
Oslo 1968.

Produksjonsdata for byggeindustrien
begreper

• PRODUKSJONSDATA

FOR BYGGEINDUSTRIEN
defi norer begreper for
mengde. tidlorbruk og
produktivitet.

Mengder er: Volum - Flate - Lengde - Vekt - Stk.
(eventuelt kombinasjoner)

-

Måleavgrensning:
Utført profJl er ma l eavgrensningen det ferdige produkt
har fått elter ulforel:;en.

il fl T
Fast

I

L"

,

Anbraltl

Flg. 2. Vari asj on I volum.

_pfml
_pamJ
_ulml
-ulmJ
-uaml

Omregningsfaktorer:
01=

ulmJ
plm'

Los tilst and : Eller 0PPlasting på transportmiddel,
for transport.

Overmassefaklor.
o?=
anbri n gelse :

uaml
pamJ

Volumendringsfaklor. ultak:

ulml
ulml

Anbragt tilstand: Eller
plassering og ev. bearbeiding j ferd i g produkt el.1.

Volumendringslaktar,
anbringelse:

Fast tilstand: For 105gjoring eller opplasting
(også fr<) mellomlager).

�.

Målt_
tilslatld

Flg. 3.
Sammenheng
mellom
volumbegreper.

M'Ig

FO!.l.

P,osjfklffl

"

lo.
Anbrakt

'.

p'ml

"\
parnJ

fl=

h� uaml

----urmr

Ulfort
ulm]

J

'I r '.
L ul ml J
r"

Ol·

'2

GrunnIld
Mflodeild

I

0</,',,',,' ///

M,ladflllIfQQ,lld

OrUlslilIf9gslid

UQrnl

Produktivitet er operasjonsmidlers forventede eller
virkelige produksjonsevne, og uttrykkes som tidforbruk

j forhold til produsert mengde:

En hetslid = Tidforbruk pr, mengdeenhet
Drifts avbrudds_
tid

Ved f.eks. masseflyUing fås lettere håndterbare tall
ved å

OriHslld

Grunnlld: Den del av lidlorbruket som medgår for
utforelse av sykliske og
kontinuerlige arbeidsprosesser ved bruk av ell
isolert operasjonsmiddel.
MeiodetId : Nodvendig lidforbruk for utforelse av
sykliske og kontinuerlige
prosesser, Ifølge benyttet
melode og benyttet kombinasjon av operasjonsmidler.
Driftstid: TIdforbruk for
utforelse av kompielIe
prosesser inkl. alle tillp.ggslider med inntil 1 times
samme n hengende varighet .

MetodetilleggsUd: Den del
av tidforbruket som medgår
ved nødvendig metodeavhenglg tilretteleg ging av
arbeidet. og kobling mellom
lIere operasjo nsmi d l er
unoer lopende produksjon.
OriftsUlleggsUd: Tidlorbruk
pil inntil 1 limes samme n h engende va r ig het utove r
metodeliden .. p.g.B. fa rs IyrreIser j den lopende produksjon.

begrepene og erfaringer
kan skje ti l :

-

Tidforbruk pr. 100 mengdeenheler

Det Inverse begrepet, produsert mengde pr. tiden het,
kan også være aktu elt. En bruker viI ha fordel av å benytte bare ett av begrepene, og det synes som llenhetsUd>� kan anbefales som det enkleste og mest entydige,
både regnemessIg og tolkningsmessig.

Aktuelle begreper:
Grunnenhetstid

= Grunntld pr. mengdeenhet

M etodeenhe tstid

=

Metodetid pr. mengdeenhet

=

Driftstid pr. mengdeenhet

Driftsen het stid

Total gj ennomsni lt= Driftse nhe lstl d + gj ennomsnittlig
IIg Ild pr. enhet
Ullegg pr. enhet for driflsavbrudd.
Sammenheng produksjonsdata

DriftsavbruddstId: Tidforbruk p.g.a. forstyrrelser i
produksjonen, med over 1
times sammenhengende
v a ri g het. H ele av b rudd et
las med.

Totallid: Total innsats av I l d
for u tforelse av komplette
prosesser.

Henvendelser vedrorende

dennere som følQer:

Enhetslid'IXI

Flg. 4. Innde ling av tidlorbruk

Mengdebegreper:
Prosjektert faste ml
Pros jektert
anbrakte mJ
Utfort laste m3
Utfort lose mJ
Utfart anbrakte ml

Overmasselaktor,
uttak:

-

T''''';d

�"qÆ;:
�

-

JAN. 1971

er bearbeidet og anbelall
dV en arbeidsgruppe
med representanter fra
bransj en. NBI har vært
.
sekretariat.
PRODUKTlVI TET

TIdforbruk er spesifisering av ressursforbruk.
Fremstlllingen beskriver angivelse av tid etler arbeidets
forlop.

Fremstillingen beskriver volum av jord- og fjerrmasser,
men er almengyldig.

MåleIlIstand :

• Begreper og definisjoner

definisjon på produk
sjonsdatabegrepene. for
å lelle informasjon, og
som el skritt mol dala
s omorpn ing.

TID FORBRUK

MENGDE

ProsJektert profil er måleavgrensning som Jigger tri
grunn for utførelsen. iflg.
prosjektmateriale eller

• FormAlet er å gi entydig

Tld!forbruk:

I vfunn\,d

I M�lad"lld
I DrIftstid

I

TolaUld

Mengd� .

i
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Fig. 5.

P radukllvi I�t.
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vrunl\fnllfl5lid

r-1 Mflodelnhflslid

H

I- � �:æH

OrlflSfnhftstid

I

Tolol gjfnncmsniltlig
lid----.pr.

Inhfl

J

Produksjonsdata må suppleres med nodvendige bakgrunnsopplysninger, tilstrekkelig spesifisert som lorklaring
til dataene, f.ekS. på databla d, datakort, o.l.
Norges byggforsknlngsinstilutt, ForsknIngsveien
3 B, Oslo 3.

Eksempel: Ved et bestem t massellytlingsarbeid vil man
som eksempel kunne få fGlgende u ttrykk for produktivitet:

Metodeenh etstid = 0,015

Uf�j

(ev. 1,5 100 �' �)
m

Særtrykk fra

"ByggeIndustrien ..

nr.

6

�

71.

Merkur Bok/rykkerl, Oslo.

