
Bygg21 – Min medisin for bedre 
prosjektgjennomføring og 
samarbeide



Agenda

• Kort om Bygg21 
• Erfaringer fra Elverum og Ydalir



Et samarbeide for å 
løse utfordringer 
innenfor bærekraft,
produktivitet og 
kostnadsutvikling 



Bygg21 hovedaktiviteter 2022
Målrettet kommunikasjonskampanje Digitalt kurs i kvalitetsprinsipper



Bygg21 rapporter og veiledere
En god start – beste praksis for plan- og byggeprosesser

Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner

Utbyggingsavtaler – byrdefordeling i ubalanse

Enkelt og presist – nødvendig kunnskap om bygg- og eiendomsnæringens utvikling

Gode bygg og områder – for helsa, miljøet og lommeboka

10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder

Bygg- og eiendomssektorens betydning for klimagassutslipp

Samhandling i byggeprosjekter

Samhandling: Vi bygger best – med åpenhet og tillit

Industrialisering av byggeprosjekter

Industrialisering: Tenk nytt – bruk kjente løsninger

Kompetanse som konkurransefortrinn

Kompetanse: Flinke folk på riktig plass til rett tid

Enkle grep – Raskere fra behov til bygg

Alle rapporter og veiledere

https://bygg21.no/rapporter-og-veiledere/


Erfaringer med forbedring oppnådd 
med Bygg21 tiltak, fra undersøkelse 

«Vi har brukere som rapporterer 80% 
reduksjon i e-post, 50 leder-timer spart 
hver måned, flere titalls prosenter MINDRE 
prosjekteringstid, vesentlig mindre feil på 
byggeplass, mindre forsinkelser…»



Hvordan kan «Beste praksis» tas i bruk?
Eksempel Elverum kommune

Hans Erik Skari 31.01.2023





https://bygg21.no/rapporter-og-veiledere/flinke-folk-pa-riktig-plass-til-rett-tid/kompetansemodellen/


Håndbok for prosjekteierstyring!

«Hensikten er å formidle kunnskap om prosjekteierstyring i tråd 
med Bygg21`s mål om en mer bærekraftig og kostnadseffektiv 
byggenæring»

https://bygg21.no/








https://bygg21.no/rapporter-og-veiledere/flinke-folk-pa-riktig-plass-til-rett-tid/kompetansemodellen/


Oppdragsavtale!

«Hensikten er å formalisere prosjektbestillingen i tråd med Bygg21`s
mål om en mer bærekraftig og kostnadseffektiv byggenæring.

https://bygg21.no/










- Lavere pris
- Høyere miljøprestasjon
- Kortere byggetid

Elverum u-skole











Omstilling 
motivert av Bygg21



Riktig kompetanse

Bedre samarbeid

Færre endringer

Raskere fremdrift

Lavere kostnad

Ydalir skole!



• Materialer og løsninger som gir god helse
• Næringsutvikling basert på skog og trebruk
• Energieffektive og robuste bygg/lav LCC
• Bedre samarbeid  i offentlig og privat sektor
• Redusert kjemikaliebruk renhold
• Redusert avfallsmengde - 24 kg/m2
• Over 50 % redusert CO2 – utslipp 
• Sorteringsgrad avfall 94 %
• Muligheter for utleie
• Uteanlegg for hele Elverum
• Innenfor kontraktens pris, fremdrift og kvalitet
• Samspill med frivilligheten
• Integreringsarena 
• God læringsarena
• Passivhus-skole
• Økt produktivitet 5 måneder raskere byggetid
• Klima og miljø - Breeam Very Good
• Omdømmebygging – attraktivitet og vekst

Resultat Ydalir

- Riktig kvalitet!
- Lavere kostnad!
- Høyere miljøprestasjon!
- Raskere byggetid!



Anskaffelsesprisen 2019

Juryenes begrunnelse: 

«Samarbeid….»



Samarbeid

Forventning om samarbeid 
avklart i kontrakt



Samarbeid
«Prosjektet skal gjennomføres i et samspill hvor 
Samspillsentreprenøren og Byggherren i 
fellesskap løser oppgavene i et åpent og 
tillitsfullt samarbeid hvor partenes samlede 
kompetanse skal utnyttes til å nå de felles 
prosjektmål.» 

«å bidra aktivt og lojalt til et positivt, 
konstruktivt og løsningsorientert 
samarbeidsklima for alle involverte gjennom 
ærlighet, åpenhet og tillit, samt å sikre at 
samarbeidsviljen er forankret i egen 
organisasjon».



Konfliktløsning

Forventning om konfliktløsning
inn i entrepriseorganisasjonen 



Styringsgruppe

Styringsgruppen skulle gi bedre muligheter for å redusere 
konfliktnivået nedover i entrepriseorganisasjonen. 

Målet var at toppledelsen gjennom dialog skulle finne løsninger 
basert på overordnede felles mål i prosjektet.



Filmer og foto;
Skole og barnehage ferdig: https://youtu.be/WAcXg2ZDSlc
Barnehagen bygging; Bygging; 
Sparer over 9000 tonn CO2: https://youtu.be/ysgc7sbhbBo
Arkitektens side: olaroald.no/Ydalir-skole
bygg.no: Ydalir skole og barnehage
Tett tak på Ydalir

Veien til Ydalir
Arbeidsgiverstrategi
Anskaffelsesstrategi
Klima og energiplanen
Trestrategi
Erfaringshåndbok tre

Tilgjengelige dokumenter;

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/WAcXg2ZDSlc&data=02|01|anne.kastet@betonmast.no|0af670a1e0c843dfd8c208d73a985aa3|30a5519c90ca470cbfa70f3adb1b4a4c|0|0|637042298347797821&sdata=Xsmb6MqEXyRG%2B/RUBUo3zDBQmbiwVE8vvmn3KJhLYKU%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=cZaIXqkNre4&feature=youtu.be
https://youtu.be/ysgc7sbhbBo
https://www.olaroald.no/ydalir-skole
http://www.bygg.no/article/1399041?image=dp-image129044-1399052
https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/tette-tak-i-ydalir
https://innsyn.onacos.no/elverum/wfdocument.ashx?journalpostid=2021005656&dokid=936259&versjon=1&variant=A&
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.elverum.kommune.no/files/Arbeidsgiverstrategi-for-Elverum-kommune-vedtatt-i-kommunestyret-23.11.16.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.elverum.kommune.no/files/Elverum-kommune-anskaffelsesstrategi-2020-2023.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.elverum.kommune.no/files/Energi-og-klimaplan-Godkjent-av-kommunestyret-27.mai-2020.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.elverum.kommune.no/files/TRESTRATEGI-FOR-ELVERUM-DIGITAL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.elverum.kommune.no/files/Erfaringshandbok-for-Elverum-kommune.pdf

	Bygg21 – Min medisin for bedre prosjektgjennomføring og samarbeide
	Agenda
	Et samarbeide for å løse utfordringer innenfor bærekraft,�produktivitet og kostnadsutvikling �
	Bygg21 hovedaktiviteter 2022
	Bygg21 rapporter og veiledere
	Erfaringer med forbedring oppnådd med Bygg21 tiltak, fra undersøkelse 
	Hvordan kan «Beste praksis» tas i bruk?
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Håndbok for prosjekteierstyring!
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Oppdragsavtale!
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Anskaffelsesprisen 2019
	Samarbeid
	Samarbeid
	Konfliktløsning
	Styringsgruppe
	Filmer og foto;

