Hva gjør bransjen for å bedre
produktiviteten?
Sverre Tiltnes
10.11.2017

Potensialet for en mer kostnadseffektiv bygg og eiendomsnæring er stor
• Bygg21 er et samarbeid mellom bygge – og

eiendomsnæringen og statlige myndigheter
• Målet er å legge til rette for at næringen bedre kan

løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet
og kostnadsutvikling
• Målet er 20% lavere kostnadsnivå i løpet av 2020

• Bygg21 vil mobilisere folk fra bedrifter,

kunnskapsmiljøene og organisasjonene i en stor
dugnad
• Gjentagende bruk av beste kunnskap og beste

praksis bredt er løsningen
• Bygg21 er KMDs uavhengige rådgiver
2

3

120
40

100
20

EU

Nederland

Finland

Norge

80
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ingen europeiske land har sterkere kostnadsvekst enn Norge.
Finland og Nederland balanserer EU-snittet.
Kilde: Eurostat Construction Index boligblokk

Sekretariat
5 personer

Styre
7 personer

Strategisk råd
28 personer

Arbeidsgrupper
6 grupper á 6 personer

Bygg21 skal representere hele
Norges bygg- og
eiendomsnæring. Derfor
har vi mobilisert bransjefolk fra
bygg- og eiendomsselskapene,
myndighetsapparatet, arkitektog konsulentvirksomheter,
samt akademia.

Hovedleveranser
I 2017 og 2018 vil seks arbeidsgrupper identifisere
beste praksis innenfor seks områder. Der det er
hensiktsmessig, starter arbeidsgruppene prosjekter
for å utvikle nye leveranser.
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Tidligere leveranser
Rapport «Enkle Grep»
Bygg21 har utarbeidet en rapport til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet om utfordringene
som ligger i grensesnittet mellom det offentlige og
næringen, og har foreslått løsninger som vil bidra til
mer effektiv plan- og byggesaksbehandling.
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Fasenormen Neste Steg
- Tatt inn i ISO/TC59/SC13/WG13 og ISO 19650
-

-
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Informasjonsutveksling
NS 5834 Sikkerhetstiltak i bygg
NKF referanse kommunale byggeprosjekter
Blitt referanse for BREEAM-NOR ny versjon,
lansert 31.8.16
I ferd med å bli referanse for myndighetenes
tidsbestemte krav
Standard Norge har startet arbeid for norsk
standardisering
Videreutvikles som felles referanse for
planarbeid, - felles for kommune og utbygger

Andre leveranser fra 2015/2016
• Tids- og frekvensstudie elektro – viser lønnsomheten i å bruke rett kompetanse på rett sted.
• Fått utviklet evalueringsverktøy for forbedrete gjennomføringsmodeller – testes i 10 case (Ulven m.fl)
• Verdens ledende benchmark-verktøy for kostnadseffektivitet, framdrift og kvalitet ”CII 10-10” testes og
•
•
•
•
•

•
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piloteres – med anbefaling Q3 2017
Fått etablert ordning hos Arealstatistikk AS, for måling av markedets betalingsvilje for kvalitet som
energieffektivitet. Lanseres Q1 2017
Samlet og oppdatert bransjens ulike ordbøker – for større klarhet og færre missforståelser.
Fått BI til å utvikle modell for kostnadsanalyse av byggeiers kost i byggeprosjekter – for lansering Q2 2017.
Medvirket til samlende veikart for økt effektivisering med bruk av digitale løsninger. Nasjonalt digitalt
veikart lanseres på Byggedagene
Fått avklart hvordan ”systemet” kan løse fagarbeiderutfordringen – med konklusjon om at løsningen ligger
i markedsdrevet konkurranse. Igangsatt arbeid for hvordan bestiller skal etterspørre rett kompetanse.
Ferdig 2018
Kartlagt kunnskapskilder om byggenes verdiskapende egenskaper – som bidrag til næringens og
myndighetenes kvalitetsarbeid. Prosjektrapport ferdig januar 2017

Dugnaden varer 2017/2018 og organiseres i 6 arbeidsgrupper:
Næringens rolle i plan- og byggeprosesser

Samhandling i byggeprosjekter

• Effektive prosesser gjennom felles maler og veiledere for • Bedre samhandling i vanlig forekommende kontrakts
utbygger og kommune
modeller
• Balanserte utbyggingsavtaler
• Effektive verktøy for samspill og samhandling.
• Digitale søknader og automatisert behandling
• Beste praksis prosjekt- og prosjekteringsledelse

Kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling
• Hvordan bruke kjent kunnskap for å synliggjøre
bransjens kostnadseffektivitet gjennom byggets livsløp.
• Gi innspill til måling av kundetilfredshet og feil i
næringens leveranser

Kvalitet og bærekraft
•
•
•
•

Anbefalt bruk av beste kunnskap om kvalitet
Insentiver for omlegging til velfungerende grønt marked
Gode ordninger for å gjenkjenne kvalitet
Byggsektorens betydning for klimagassutslipp

Industrialisering av byggeprosjekter
• Løsninger og funksjonskrav som egner seg for allmenn
bruk og gjentakelse
• Områder egnet for nordisk harmonisering
• Digitalt produktsøk, logistikk og samhandling

Kompetanse som konkurransefortrinn
• Modell/format for leverandørenes beskrivelse og
dokumentasjon av egen kompetanse, - herunder
fagkompetanse rekruttert internasjonalt
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Rådgivere
ETIM

Myndigheter

Digital plattform
Vareprodusent
Entreprenør

Global Trade number

Byggeier / Investor

Logistikk

Brukere

Handel / Grossist
Finans
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Kartlegging digitalt innkjøp
•
•
•
•
•
•

Telefon og e-mail til bestilling
Varer bestilles gjennom hele prosjektperioden
Fakturakontroll er ofte manuell
Forsinkelser og flytting av varer er vanlig
Pdf mest brukt for produktdokumentasjon
35% har ikke tilfredsstillende IT verktøy

50% ser et stort potensiale for forbedring!
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Hvordan kan jeg bidra?
Vi ser etter beste praksis
For å utløse potensialet i næringen, og i næringens
møte med det offentlige, ønsker vi et stort og
mangfold spekter av eksempler på god praksis.
Del ditt bidrag på Facebook eller Instagram og «tag»
Bygg21, eller send e-post til post@bygg21.no

14

– Et forbilde
Kunsthøyskolen i Bergen
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