
Byggdesign, arkitektur, renhold og 
byggdrift. Spiller vi på samme laget?

I hvilken grad tar en arkitekt/designer hensyn til 
renhold og drift i design og prosjekteringsfasen av et 
bygg? Er arkitekten en del av løsningen eller en del 
av problemet? Hvordan kan vi utvikle bedre 
systemer, kommunikasjon og relasjon for å oppnå 
bedre totalløsninger i fremtiden?



Bakgrunn for å ta del i debatten

� Facility Management (FM)
� Hotellbransje

� Entreprenør
� Eiendomsbesitter
� Gründer
� Bygg/Logistikk
� Anbud / Anskaffelsesregelverket

� Akademia



� Arkitekter, byggherrer, rådgivende 
ingeniører, utbyggere og FM er ofte ikke 
på samme laget!

� Faginteresser får i for stor grad styre bygg 
design-prosessen?

� Erfaringer fra drift kommer ikke i frem i 
designprosessen. Dette er «the missing 
link» for byggebransjen. (Margrethe Foss, Multiconsult)

� FM aktørene og bransjen har fokus på 
driftsløsninger. Det gjøres ikke nok for å 
dokumentere effekter og påvirke 
byggebransjen

Hypoteser



Hva er det som skal samordnes



Livsløpet



Idé #UKørelse# FVDU og byggtilpasningByggPlan

FVDU og byggtilpasning

FVDU og byggtilpasning

FVDU og byggtilpasning

Riving

Livsløpet i realiteten



Eksempel 1  Ikonbygg Oslo

• Flere 
serveringsenheter

• Mangelfull plan for 
interntransport

• Mangelfull plan for 
varehåndtering

• Ingen plan for 
søppelhåndtering/
tomgods mm.

• Logistikk ikke fokus



Eksempel 2  Byggeprosjekt 
Kommune Romerike 
• 9 boliger med 

omsorgsbase

• Arkitekt uten grenser
• Få pre aksepterte 

løsninger
• Alle detaljer spesifisert 

med kompliserte og dyre 
løsninger

• 4 mill prosjekteringskost 
før anbud

• Ett anbud 45 mill
• Anbudskonkurranse avlyst



Eksempel 3  Hotell Continental

• Prioriteter

• Gjesteopplevelse
• Driftseffektivitet
• Funksjonalitet / 

Fleksibilitet

• Formspråk/arkitektur
• LCC kostnader
• Eksklusivitet
• Detaljer



Nye perspektiver inn i 
planprosessen

Driftserfaringer inn i planprosessen

Ide Plan



Ulike perspektiver og drivkrefter

• Arkitekt
Arkitektur
Linjer og perspektiver

• Byggkonsulenter
Løsninger
Noe de vet virker
Teknikk

• Eier
Priseffektivt / 
Varighet/Fleksibilitet

• Byggebedrifter
Kvalitet/Kosteffektivitet
Mersalg

• FM leverandøren
Driftseffektive løsninger
Bygglogistikk
Overflater, slitasje
Driftstilrettelegging

• Kunden
Funksjon
Pris
Kvalitet
Image



• Effektiv Logistikk 
• Gode driftsløsninger
• Transportløsninger
• Riktig materialvalg
• Driftskostnader

• Gode byggløsninger
• Nye materialer
• Teknologi/ Teknikk
• Test og                                       
- dokumentasjon

• Innovasjon  
• Byggfleksibilitet
• Verdi for pengene
• Energi / Miljø

• God arkitektur
• Funksjonalitet
• Tegninger 
• Løfter blikket

Samhandling

• Effektive                    
byggeteknikker
• Godt håndtverk
• Fleksibilitet 
• Styring



Suksess eller fiasko avhengig av 
hvem som styrer

• Langsiktighet
• Nøkternhet
• Kompetanse
• Styring

Eier

Arkitekt

Fag
Konsulent

Byggebedrift

FM

Byggbedrift



Hva skal til for at FM aktørene skal bli sett på som 

strategisk partner i stedet for operativ støttefunksjon?

Fem tilnærminger, fritt etter Valence (2005):

1. Måling, evaluering og dokumentasjon av ytelse
2. Endre fokus fra arealkostnader til produktivitet og 

ressurseffektivitet

3. Øke den strategiske relevansen til virksomhetens 
prosesser og målsetninger
(hvordan skape merverdi på lang sikt)

4. Utvikle FM som fag og profesjonell partner

5. Styrke FM utdanning på operativt og strategisk nivå
Forske, dokumentere, strategisk posisjon
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Skape en ny profesjon

Facility Design: 
Læren om hvordan ulike fagperspektiver må 
integreres for å skape kosteffektive, fremtidsrette de, 
miljøriktige bygg med lang levetid - og driftsløsnin ger 
for å sikre eiere og brukere gode, fleksible og eff ektive 
arealer.

EierArkitekt Fag
KonsulentFM

Facility Design 
(FD)



• Effektiv Logistikk 
• Gode driftsløsninger
• Transportløsninger
• Riktig materialvalg
• Driftskostnader

• Nye byggløsninger
• Nye materialer
• Teknologi
• Test og                                       
- dokumentasjon

• Innovasjon  
• Byggfleksibilitet
• Verdi for pengen e
• Energi og miljø

• God arkitektur
• Funksjonalitet
• Tegninger 
• Løfter blikket

FD legger premisser for fagene

• Effektive                    
byggeteknikker
• Godt håndtverk
• Fleksibilitet 
• Styring

Facility Design 
(FD)


