
INVOLVERENDE  
BYGGING
Arbeidsmetode for effektiv økonomi- og ressursstyring i byggeprosjekter



2 Involverende Bygging i Consto

Involverende Bygging er 
tett samhandling, involvering, 
fokus på kontinuerlig forbedring 
og deling av informasjon mellom 
alle partene i byggeprosessen.

Consto bruker Involverende Bygging for planlegging 
og gjennom føring av prosjekter. Metoden er tuftet på 
LEAN- filosofien. 

Kort oppsummert gir Involverende Bygging trimmet 
økonomi- og ressursstyring i byggeprosjekter. 
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Prosjektering (detaljprosjekt)

VERKTØY:  Planleggingsvegg,  
møteserien 16-12

Byggefase/utførelse

VERKTØY:  Taktplan, møteserien 8-4-1  
og Daily Huddles

Gjennomføringsfase

Metoden brukes i gjennomføringsfasen. Fra side 6 til 12 beskrives 
de ulike verktøyene i Involverende Bygging.

Systematisk ferdigstillelse

VERKTØY: Testplan, SD-huddles

Tidligfase Driftsfase
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Involverende bygging ble brukt for første gang som prosjektstyringsmetode ved byggingen av Universitetssykehuset Nord-Norges A-fløy.
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Hvordan kan Involverende 
Bygging hjelpe deres 
prosjekt?

Etter at Consto etablerte Involverende Bygging som 
arbeidsmetodikk, har vi sett:

  Ryddigere arbeids plasser 

  Bedre logistikk

  Presise leveranser 

  Bedre framdrift

  Styrket fokus på HMS

  Bedre kvalitet

  Færre byggefeil

  Bygg levert med riktig 
kvalitet til rett tid
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Daily Huddles, daglige morgenmøter der alle med lederoppgaver møtes og koordinerer dagens aktiviteter. Her fra Workinntoppen i Tromsø, et av Norges største boligprosjekter.
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Møteserien – et viktig verktøy

Vi kaller møteserien for 16 – 12 
– 8 – 4 – 1 og Daily Huddles.

Hva oppnår vi? Vi sørger for at mengden 
uforutsette faktorer i byggeprosessen 
blir eliminert eller redusert. Dette gir en 
større involvering mellom prosjektering 
og utførelse.

Møteserien følger et fast mønster, som 
kan prosjekttilpasses.  Første møte avvikles 
16 uker før en aktivitet igangsettes (for 
eksempel oppføring av råbygget, eller 
innredning). Deretter avvikles regelmessige 
møter frem mot starten på en aktivitet, 
med intervaller på 16 – 12 og 8 – 4 – 1 
uker før start.

Et viktig verktøy innenfor Involverende Bygging er møte serien.  
Hensikten er å knytte alle faggruppene og prosessene sammen. Målet 
er at alt grunnlag, logistikk og avklaringer skal være på plass før man går 
i gang med en aktivitet.

16– og 12–møtene: 
Prosjektering kontrollerer og 
forbereder produksjonen.

8– 4– 1–møtene: 
Produksjon overtar og 
sjekker om prosjektering er 
ferdig. Produksjon har fokus på 
«De syv forutsetninger».

Daily huddles
Daglige morgenmøter på 
inntil 10 minutter der alle fag
områdene er involverte. Daily 
huddles følger en fast struktur; 
HMS, ryddighet, logistikk, frem
drift og aksjons punkter. 

De syv forutsetninger:

1. Forutgående arbeid: Alle forut
gående arbeid skal være avsluttet

2. Informasjon: Nødvendig informasjon 
må være tilgjengelig

3. Mannskap: Mannskap med riktig 
kompetanse må være tilgjengelig

4. Materialer: Materialer må være 
på plass

5. Utstyr: Utstyr skal være tilgjengelig

6. Arbeidsplassen: Arbeidsplassen skal 
være tilgjengelig og ryddet

7. Ytre forhold: Sjekk værvarselet og 
gjør tiltak. Sørg for at alle godkjenninger 
er på plass
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Involverende Bygging  
handler om å finne 
takten mellom de ulike 
fagene som er involvert 
i et byggeprosjekt. 

Ved å finne takten mellom tømrerne, 
elektrik erne, rørleggerne, malerne og de 
øvrige fagarbeiderne, går prosjektet på 
skinner og det blir levert på kost og tid.

Takten planlegges før man starter 
byggingen 

Takten mellom de involverte finner vi ved 
hjelp av taktplanlegging – som alle underen
treprenører deltar i.

Derfor bruker vi “tog” og “vogn” som begreper 
innenfor Involverende Bygging.

Enkelt forklart planlegger vi i fellesskap 
når tid hver enkelt aktør skal inn og utføre 
sin aktivitet/leveranse. Slik sikrer vi flyt i 
arbeids prosessen. Byggherren kan også 
være involvert i taktplanleggingen.

Taktplanleggingen utføres fysisk på en stor 
vegg ved hjelp av lappeteknikk (se s. 11).
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Etablere kontrollområde1

2 Finne arbeidsrekkefølge  
(vogner)

I involverende fellesskap etablerer vi alle 
kontrollområder. Foran oss har vi plan
tegningene over bygget. Rommene i 
bygget deles inn i soner som fagarbeiderne 
skal jobbe i . Det er disse sonene vi kaller for 
kontrollområde. Så langt det er mulig skal 
det bare være ett fag om gangen i hvert 
kontrollområde.

Alle de involverte underentreprenørene 
lager en liste med rekkefølge over sine 
aktiviteter. Dette gjør de ved at de skriver 
hver aktivitet ned på en Postit lapp. Hver 
aktivitet – Postit lapp – er en vogn. 

I utgangspunktet inneholder en vogn én 
aktivitet, men hvis det er hensiktsmessig, 
kan en vogn fylles med flere aktiviteter.

Åtte steg med taktplanlegging

AktivitetAktivitet

AktivitetAktivitet
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Tog formes Kalkulerer arbeidsmengde

Toglengden bestemmes

Kontrollområder kontrolleres 
og eventuelt justeres

Toget settes sammen av vognene, det vil 
si aktivitetene. Når dette er gjort, er hele 
byggeprosessen planlagt i rekkefølge; hvem 
av underentreprenørene gjør hva, hvor og 
når tid. Det er ett tog per kontrollområde.

Denne prosessen gjøres av alle under
entreprenører i samarbeid. Foran oss har vi 
en stor vegg der alle Post itlappene (som 
hver og en utgjør en vogn) henges opp på 
planleggingsveggen .

Ingen vogner kan kjøre forbi hverandre, med 
andre ord er rekkefølgen og takten bestemt 
mellom de ulike aktivitetene. Dersom en 
enkelt vogn stopper opp, stopper hele 
toget opp. Involverende Bygging synliggjør 
denne risikoen på forhånd og hindrer at 
dette skjer. 

Nå er toget formet (rekkefølgen på proses
sene). Neste steg er at alle aktørene kalku
lerer hvor mange timer de trenger for hver 
aktivitet. Dette gjøres på egne lister. Det er 
nå rekkefølgen blir endelig konkretisert.

Dette gjøres i fellesskap. Når toglengden er 
bestemt, er også hele byggetiden bestemt. 

I fellesskap kontrolleres og kvalitetssikres 
endelig størrelse på kontrollområdene. 

Aktivitet 1 Aktivitet 2 Aktivitet 3

3 4

5

6
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Alle de involverte fagene deltar under taktplanleggingen. Her planlegges takten for renoveringen av Grand Hotel i Tromsø, på planleggingsveggen.
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Byggestrategi utformes Taktplan etableres

Her besluttes det logiske rekkefølger 
og kompleksitet hensyntas. 

Endelige tog etableres.

Taktplanen er en visualisering av hele 
prosessen vi har vært gjennom. Denne gir en 
god oversikt for alle involverte i prosjektet og 
fungerer som styringsverktøy for framdrift, 
leveranser, bemanning osv. gjennom hele 
prosjektet.

7 8

AktivitetAktivitetAktivitet AktivitetAktivitet Aktivitet AktivitetAktivitet

AktivitetAktivitetAktivitet Aktivitet Aktivitet AktivitetAktivitet Aktivitet

AktivitetAktivitetAktivitet Aktivitet Aktivitet AktivitetAktivitet Aktivitet

AktivitetAktivitet

Aktivitet Aktivitet Aktivitet

Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet

UKE 1 UKE 2

NÅ

UKE 3 UKE 4
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Systematisk 
ferdigstillelse

Systematisk ferdigstillelse i Consto 
er en prosess for systematisk og 
gjentakende testing av tekniske 
system i alle faser av prosjektet.

Teknologisk utvikling gir mulighet til integrering av 
kompliserte tekniske anlegg i nye bygg. I et ferdigstilt 
bygg skal tekniske anlegg i stor grad kommunisere 
og virke sammen med hverandre.

Funksjonskrav og ytelser prosjekteres tidlig, og 
danner grunnlag for en detaljert testplan for 
Factory Acceptance Test (FAT), Tabletest (TBL), Site 
Acceptance Test (SAT), Integrerte SystemTester (IST), 
Belastningstester (BLT) og stabilitetstester (STT). 
Avsluttende fullskalatester (FST) samkjøres med 
byggherrens behov for virksomhetstester. For å sikre 
god Involverende Bygging samkjøres testplanen med 
de øvrige overordnede planene i prosjektet.

Byggherren involveres med opplæring i testfasen, 
og Consto kan også tilby systematisk prøvedrift etter 
overlevering om ønskelig.

Opplæring BH/Drift

Prosjektering (detaljprosjekt)

Byggefasen/utførelse

Systematisk ferdigstillelse

Overtakelse

Driftsfasen

Komponent 
fysisk montert

Klar til 
prøvedrift

Integrerte system 
fysisk ferdig

Gjennomføringsfasen

FAT

Verifisering SD bilderGrunnlag syste matisk  
ferdigstillelse

TBL SAT IST BLT

STT

FST
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Consto betyr å stå sammen

Constos bedriftskultur er tuftet på 
ubyråkratiske og korte beslutningsveier. 
Vi legger vekt på å opptre ærlig, aktsomt, 
uavhengig og etterrettelig. Vi følger våre 
kunder fra idé til ferdigstillelse av det gode 
prosjektet som svarer til kundens behov. 

Vellykket prosjektutvikling er en forutsetning 
for at vi skal lykkes med dette. Involverende 
Bygging i Consto gir forutsigbarhet og godt 
samarbeid i våre prosjekter.

Slik søker vi å etterleve vår visjon: 

– Vi holder det vi lover 

Consto er et av Norges ledende 
entreprenørkonsern med over 900 ansatte 
i Norge og Sverige. Konsernet strekker seg 
fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. 
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Vil du vite mer?
consto.no


