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• Årlege investeringar i landbruksbygg er på ca 5 milliardar

• Innovasjon Norge støttar 700 - 800 byggprosjeker pr år

• Det vert bygd i overkant av 400.000 m2 pr år

• Landbruksbygg utgjer 1/3 del av bygningsmassa i Noreg og som 
følgje av nye forskriftskrav vil eit stort tal fjøs ha behov for 
fornying dei kommande åra.
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Investeringar i landbruksbygg, dagens situasjon! 



Gjennomføringsprosess 
Montering og oppføring

Prosjektering -
Konstruksjon og materialer

Strategi / Planlegging 
Funksjon og logistikk

Fagverkstakstol c/c 60 cm

Prosjekt

Standardisering i bunnen for all planlegging



Standardisering ut frå funksjon
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Formålet med standardisering og prefabrikkerte 
løysingar er å bidra til auka lønsemd i næringa 
gjennom lågare byggekostnader, lågare
energiutgifter ved drift og samtidig legge til rette for 
godt arbeidsmiljø og god dyrevelferd. 



Fordelar med standardisering
• Utprøvde og dokumenterte løysingar som gir færre moglegheiter for å gjøre feil som kan gå ut over gjennomføring av byggeprosessen, forringe dyrevelferd og røkterens 

arbeidsmiljø. 

• Standardisering vil gje raskare beslutningsprosessar og byggetid

• Samme løysing i drift vil gje fleire attendemeldingar på kva som fungerar noko som medfører at utvikling av nye modellar vert betre enn originalen!

• Bedre standardisering av planløsninger gjennom bruk av bransjenormer for funksjonsmål bør gi positive effekter på fleire område – både større ferdigstillingsgrad og 
integrasjon av ulike fag og enøktiltak i prefabrikkerte løysingar.

• Det å utvikle og levere meir standardiserte løysningar vil bidra til auke lønsemd i næringa gjennom lågare byggekostnader og meir rasjonell drift.

• Gjennom standardisering, industrialisering og spesialisering kan byggekostnader og byggetid reduserast betydleg!
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Trebygg

• Tre har klimatiske fordelar som dei konkurerande materiala betong og stål ikkje har.
• Tre er eit miljøvenleg bygningsmateriale som har positive effekt mtp dagens klimautfordringar gjennom redusert CO2 utslepp. 
• Tre har ein større restverdi enn betong og stål og vil difor slå positivt ut om ein tenkjer sirkulærøkonomi.
• Innovasjon Norge tildeler ekstra tilskottsmidlar til trebygg - 20% av kostnadsoverslag – max kr. 400 tusen.



Standardisering av landbruksbygg - kva bør ein fokusere på?

Sjølv om vi har relativt høye byggekostnader i Norge, så trur eg at det er kva me bygger og ikkje
kostnadsnivået som er problemet i Norge. Me velger for dyre løysningar og må difor planlegge med 
utgangspunkt i;
- Lære av tidligere bygg og erfaringar
- Formål og forventa brukstid
- Trendar og utviklingstrekk
- Funksjon, logistikk, arbeidsmiljø og tidsforbruk
- Dyrevelferd i husdyrproduksjon
- Konstruksjon, materialer og byggemåte (spennvidde og materialbruk – plassbygd vs elementer)
- Kritisk bruk av arealer – bygg produserende areal, minimer det andre i forhold til funksjonskrav 

(arealeffektivitet og kr/m2)
- Prefabrikkering og integrasjon
- Effektivisere byggeprosesser og legge til rette for flyt mellom forskjellige leverandører og trygge 

bonden under heile prosessen.
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• Andre bygg

• Finansieringsløsninger

• Kompetansesenter

• Prosjektering / søknader

• PLF – Digitalt 

• Melke-systemer

• Konsept spesialister

• Bygg til alle dyreslag

• Service/ EM

• Foringssystemer

• Oppvarming/ ventilasjon

• Underentreprenører Robot, 
melkestall, EL, VVS

RådgivningDrifts - og 
vedlikeholds
avtaler

Utvikle standardiserte 
klimavenlege bygg

Fjøs som 
tilrettelegger for 

god dyrehelse og 
et godt 

arbeidsmiljø

Kostnadseffektive 
konsepter for 

bygning, utstyr og 
energisystem

”Den einaste måten å spå om framtida, 
er å ha styrke til å skape den.”
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Byggeplanar?

Kontakt oss på fka.bygg@felleskjopet.no og me hjelper deg med dine planar og ditt prosjekt! 

Du kan også ta ein prat med din lokale salgsrepresentantsom du finn på våre nettsider 
https://www.felleskjopet.no/salgskonsulenter-og-fagradgivere/salgs-og-fagkonsulenter-innendorsmekanisering/


