
BRUKSUTBYGGING I LANDBRUKET

- mulighetenes posisjon

NLR Byggrådgiving
Kapitalslitet på landbrukets driftsbygninger 
er fire milliarder norske kroner pr. år

8. September 2020  Per Olav Skjølberg, 
Norsk Landbruksrådgiving 



NLR - Tjenestetibud

- Prosjektering/ planlegging (PRO)
- Teknisk
- Økonomisk

- Byggsøk (SØK)
- SHA- plan 
- Byggeadministrasjon (KUT)
- SHA- koordinering



NLR Byggrådgiving

Det gjøres med 22 stk. byggrådgivere 
ansatt i 9 regionale rådgivingsenheter
spredt over hele landet



NLR NRD- NORGE

NLR TRØNDELAG

LANDBRUK
NORD-VEST

NLR VEST

NLR ROGALAND
NLR AGDER

NLR 
ØSTAFJELLS

NLR ØST

NLR INNLANDET



Foto: Terje Birkeland

Landbruksbygg i tre
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Landbruksbygg i tre

Utviklingen går i to retninger:

Standardisering og tilrettelegging
for volumproduksjon av 
elementer og uniformerte løsninger



Landbruksbygg i tre

Utviklingen går i to retninger:

Økt mangfold med lokalt utviklede
konsepter tilpasset lokale ressurser
og lokal kunnskap.



Norsk landbruk sin klimaavtale med 
den norske regjering av 21. juni 

2019
Hva sier avtalen?



Norsk landbruk sin klimaavtale med 
den norske regjering av 21. juni 

2019
Hva sier avtalen?

• Landbruket forplikter seg til 
å redusere totale 
klimagassutslipp med 5 mill.  
tonn CO2- ekvivalenter i  
perioden 2021 - 2030 



Er prosjektet gjennomførbart?
Skjer gjennomføringen på riktig og trygg måte?

Foto Trond Andersen, DIBK



Prosess - bruksutbygging

Byggestart

«  90 - 10 % - regelen »
Når 10 % av kostnadene er påløpt – er 90 % av påvirkningsmulighetene brukt opp 



Prosess - bruksutbygging

12

Skisse-
Forprosjekt

• Ressurskartlegging, strategiarbeid og driftsplan
• Finansiering av investeringen
• Byggesøknad/Forhåndskonferanse med kommunen

Hovedprosjekt

• Valg av entrepriseform
• Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
• Byggherrens SHA- plan (Sikkerhet – Helse – Arbeidsmiljø)

Kontrahering

• Avklarings- og kontraktsmøter med entreprenørene
• Utarbeide avtaleforslag i henhold til Norsk Standard med tilhørende 

kontraktsvilkår
• Kontrahering av entreprenører og leverandører

Byggefase

• Framdrift
• Økonomi
• SHA- Koordinering
• Overtakelse og reklamasjon

Byggestart



Hva er trendene i tiden?

Foto FM Sør- Trøndelag

Foto NLR
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Hva er trendene i tiden ?

Foto FM Sør- Trøndelag

Foto NLR

Tre som byggemateriale øker i popularitet

Framtidas byggearbeider:
Elementer blir laget på fabrikkgolvet
- som monteres raskt på byggeplass

Lovfesta krav om beitetilgang for storfe er 
kommet for å bli



Kontakt med byggrådgiver:

NLR Østafjells: 
Svein Ivar Ånestad, tlf. 414 94 604

NLR Agder:
Knut Sigurd  Haugå, tlf. 913 60 016

NLR Rogaland:
Daniel Breivik, tlf. 410 45 103



Takk for oppmerksomheten
www.nlr.no

Foto FM Trøndelag


