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Riktig med en gang 

Hvorfor ble Integra engasjert i "Riktig med en gang?

• Våre medlemsbedrifter mislikte rollen som "Svarte-Per"

• Tradisjonelt kom disse for sent inn i byggprosjektene

• De fikk "skylda" for mangelfulle leveranser, ikke oppnådde 
kundeforventninger og funksjonalitet - spesielt i samspillet mellom 
byggesakens ulike fagdisipliner



Riktig med en gang 

"…slik kan vi ikke ha det" - noe måtte gjøres!
• I 2009 innkalte vi til møte med hele verdikjeden – hvorfor får vi så mangelfulle 

leveranser?
• Byggeiere, Rådgivere, Totalentreprenører, Byggeledere, Systemintegratorer
• Manglende koordinering av tekniske leveranser "vant"
• Er det en standard som bør benyttes? – Svar: NS 3935:2005  ITB
• I hvilken grad benyttes denne? – Svar: Nesten ikke
• Hvorfor? Svar: Den er ikke god nok

• Konklusjon: Kan du hjelpe oss, Knut Løe, med en revisjon av standarden?

Svaret var JA!



Riktig med en gang 

SN/K 025 ble revitalisert – NS 3935:2005 ble besluttet 
revidert

• NS 3935:2011 ble lansert på ITB-konferansen i april 2011 på 
Grand Hotell i Oslo med 100 deltakere fra hele verdikjeden

• Arrangører var Integra og Grønn Byggallianse

• Hvorfor? Integra og Grønn Byggallianse fant ut i forkant av vi sammen 
ville oppnå betydelig synergi ved å samarbeide

• Integras medlemmer ville lære mer om byggeiernes behov, samtidig 
som samarbeidet ville gi byggeierne en bedre innkjøpskompetanse



Riktig med en gang 

ITB Brukerforum i Østfold, Bergen, Trondheim og Oslo
• Iverksettelse av nye prosesser i byggenæringen krever kraftfull 

markedsføring
• Markedsføring av ITB som en lønnsom investering for byggeierne  -

ikke kostnad - var en av driverne for å etablere ITB Brukerforum –
først i Østfold, så i Bergen, Trondheim og Oslo

• Deltakerne er byggeiere, rådgivere og systemintegratorer – til 
sammen 300 - 400 personer som årlig møtes to ganger per år per 
lokasjon

• Siste året er viktigheten av standardiserte prosesser for idriftsettelse 
og prøvedrift blitt diskutert på ITB Brukerforumsmøtene



Riktig med en gang 

Økende behov og forståelse for standardiserte prosesser

• Samhandlingen i verdikjeden viser et klart og økende behov for 
standardiserte prosesser for prosjektering, gjennomføring, testing og 
idriftsettelse

• Stadig flere legger arbeidsprosessene for NS 3935 til grunn for sitt 
arbeid

• Innkjøpskompetansen er økende – og vi mener at gjennomføringen 
blir stadig bedre



Riktig med en gang 

Integras medlemmer blir nå oftere tildelt Jokeren – eller 
Sparesset

• Systemintegratorene i Integra opplever sammen med øvrige aktører å 
være i en god forbedringsprosess

• Vi vil fortsette vårt aktive arbeid med å bidra til mer tilfredse 
byggeiere og dermed også tilfredse medlemmer av Integra

• Gratulerer med lanseringen av NS 6450!

• Sammen forbedrer vi byggeprosessen i Norge!
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Takk for oppmerksomheten!
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