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Til Produktivitetskommisjonen 
 

Oslo 16.05.2014 
 

Skriftlig innspill knyttet til innlegg på åpent seminar 19. mai 2014 
 
Det vises til invitasjon til å delta i paneldebatt og kort innlegg under sesjon 3 på 
Produktivitetskommisjonens seminar 19. mai. Nedenfor følger noen konkrete punkter BNL 
ønsker å ta opp. 
 
BNL har deltatt i et arbeid for å se på produktivitetsmåling i byggenæringen. Arbeidet er 
oppsummert i et problemnotat til Direktoratet for byggkvalitet, utarbeidet av SINTEF med 
flere. 
 
Av notatet kan man trekke noen viktige slutninger: 
 

 SSBs produktivitetsmålinger måler bare deler av byggenæringen; utførende sektor. 
Rådgivere/arkitekter/byggevareindustri er ikke inkludert. Statistikken derfor ikke 
representativ for utviklingen i næringen som helhet.  

 Statistikken har store svakheter. Disse er kjent for SSB som har bidratt i vårt arbeid. 

 Det er ikke mulig å konkludere på om produktiviteten er god eller dårlig for 
byggenæringen ut fra tallmaterialet. Det er ikke heller ikke mulig å bruke statistikken 
til forbedringsarbeid i byggenæringen. Selv på makronivå er det ikke å anbefale å 
bruke statistikken. 

 Industrialisering er i mange tilfeller en god løsning for å effektivisere arbeidet på 
byggeplass. Dersom industrialisering foregår f eks på en fabrikk for prefabrikasjon, 
kommer produktivitetsøkningen til syne i industrien og ikke i byggenæringen, slik 
dagens statistikk er utformet.  

 Kvalitetsforbedring og forbedringer for bedre miljø- og klimatiltak kommer ikke til 
syne i statistikken. Et bygg levert i 1980 har andre kvaliteter enn et som er levet etter 
de nyeste tekniske forskriftene i 2010. I statistikken krediteres ikke forbedringer. 
Forbedringene kan medføre mer tids-, materialbruk og kostnader som ikke 
krediteres.  

 Det er ikke mulig å si noe om tidsforbruket ut fra statistikken. Kvalitetsforbedringer 
kan med andre ord medføre at flere timer brukes på å produsere et bygg, og at det 
derfor leveres færre bygg pr tidsenhet. 

 Det er behov for et nytt system for måling av produktivitet i byggenæringen. Dette 
må inkludere hele næringen, avspeile kvalitetsforbedringer og gi muligheter for 
forbedringsarbeid og benchmarking. 



 Utvikling av et målesystem må skje i samarbeid mellom myndigheter og næring. 
Mange bedrifter har utviklet egne systemer for forbedring, men disse er ikke i 
samsvar med hverandre og kan heller ikke aggregeres opp på bransje- eller nasjonalt 
nivå. Det er derfor behov for et system på overordnet nivå. 

 For øvrig vises til nevnte rapport som finnes hos Dibk på denne adressen: 
http://dibk.no/no/Om_oss/Arkiv/Nyhetsarkiv-2013/Avtagende-produktivitet-i-
byggenaringen/ 
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