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Samtidig har det vært avholdt flere 
samhandlingsmøter mellom samtlige 
involverte parter, et pilotprosjekt på 
området bygg.

Så langt har vi oppnådd målet vi har 
satt oss i dette prosjektet, sier prosjektleder 
Lasse Handegård om det omfattende 
prosjektet, der 144 bad fornyes i løpet av 
ni måneder. Fornyelsen startet oktober 
2015 og alle bad og røropplegg forventes 
ferdigstilt i juni i år.

SAMHANDLINGSFORUM

– Det har vært et svært spennende prosjekt, 
der vi i tillegg til de vanlige byggemøtene, 
har hatt flere samhandlingsmøter – et 
samhandlingsforum –  med prosjektledelse 
(Usbl), entreprenør (SansBygg AS), 

byggherre (styrerepresentanter fra 
Myrehagen borettslag) ledet av 
førsteamanuensis Tor Kr. Stevik og 
seniorrådgiver Reidar Hillesund ved Norges 
miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU) på Ås, sier Handegård videre.  

– Til sammen skal det holdes et kurs som 
går over 2 dager, samt 4 forumsamlinger i 
løpet av prosjektperioden. Hensikten med 
kurset er å gi deltagerne grunnleggende 
ferdigheter i samhandling, samt etablere 
felles visjon og mål, slik at alle partene 
har det samme målet for prosjektet. 
Vi lager også samhandlingsregler for 
å trygge samhandlingen gjennom hele 
prosjektperioden. Samhandling handler 
om at mennesker verdsetter helhet fremfor 
egen interesse, og handler mot et felles mål.

Samhandlingsforum er en prosess 
utviklet gjennom forskning og undervisning 
ved NMBU, sier Stevik. 

Vi fokuserer på å gi deltagerne kunnskap 
og konkrete verktøy for å lykkes med 
samhandlingen. Dette minsker konfliktnivået 
mellom de ulike gruppene under 

Samhandlings- 
forum for felles mål 
– et pilotprosjekt
Samhandlingsforum er utviklet gjennom 
forskning og undervisning på NMBU for å 
minske konfliktnivået mellom ulike tverr-
faglige grupper i en samhandlingsprosess, 
og øke produktiviteten og kvaliteten i pro-
sjekter.  Innen byggfag har ikke dette blitt 
tatt i bruk før, og samhandlingsforumet i 
Myrehagen borettslag er et pilotprosjekt 
på området.

I prosjektet holdes det kurs og tverrfaglige 
forumsamlinger, der representanter fra 
Usbl (prosjektledelse), SansBygg (entre-
prenør), styret i Myrehagen borettslag og 
representanter fra Samhandlingsforum 
gjennom hele rehabiliteringsprosessen 
møtes for å diskutere fremdrift, kvalitet og 
problemer som måtte ha oppstått. I denne 
samhandlingsprosessen løses utfordrin-
ger på en konstruktiv måte, og på denne 
måten sikres et best mulig resultat for alle 
partene i prosjektet.

Ønsker du ytterligere informasjon om 
Samhandlingsforum, ta kontakt med   
Tor Kr. Stevik på tlf. 913 25 401 eller  
send en e-post til tor.stevik@nmbu.no.

SAMARBEID OM NYE 
BAD I MYREHAGEN

Myrehagen borettslag på Åssiden i Drammen rehabiliterer i disse 
dager hele røropplegget til 2015-standard. Målet er å levere nye bad og 

rør med færrest mulige feil og mangler til riktig tid til alle beboerne. 
tekst og foto  LIV ULVESETH

Tor Kr. Stevik og Reidar Hillesund på NMBU har 
utviklet Samhandlingsforum som nå prøves ut 
på byggeområdet for første gang. 

Myrehagen borettslag på Åssiden i Drammen er i ferd med å rehabilitere alle borettslagets 144 bad.
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arbeidsprosessen og øker effektiviteten. Et 
viktig element i samhandlingsprosessen er at 
vi bruker mer tid på hverandre enn det som 
er vanlig i slike prosesser. Vi får derfor større 
forståelse for den enkeltes synspunkter og 
deres ståsted, noe som igjen fører til bedre 
kommunikasjon mellom partene og dermed 
færre misforståelser og feil, forklarer han 
videre.

Det er derfor viktig å bruke mye tid i 
starten, og at alt som er uklart, blir tatt 
opp og diskutert så tidlig som mulig i 
prosessen, og at det etableres tillit mellom 
partene i prosjektet, sier han.

Jeg vil gi en honnør til Usbl som har satt 
dette viktige temaet på dagsorden, legger 
han til.

SPARER TID OG PENGER 

– Samhandlingsmøtene fører til at vi i 
lengden sparer både tid og penger på 
prosjektet, fortsetter Handegård.

– Verdien av å kjenne hverandre i et 
tverrfaglig team, er uvurderlig. Det gir en 
helt annen dynamikk i gruppen, der alle 
går inn for det beste for felleskapet. For oss 
i Usbl passer dette også spesielt godt her, 
siden det er et samarbeidsprosjekt internt 
også, med folk fra teknisk avdeling både i 
Lier og Oslo, opplyser han.

Byggeleder Robert Grelland påpeker 
at prosjektledelsen i SansBygg også har 
utarbeidet en detaljert timeplan for hele 
prosjektet, og at det har vært avgjørende at 
denne også har blitt fulgt til punkt og prikke.

TRYGGE PÅ PROSJEKTLEDELSEN

For oss har dette vært til uvurderlig 
hjelp i prosessen, sier styreleder Frank E. 
Andreassen i Myrehagen borettslag.

Det har jo selvsagt oppstått endringer 
underveis, f.eks. måtte vi gjøre noe med 
brannsikkerheten, noe som fordyret 
prosjektet. Vi  føler oss helt trygge på at vi 
har valgt den beste løsningen, selv om det 
ble litt dyrere enn vi hadde forestilt oss i 
utgangspunktet, sier han.

Borettslaget er fra 70-tallet, og vi har fått 
muligheten til å oppgradere til akseptabel 
standard på de fleste områder. Jeg opplever 

Beboerne Bodil og Gunnar Gulbrandsen overtok sitt nye bad før jul og er godt fornøyd med både 
prosessen og arbeidsfolkene. – Det er veldig greie gutter som jobber her, stemningen blant 
arbeiderne er upåklagelig, skryter de.

Myrehagen borettslag på Åssiden i Drammen er i ferd med å rehabilitere alle borettslagets 144 bad.
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Uke 1– røret skiftes ut, og  rørlegger Kashif 
Ahmad fra Trygg VVS er godt i gang med 
arbeidet.

dette som en vinn-vinn-situasjon for alle 
parter, fortsetter styrelederen.

HØYERE STANDARD

– Vi har heldigvis økt husleie gradvis, 
slik at det ikke har blitt unødig dyrt for 
beboerne. Jeg ser nå at vi begynner å 

få en god standard i hele borettslaget. 
Vi har hatt to store prosjekter i løpet av 
de siste årene, vi har fått nye fasader og 
balkonger, og nå nye rør og bad. Jeg mener 
det var på høy tid, da det hadde vært 
mange lekkasjer i løpet av de siste årene.  
Generalforsamlingen ga styret godkjenning 
til gå inn for helt nye bad. Det holdt ikke 
med nye strømper rundt rørene hos oss, her 
måtte helt nye rør til, forklarer han.

Det er derfor behagelig å vite at vi nå 
har bad og rør som holder i 20-30 år i 
hvert fall, smiler han, og legger til at bedre 
standard sannsynligvis også vil føre til 
høyere priser på leilighetene i borettslaget.

PROFESJONELL PROSJEKTLEDELSE VIKTIG

Vi har gjennom hele prosessen i prosjektet 
følt oss trygge på kompetansen både hos 
Usbl og SansBygg, og gjennomføringsevnen 
har vært upåklagelig, påpeker Andreassen.

Vi som sitter i styret, jobber jo på 
helt andre områder i det daglige, og har 
ingen mulighet til å avgjøre hva som er 
riktig å gjøre til enhver tid. Dessuten 
blander vi som beboere også fort følelser 
inn i prosjektet, noe som ikke gjør 

bedømmelsesevnen bedre. Derfor er det 
helt nødvending å ha et profesjonelt 
mellomledd som leder av  prosjektet,  sier 
han.

Vi har fått gode råd og anbefalinger 
underveis, og vi har hatt lite klager fra 
beboerne.

FEM UKER UTEN BAD

Hver leilighet har vært fem uker uten 
bad, og badene blir tatt oppgangsvis, 
forklarer Sveinung Pannberg, prosjektleder 
i SansBygg.

De fleste har flyttet ut i perioden, men 
vi har sanitærmuligheter i brakke utenfor, 
og leilighetene har fått vann på kjøkkenet 
etter ti dager, så det har vært mulig å bo i 
leilighetene under selve renoveringen, sier 
han videre.

Siden det er holdt flere informasjons-
møter med beboerne, vet de i detalj hva 
som skal skje. Alle har fått sin egen 
beboermappe med datoer for når arbeidene 
i de ulike leilighetene skjer.. Disse datoene 
har vi konsekvent overholdt. En god del av 
badene har sågar stått ferdige før avtalt tid, 
opplyser han.

 Uke 5. Det begynner å nærme seg overtakelse – vask og speil kommer på plass. Her er rørlegger 
Ahmed Youssef fra Trygg VVS inne i siste runde før badet kan overleveres til beboerne.

Uke 3 – fliser på gulv og vegger

Det tar fem uke å få nye bad, her er prosessen 
kommet til uke 2.
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Beboerne får også velge 
fliser og innredning. Alle 
har kunnet velge mellom 
fem ulike vegg- og fem 
ulike gulvfliser. De kan 
også oppgradere til andre 
løsninger dersom det er 
ønskelig, sier Pannberg.

INFORMASJON ALFA OG OMEGA

Informasjon til beboerne 

er alfa og omega i slike 
prosesser, sier han. Her 
merker vi at denne prosessen 
har vært god, vi møter stort 
sett fornøyde beboere som 
også er velorienterte om det 
som skal skje. Det gjør jo 
også noe med arbeidsklimaet 
for våre folk, som jo er de 
som møter beboerne hver 
dag, avslutter Pannberg.

Ny dusj. Nytt toalett.

Samhandlingsforumet i rehabiliteringsprosjektet i Myrehagen 
borettslag samlet til møte: Fra venstre prosjektleder Sveinung Pannberg 
fra SansBygg, daglig leder Tor Bjærum fra SansBygg, prosjektleder 
Lasse Handegård  fra Usbl, førsteamanuensis Tor Kr. Stevik fra 
Samhandlingsforum/NMBU, seniorrådgiver Reidar Hillesund fra 
Samhandlingsforum /NMBU, Geir Austad Johnsen fra styret i Myrehagen 
borettslag og leder av  byggeprosjektet, SHAkoordinator Kolbjørn R. 
Bøhmer fra Usbl, Frank E. Andreassen, styreleder i Myrehagen borettslag  
Kine Marie Carlsen, medlem i byggekomiteen i Myrehagen borettslag, 
Robert Grelland, byggeleder fra Usbl og  kontroller Erik Raknes fra Usbl.
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