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Hvem er Rogalandhus? 

• Byggefirma, lokalisert på Bryne 

• Etablert 2014 

• 12 ansatte, hvorav 4 på kontor og 8 tømrere + ca 8 frilans tømrere 

• Omsetning 2018: ca 85 mill 

• Bygger eneboliger, rekkehus og små leilighetsbygg 

 

 



Hva vil Rogalandshus bygge? 



Våre prosjekttyper 

• Mindre byggefelt 

• «Eplehager» 

• EAT (bygging på grunneiers egen tomt) 



Mindre byggefelt, Malminhagen Sandnes 



Eplehagetomt, Kvålevegen Bryne 



EAT, enebolig for kunde på egen tomt 



Overvann i mindre byggeprosjekt 

Store utbyggingsområder har 

• Teknisk planlegging i tidlig fase 

• VA planer / overordnede planer for overvannshåndtering 

• Prosjekteringsprosess i forkant 

• Utbyggere med planleggingsressurser 

• Kostnadene fordeles på mange boligenheter – lav belastning pr bolig 

 

 
 



Overvann i mindre byggeprosjekt 

Små utbyggingsprosjekter 

• Ofte gamle reguleringsplaner 

• Etablerte boligfelt med uten overvannsplaner 

• Utbyggerne er ofte små aktører, gjerne byggmestere med 2-3 ansatte 

• Grunnarbeidene gjøres av små aktører, de store er ikke konkurransedyktige 

• Pressede økonomiske marginer, stor priskonkurranse 

• Kostnadene fordeles på få enheter – høy kostnadsbelastning pr bolig 

 

 

 

 

 
 



Organisering hos små utbyggere 

Typisk adminstrasjon, med oss som eksempel: 

• Daglig leder  – økonomi, tomtekjøp, prosjektutvikling tidligfase 

• Driftssjef   – kalkulering, prosjektering, underleverandører, tømrere 

• Byggeleder  – byggeledelse for alle byggeprosjekter 

• Salgsansvarlig – salg, markedsføring, byggesak, kundehåndtering 

 

• Ingen særskilte planleggere til VA  

 

 

 

 

 
 



Små graveentreprenører 

Administrasjon: 

• Daglig leder/eier   - har ofte alle administrative funksjoner 

    - noen har «kontor» i arbeidsbilen/gravemaskinen 
 

• Ingen særskilte planleggere til VA  

 

 

 

 

 
 



Hvordan jobber vi i praksis? 

Utbygger sender 
prisforespørsel til 

graveentreprenører 

Graveentreprenørene 
kontakter leverandører,  
ber om godkjent løsning 

Leverandør utfører 
prosjektering og 
sender tilbud til 

graveentreprenør 

Graveentreprenør 
sender pristilbud  

til utbygger 

Utbygger velger 
laveste tilbyder og 

forutsetter 
godkjente løsninger 



Konklusjon 

• Utbygger og graveentreprenør er prisgitt leverandørs kompetanse og 
kapasitet til å prosjektere beste løsning 

• Å velge spesialløsninger som krever prosjektering fra VA-konsulenter og mer 
omfattende grunnarbeider vil alltid bli for dyrt på små prosjekter 

• Der det ikke er forhåndsgodkjente løsninger, må leverandørene prioritere 
prosjektering og gjøre det enklest mulig for kundene.  

• Ulike krav fra kommunene gjør at det til tider brukes mer ressurser enn 
nødvendig. Forhåndsgodkjente løsninger foretrekkes! 

 

 

 

 

 

 
 



Takk for meg 


