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Peab Bjørn Bygg’s

kontorer:

Vi bygger fra Vardø 

nordøst i Finnmark til 

Stokmarknes i 

Vesterålen.

Har også hatt oppdrag 

på Svalbard
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Hovedutfordringer:

• Klima

• Mørketid

• Avstander / logistikk

Produksjon kan ikke stanse. Kvalitet må 

opprettholdes

Vi som entreprenør må tilpasse oss de 

klimatiske forhold vi jobber i.

Nye Kautokeino

barne- og ungdomsskole, 

2021-2022 (oktober-21)



Klima:
Lange vintre

• Snø, oktober til mai

• Kulde / frost / tele

• Tørt klima

• Vind

HMS:

• Isdekte gangareal

• Skulte farer under snø

• Flyvende gjenstander

Drift:

• Snø/is

• Isete og glatt

• Tele

• Tildekte / nedsnødde arbeidsområder

• Betongstøp (is og snø  i forskaling)



• Timeverk, redusert produktivitet

• Kulde

• Frostskader

• Oppvarmings 

• Vind

• Flyvende gjennstander

• Redusert bruk av kran

• Tørt klima

• Spesielt ved bruk av tre/ 

massivtre, tørke og 

oppsprekking



Tiltak:

• Arbeidsforbredelser som hensyntar

årstid.

• Tydelig merkede adkomstveier, 

strøing/brøyting.

• Ryddighet!!!

• Sikring av lette gjennstander

• Tildekking, snø-seil.

• Kontroll på masser, telefarlig? 

Tildekking og opptining.

• Steamer, heatwork.

• Varmerør (vannbåren varme) 

betonggulv i bruk også i byggetiden 

(både før, under og etter støp).



• Logging av lufttørrhet, bruk av 

tilfuktere.

• Industriell bygging:

• Elementproduksjon (ferdige 

klimavegger)

• Prefabrikert betong

• Massivtre

• Tilrettelagte pauser i ekstreme 

kuldeperioder (varmebrakker)

• Klær etter klima.

• PLANLEGGING!! 

yr.no o.l. må også benyttes i 

planlegging (temperatur, nedbør 

og vind)



Mørketid:
Vårt marked ligger nord for 

polarsirkelen.

Mørketid i perioden desember 

t.o.m januar, men redusert dagslys i 

lengere periode.

HMS

• Manglende belysning

• Sikt, nedbør og vind kombinert 

med mørke

Drift

• Mangel på dagslys

• Mørkt

• Uoppmerksom



Tiltak:

• Lyssetting av byggeplass

• Utvendige gangsoner

• Losseområde, 

transportveier

• Fasader / stillaser

• Kraner

• Innvendig korridorer og 

arbeidsområder

• Planlegge lyssetting i rigg-

planer

• Rett belysning innendørs 

(korridorer, arbeidsområder)

• Rene synlighetsklær!



Avstander / logistikk:

Vårt marked gir en spredt 

beliggenhet av prosjekter.

Vår region omfavner prosjekter 

fra Vesterålen i sør til Vardø i 

nord/øst, et areal på 75.000 

km2 (Danmark, 43.000 km2)

Store avstander internt

Kjøretid fra Stokmarknes til 

Vardø, ca 15 timer.

Store avstander fra sentrale 

leverandører 



Avstander / logistikk:

Lange transportveier

Dårlige veier (dårlig standart på hovedårer)

Glatte veier

• Dårlig «skodde» transport-biler

Stengte veier

• E6 mellom Troms og Finnmark, Kvænangsfjellet var 

stengt 77…. ganger vinteren 20/21. Siste gang 

15.mai..

«Just in time» prinsippet er vanskelig 

å etterleve



Tiltak:

• Planlegging av framdrift må starte 

allerede hos utbygger i tidligfase, 

gjerne med innspill fra entreprenører. 

Når starter transportkritiske arbeider / 

montasjer.

• Mål om lukket bygg til vinterhalvåret.

• Logistikkplaner for leveranser med 

«litt» slakk hvor det er mulig 

lagringsmessig

• Mellomlagring, da spesielt på 

tidskritiske leveranser?

• Kontrakter med transportører som 

også tar for seg krav om piggdekk

Oppsummert:

VINTERDRIFT GIR ØKTE KOSTNADER



Svalbard

Svalbard byr på de samme utfordringene som ellers i 

nord; klima, mørketid og logistikk

Ekstra faktor som må hensynas:



Filmet av BB ansatt på jobb på Svalbard



Samfunnsbygger i 100 år





















Takk for meg!


