


Opprinnelig Steen & 
Thorvaldsen etablert i 1981 
av Jan B Steen og Knut

30 år i 2011!
av Jan B. Steen og Knut 
Thorvaldsen 

Fra strategiplanen:

”Steen & Lund skal væreSteen & Lund skal være 
den foretrukne 
leverandøren av 
anleggsgartnertjenester”anleggsgartnertjenester”

Galdhøpiggen 16.09.2011



Grønn entreprenør

• Anleggsgartnerfirma

• Bygger og drifter 
utearealer til alle formål 
og kundegrupperog kundegrupper

• Faglig fokus og• Faglig fokus og 
spesialkompetanse

• 1 ETW og 1 ISA



Om firmaet
Hovedkontor i Drammen, 
lokaler på Fornebu og i Oslolokaler på Fornebu og i Oslo 

Medeier i  Aakerholt, Steen & 
Lund i Sandefjord

Arbeider primært på hele det 
sentrale Østlandet

Omsetning på 215 MNOK iOmsetning på 215 MNOK i 
2011

Totalt ca 70 fast ansatte

Prosjektorganisasjon tilpasset 
proffmarkedet

S ifi Milj f å b d ifSertifisert Miljøfyrtårnbedrift



Tjenesteområder

Nyanlegg

Bjerkedalen park, ny bydelspark 
ferdig 2013 – alle arbeider

Nansenparken (sentral-
parken), Fornebu

St t il k tt HKStatoilparken, nytt HK 

Foto: Bjørbekk & Lindheim



Tjenesteområder

Grøntservice:
• Drammen kommune – bydel 1-4 og 5-7

• Frognerparken 2011-2014

• Nansenparken

• Forsvarsbygg

• Statsbygg

• Bærum kommune

• Omsorgsbygg Oslo KF

• Drammen eiendom KF



Utvikling av 
k d tmarkedet

• Konkurranse
P i• Priser

• Nye entrepriseformer
• Spesialisering
• Profesjonalisering
• Mange ledd i 

næringskjeden
D k t j k• Dokumentasjonskrav



Hva er kvalitet?Hva er kvalitet?

Levere som beskrevet 



Forutsetninger for å lykkesg y

Byggherre som 
vet hva den vil 

ha

Konsulent med Felles Entreprenør 
kompetanse 

innen 
fagområdet

forståelse = 
godt resultat

med 
kompetanse 

Klare krav til 
kvalitet, god 
beskrivelsebeskrivelse



Forespørsel; Rammeavtale. Timepriser.p ; p
Spm: Hva er avtalens verdi/ anslagsvis timeinnsats pr år?
Svar: Vi kan ikke tydeliggjøre ytterligere de enkelte eventuelle oppgaversSvar: Vi kan ikke tydeliggjøre ytterligere de enkelte eventuelle oppgavers 

omfang. Hensikten ….er å inngå treårige rammeavtaler med flere 
aktører til ulike drifts- og anleggsoppgaver.

Spm: Hva slags hovedtyper arbeider skal utføres og i hvilket omfang for 
hvert hoveddel? 

Svar: Spørsmålet er besvart over.

Spm: Hva slags beredskap/ responstid kreves? p g p p
Svar: Avhenger av oppgaven , f.eks ved arbeider som er nødvendige for å 

hindre eventuell skade vil kort responstid være aktuelt, mens det for 
planlagte tiltak vil den ha lengre horisont.p a ag e a de a e g e o so



Oppdragelse av markedet

Oppdragsgivers krav former markedet 

• rekrutteringg

• kompetansebygging

i li i• spesialisering

• strategisk satsing 

• langsiktighet = effektivitet

Med krav følger forventninger! 



Reale betingelserg
• Beskrives virkeligheten eller ønsket 

it jsituasjon
– Hvordan håndtere avviket?

• Overføring av risiko?
– Hva koster den og er man villig til å 

betale?

• Åpenhet og tillit – samarbeidsklima

• Vi tenker på ryktet vårt



KontraktsstyringKontraktsstyring
Eksempel Drammen• Eksempel Drammen

• Eksempel Oslop
• Eksempel …



Gode, 
stabile leverandørerstabile leverandører 

Utf d iUtfordringer:
• Sesongvariasjon/ 

PermitteringerPermitteringer
• Skjøtsel et ”ungt” marked
• Rekruttering

Behov:
• Profesjonalisering og posisjonering for å skape trygge og• Profesjonalisering og posisjonering for å skape trygge og 

attraktive arbeidsplasser
• Bransjetilknytning (bred kompetansebase) - anleggsgartner
• Vinteraktiviteter må knyttes opp mot skjøtselkontraktene



Takk for meg!Takk for meg!
T d S lTormod Sola
Drifts- og kompetanseutvikler

tormod@steen-lund.no
Tlf.: 90 10 57 20

www.steen-lund.no



Arbeidersamfunnets plass, Oslo



Tjuvholmen, Oslo


