
Facilit Byggeregnskap – Brukermanual 

Byggeregnskap er kort fortalt en modul for å holde orden på prosjektregnskap. Det kan være 

både investering og driftsprosjekter. 

1. Opprette et nytt prosjekt 

2. Kontoplan 

3. Budsjett 

4. Finansiering 

5. Kontrakter og andre bestillinger 

6. Utbetalinger 

7. Rapporter 

 

Opprette et nytt prosjekt  

Det gjøres ved å trykke Opprett under byggeregnskap og prosjekt. 

 

Fyll inn nummer, navn, kontoplan og evt andre opplysninger om prosjektet, før du trykker 

lagre. Husk å krysse av for å beregne avgift dersom dette er ønskelig. 



 

Kontoplan 

Gå til fanen Kontoplan, for å tilpasse kontoplan. Her får du opp den kontoplanen du valgte da 

du opprettet prosjektet. (Dersom du ønsker å lage din egen kontoplan som ikke finnes i 

systemet, kan en med den tilgangen gjøre dette i kodegrunnlag.) 

Du kan slette linjer og legge til nye kontoer under det enkelte prosjekt. 

Du kan også legge til flere kontoplaner, dersom det er ønskelig (for eksempel en ny kontoplan 

pr år for driftsprosjekter). 



 

Dersom du har noen oppgaver som gir grunnlaget for hele eller deler av budsjettet, så kan 

disse hentes inn i kontoplanen. 

Dette gjøres ved å velge Tilknytt oppgaver. 

 

Huk av for de aktuelle oppgavene og trykk på Tilknytt 

 

Oppgavene legger seg så som egne budsjettlinjer i kontoplanen. De legger seg der hvor de 

hører hjemme ettersom hva NS 3451 er satt til i oppgaven. 

 

Under budsjett vil du finne igjen de beløpene som lå på oppgavene. Dersom du har krysset av 

for å beregne avgift, vil du se at disse automatisk får 0 avgift, dette må endres manuelt dersom 

det ikke stemmer. 



 

  

Budsjett 

Under fanen budsjett kan du legge inn dine egne budsjettall. Dette gjøres ved å trykke på cella 

for den budsjettposten du ønsker å legge inn tall for og skrive inn tallet. 

  

Finansiering 

Finansiering kan benyttes til å vise hvor pengene finansieres. Dette er mest beregnet på 

offentlige brukere og er knyttet opp mot kostra. 

Under kodegrunnlaget kan man legge inn de kontoene man selv benytter, under finanskonto. 

Konto bygger videre på det som heter Art i Kostra. 

Ansvar og Funksjon legges inn når en linje blir opprettet. Funksjon er et begrep for 

tjenestehåndtering som man kjenner fra Kostra. 



 

  

Kontrakter og bestillinger 

Under kontrakter skal du legge inn kontrakter som er knyttet til prosjektet. Alle bestillinger 

må legges inn som en kontrakt eller andre bestillinger. Når du kommer til å legge inn 

fakturaer så må disse knyttes opp mot en kontrakt/bestilling for å kunne registreres. 

En ny kontrakt opprettes ved å trykke Kontrakt under fanen kontrakter på det aktuelle 

prosjektet. 

 

Da får du opp ett skjema for å registrere kontrakt. 

 



 

Når man har opprettet en eller flere kontrakter så kan det legges til bestilte og ikke-bestilte 

endringer på denne. 

 

Kontrakter med bestillinger kan sees under Bestilling i menyen til venstre: 

 

  

Utbetalinger 

Alle fakturaer/utbetalinger på prosjektet legges inn mot en bestilling eller kontrakt. Dette kan 

gjøres manuelt eller man kan ha en integrasjon mot fakturasystemet. 



 

Dersom man ikke har en bestilling å knytte fakturaen mot, får man heller ikke lagt fakturaen 

inn i systemet. Noen løser dette ved å lage en «intern bestilling» på mindre innkjøp til 

prosjektet. 

  

Totalstatus og andre rapporter 

I menyen under Byggeregnskap finner du NS 3453. Dette er en rapport som viser totalstatus 

for det enkelte prosjektet: kalkyle, budsjett, kontrakt, bestilte endringer og utbetalinger. 

 

  

Under rapporter finnes det også flere andre rapporter: 

1.  

1.  

▪ Budsjettkalkyle; Rapport for å sammenligne kalkyle med faktisk 

budsjett 

▪ Detaljert prosjektrapport; En detaljert prosjektrapport med informasjon 

pr.konto 

▪ Etterkalkyle; Viser informasjon knyttet til forbruk per areal 

▪ Finansrapport; Viser summen av finansiering for prosjekt gruppert på 

kontogrupper 

▪ Importlogg; Importlogg for byggeregnskap 



▪ Kontotransaksjoner Marginer og Reserver; Viser alle loggede 

transaksjoner mellom konti i valgt prosjekt 

▪ NS 3453 Totalstatus; Viser totalstatus for prosjekter 

▪ Prosjektrapport; Viser oversikt over alle prosjekter med tilhørende 

økonomi 

▪ Status oppgave; Viser status for oppgaver som er koblet til et prosjekt 

  

  

  

 


