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Hvorfor har vi utarbeidet en tjenesteveileder? 

SAK10: 

Prosjektering av bygningsfysikk omfatter verifikasjon 

av ytelser og tekniske løsninger for følgende 

fagområder i henhold til byggteknisk forskrift:  

energi, strålingsmiljø, lyd og fukt. 
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Moss kommune – Ny skole 

RIM: 
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RIByfy: 



Hvorfor har vi utarbeidet en tjenesteveileder? 

● Nytt prosjekteringsfag - Det er vi som styrer utviklingen 

● Samarbeid mellom de fleste store firma - Like leveranser 

● Innkjøper behøver ikke kompetanse - Kan henvise til 
veilederen 

● Byggherre / totalentreprenør får kjennskap til tjenestene 

● Prosjektering av Bygningsfysikk får et konkret innhold og 
et definert ansvar. 
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Erfaringer med uavhengig 
kontroll 
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• Lovverket 

• Gjennomføringen 

• Kontroll av prosjektering 

• Kontroll av utførelse 

• Avvik 



Kort  om  lovverket 

● Kravene er gitt i SAK10 §§ 14-2, 14-6, 14-7 

● Kravene er utdypet i veiledningen til SAK10 

● Uavhengig kontroll har fått en egen temaveileder 

● Temaveilederen inneholder en tabell med 
minimumsomfang av uavhengig kontroll 

 

    Dette finnes på dibk.no 



Hensikten med uavhengig kontroll? 

● Skal redusere antallet byggefeil 

● Skal heve kvaliteten på foretakenes arbeid 
generelt 

● Økonomisk lønnsomt å bygge riktig første gang 

● Ressursene som brukes på kontroll kan tas ut i 
produktkvalitet på en måte som gir et positivt 
regnestykke for tiltakshaver, foretakene og 
samfunnet 

 



Temaveileder 

● Uklar temaveileder skaper forvirring 
• Svak oppbygging 

• Uklare meninger 

• RIF sendte brev til DiBK med forslag til utbedringer 
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Svar på brev fra RIF til DiBK med innspill 

● Standardiseringsarbeidet har stoppet 
• Det er påbegynt en norsk standard for uavhengig 

kontroll.  

● Kontroll av våtrom er kun krav i boliger 
• Ikke krav i sykehus, skoler, hoteller, sykehjem, 

svømmehaller, etc… 
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Hvor er vi nå? 

● Standardiseringsarbeidet har stoppet 
• Det ble påbegynt en norsk standard for uavhengig 

kontroll for 2. gang. Ingen vet når eller om det vil 
påbegynnes igjen. 

● Den uklare temaveilederen forblir 

● DiBK virker uinteressert 
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Kontroll av fuktsikring av våtrom 

● Kontroll av våtrom er kun krav i boliger 
• Ikke krav i sykehus, skoler, hoteller, sykehjem, 

svømmehaller, etc… 
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  Boliger (Fritidsboliger) Andre bygninger 

TK 1 - Fuktsikring av våtrom 

- Lufttetthet i nye boliger 

TK 2 

TK 3 

- Bygningsfysikk 

- Fuktsikring av våtrom 

- Bygningsfysikk 



Erfaringer med gjennomføring 

● NS 8404 
• Alle aksepterer at denne brukes 

• En del «feil» kontraktsforhold 

● Vanskelig å ha oversikt i prosjektene 
• Få timer totalt, så kan ikke vite alt som skjer 

• Avhengig av at foretakene husker på deg 

• Ting blir oversendt på forskjellig tid 

● Timeforbruk og kostnad 
• Sjelden overskridelser av budsjett 

• For det meste positive tilbakemeldinger 

• Ikke aktuelt å konkurrere om offentlige jobber 
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Temaveileders minimumsomfang - Prosjektering 

● Kontrollen skal minimum omfatte følgende: 
 
 

Rutine Kvalitetssikring 

Tegningsliste Energieffektivitet 

Yttervegg Tak og terrasse 



Temaveilederen 

● Det aller meste av jobben vil bestå i å kontrollere 
styringssystem, rutiner, hjelpemidler, 
dokumentasjon og tegningsliste 

 
 
 



Det er nødvendig med faglig kontroll! 

Systemsjekk kan ikke avdekke forbedringer i 
prosjekteringen eller utførelsen! 
 

● Hva så at det er kvalitetssikret hvis det er  
faglig feil? 

● Hva så at det ikke er  
kvalitetssikret hvis det  
er faglig korrekt? 
 



Eksempel på kvalitetssikret løsning 
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Erfaring  - Kontroll av prosjektering 

● Kvalitetssikringssystem prosjekterende 
• Uendelig mange varianter 

• Ekstrem forskjell i omfang 

• Generelt mye bedre på energi enn byggdetaljer 

● Faglig kontroll – detaljtegninger 
• Veldig stor kvalitetsforskjell på arkitekter 

• Noe innebygget trevirke uten spesiell vurdering 

• Fallforhold på kompakte tak 

● Faglig kontroll - energiberegninger 
• Noen uoverenstemmelser mellom U-verdi og isolasjon 

• Normalisert kuldebroverdi ofte 0,06 W/m2K 
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Faktisk U-verdi stemmer ikke med beregning! 

 

 

 

● U-verdiene benyttet i  
energiberegning ikke iht.  
U-verdiene for de faktiske  
vinduene 

● Oppdaget etter at bygget  
var ferdig fordi underlag 
ikke ble oversendt 



Temaveilederens minimumsomfang - Utførelse 

● Kontrollen skal minimum omfatte følgende: 
 
 

Rutine Kvalitetssikring 

Tilgjengelig 
produksjonsunderlag 

Lufttetthet 
dokumentasjon 

Byggfukt 
dokumentasjon 

Leverte luftmengder 



Erfaring – Kontroll av utførelse 

● Faglig kontroll – utførelse 
• Stor kvalitetsforskjell både på KS og utførelse 

• Vanskelig å være der på fornuftig tidspunkt 

• De fleste entreprenører er veldig forståelsesfulle 

● Kontroll av fuktinnhold i trevirke 
• Mange gode systemer, men få iht. NS 3512 

● Kontroll av lufttetthet 
• Nesten alltid OK 

• Enkelte spør om det er et krav med måling 

● Kontroll av ventilasjon 
• Enkelte måleprotokoller har noe avvik, ellers OK 

32 



Hundsund på Fornebu 
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Hundsund på Fornebu 

34 

● 35 rekkehus har kostet OBOS 180 millioner 
kroner i utbedringer 

● Dvs. 5,1 MNOK per leilighet! 

● Blant annet dårlig lufting av «flatt» tak, elendig 
dampsperreløsning, skjeve vegger. 

● Fundamenteringen har også vært dårlig. 

 



Kvaliteten på utførelsen må kontrolleres 

 Som prosjektert, men ikke OK utførelse! 



Kontroll av utførelse før det er ferdig! 



Avvikshåndtering er et kaos 

● Vi sendte et avvik til Oslo kommune.  

● Eneste avvik de har mottatt. 

● «Kommunen må vurdere på hvilken måte avviket 
skal følges opp, og om kontrollforetaket skal 
kontaktes.» 

● Vår oppfatning er at vi er ferdig med saken. 

● Oslo kommune har bestemt at de ikke skal lukke 
avvik. 

● Hvem betaler…? 



Oppsummering 

● Har vi hindret feil fra å bli bygget? 

  Sannsynligvis JA, men … 
 

● Har foretaks arbeid blitt forbedret? 

    Sannsynligvis JA, men … 
 

● Tror ikke hensikten med kontrollen er oppnådd 

  Vi forsøker å oppnå hensikten i alle prosjekter, 
 men dette gjelder dessverre ikke alle foretak.  
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Takk for oppmerksomheten 


