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HVA HAR SKJEDD SIDEN SIST?

 Faksimile: Norsk bygningsfysikkdag 2015 - Ulimoen



UTFORDRINGER MED DAGENS UAVHENGIGE KONTROLL

• Lovverk

• Kontrollomfang

• Aktører involvert i uavhengig 
kontroll

• Avvikshåndtering



LOVVERKET FOR UAVHENGIG KONTROLL

• Krav til kontroll angitt i SAK10 
og tilhørende veileder
• § 14-2 – obligatoriske krav

• § 14-6 – krav TK1

• § 14-7 – krav TK2 

• Egen temaveileder fra DIBK
• Minimumsomfang oppsummert i 

tabell 5.5

Boliger Andre 
bygninger

TK 1 Fuktsikring av 
våtrom
Lufttetthet i nye 
boliger

TK 2 
og
TK 3

Bygningsfysikk
Fuktsikring av 
våtrom

Bygningsfysikk



KONTROLLOMFANG

• Hva er et fornuftig nivå på kontrollomfanget? 

• Store ressurser blir puttet inn i uavhengig kontroll

• Begrenset med kompetent personell som kan kontrollere

• Bør fokusere på kontroll innenfor irreversible områder



KONTROLLOMFANG BYGNINGSFYSIKK TILTAKSKLASSE 2 OG 3

• Kontrollkravet § 14-2 i SAK10

• Hva med kontroll av detaljprosjektering av andre relevante områder:
• Golv?

• Våtrom?

• Radon?



KONSEKVENS KONTROLLOMFANG TILTAKSKLASSE 2 OG 3

• Våtrom i svømmehall
• Fall

• Membransjikt

• Våtromsdetaljer



KONSEKVENS KONTROLLOMFANG TILTAKSKLASSE 2 OG 3

• Hva skjer med avvik utenfor pålagt kontrollomfang? 

• Konsekvens: Ikke rom for å skrive avvik på områder utenfor
kontrollområde i SAK 10, f.eks våtrom i svømmehall, radon osv. 



KONTROLL AV KVALITETSSYSTEM

• Hovedfokus på kontroll er i dag 
kvalitetssystem og tilhørende kvalitetssikring. 
Er dette riktig vei å gå?

• Det finnes ingen objektive kriterier for 
utforming av et kvalitetssystem

• Hva er et godt kvalitetssystem?

• Alle kvalitetssystem er forskjellige

• Er ingeniører riktige personer til å avgjøre om 
et kvalitetssystem er godt eller ikke?

Konsekvens: Sjelden det lages avvik på 
kontrollsystem



RIKTIG KOMPETANSE FOR UAVHENGIG KONTROLL

• Hva er tilstrekkelig kompetanse for 
kontrollerende? 

• Kontrollerende bør ha kompetanse 
innen prosjektering for å avdekke feil

• Skal kontrollere at det er tilstrekkelig 
detaljprosjektert. 



AVVIKSHÅNDTERING VED ÅPNE AVVIK

• Tomrom ved åpne avvik, «ingen» vet 
hvordan det skal håndteres

• Kontrollerende har ikke ansvar for 
lukking av åpne avvik.

• Kommune ansvarlig for å 
behandle/lukke avvik

• Ender stort sett opp igjen hos 
kontrollerende



EKSEMPEL HÅNDTERING VED ÅPENT AVVIK

• Kontrollerende: sender åpent avvik
innsetting av porter

• Kommunen: sender avviket i retur

• Kontrollerende: har avsluttet kontroll

• Løsning: Engasjere ny kontrollerende



OPPSUMMERING

• Kontrollomfang for bygningsfysikk bør revideres
• Dropp kontroll av kvalitetssystem

• Spisse omfang av kontroll til mer faglig relevant

• Fokusere kontroll på kritiske punkter som er irreversible. 

• Kontroll må gjennomføres av kompetent personale



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

 Simen Tovmo, Spesialfag-bygg

simen.tovmo@ramboll.no


