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Ras E16 Bulken/Voss 2014.03.20 (NRK.no)
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Jordras Boligblokk Halden 2014.02.25 
(NRK.no)
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Namsenfjord 2014.01.29
Tsunami pga underjordisk skred (NRK.no)
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Stuenes Skole Arendal 2014
Store setninger, deler må rives (NRK.no)
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Grunnbrudd Bleikvassli
Sommer 2013 (NRK.no)
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Flom Østlandet mai 2013 (NRK.no)
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Flom Østlandet mai 2013 (NRK.no)
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Flom Østlandet mai 2013(NRK.no)
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Plan- og Bygningslov 2008
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• § 24-1.Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse

• Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å 
sikre og dokumentere at plan- og bygningslovgivningens krav er oppfylt. 
I tillegg skal det gjennomføres uavhengig kontroll av ansvarlige 
kontrollforetak når:

• a) det foreligger viktige og kritiske områder og oppgaver 

• b) kommunen krever det etter en konkret vurdering. 

• Kommunen kan gjøre unntak fra krav om uavhengig kontroll etter 
forskrift gitt av departementet.

• Departementet gir forskrift om kriterier for når det skal føres uavhengig 
kontroll etter første ledd bokstav a og b. Departementet kan gi forskrift 
om uavhengig kontroll av særskilte områder ved fare eller andre 
samfunnsmessig viktige forhold.



Plan- og Bygningslov 2008
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• § 24-2. Gjennomføring av kontroll
Kontroll skal gjennomføres uavhengig og helhetlig, og skal ivareta 
grenseflater mellom forskjellige fagområder.

Kontroll skal gjennomføres på grunnlag av planer for gjennomføring 
av tiltaket, som også skal omfatte sluttkontroll. Omfang, detaljering 
og gjennomføring av kontrollen skal tilpasses arbeidets 
vanskelighet, risiko for og konsekvenser ved feil, og foretakenes 
pålitelighet og dugelighet.

Liten tvil om at lovgiverne har vedtatt grundig og 
reell kontroll av KS-systemer og teknisk innhold.



Forskrift til PB-lov.
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• 14-2.Obligatoriske krav om uavhengig kontroll

• b) Konstruksjonssikkerhet, hvor kontrollkravet for 
prosjektering begrenses til risiko for sammenbrudd i 
hovedbæresystem, herunder prosjekteringsgrunnlaget, 
lastantakelser, stabilitet og materialegenskaper, og 
kontrollkravet for utførelse begrenses til at 
hovedbæresystem er gjennomført og dokumentert som 
prosjektert, herunder at valgte materialer har 
egenskaper som bestemt i prosjekteringen 

• c) Geoteknikk, hvor kontrollkravet for prosjektering 
begrenses til kontroll av at det er gjort kvalifisert 
undersøkelse for å bestemme geoteknisk kategori og 
fastsettelse av pålitelighetsklasse, og kontrollkravet for 
utførelse begrenses til at geotekniske oppgaver er 
gjennomført og dokumentert som prosjektert, herunder 
at de er fulgt opp og rapportert slik som anvist av 
prosjekterende 



Todelt uavhengig kontroll 
(DIBKs Veileder for uavhengig kontroll)
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Obligatorisk

Kanskje…



Teknisk Kontrollomfang
Tabell 5.5 (DIBKs Veileder for uavhengig kontroll)
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Geoteknikk - prosjektering 
Påse at det foreligger kvalifisert undersøkelse av grunnforholdene for å 
bestemme geoteknisk kategori og fastsettelse av pålitelighetsklasse for 
den geotekniske prosjekteringen.
Det er ikke forutsatt at faglige forhold i geoteknisk rapport må 
overprøves i kontrollen, men det skal påses at geoteknisk rapport 
foreligger og at prosjekteringsarbeidet er plassert i geoteknisk kategori 
og pålitelighetsklasse.

Geoteknikk - utførelse 
Stikkprøvekontroll av at: 
- forholdene på byggeplassen stemmer med 
prosjekteringsforutsetningene
- rapportering fra byggearbeidene skjer i henhold til geoteknisk 

kategori
(DIBKs Veileder for uavhengig kontroll)



Omfang av uavhengig kontroll når 
NS-EN ikke brukes:
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• Kontroll av Kvalitetssikrings system og 
anvendelse.

• Teknisk uavhengig kontroll iht tabell 5.5 i 
DIBKs veileder.

- Enkelt og greit.

- (Men når NS-EN brukes, må det tolkninger til….)



UNNTAK fra uavhengig kontroll:
Teknisk innhold
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5.3 Prosjektering etter standarder
Når prosjektering, utførelse og kvalitetssikring er gjennomført i 
samsvar med relevant anerkjent standard eller bransjenorm begrenses 
kontrollkravet i SAK10 til kontroll av at standardens eller normens 
anvisninger er fulgt, jf SAK10 §§ 14-2 siste ledd og 14-6 tredje ledd. I 
slike tilfeller kan en se bort fra kontrollomfanget etter tabell 5.3 og 5.5.

For geoteknikk og bærende konstruksjoner foreligger det 
prosjekteringsstandarder som gir anvisninger for kvalitetssikring av 
prosjektering og utførelse. Standardene er innarbeidede verktøy som 
ivaretar krav til pålitelighet og sikkerhet. Der disse standardene er lagt 
til grunn kan kontroll av konstruksjonssikkerhet og geoteknikk 
forenkles.

(DIBKs Veileder for uavhengig kontroll)



UNNTAKET gir tolkningsmuligheter til 
omfanget av teknisk kontroll (1)
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Postordre-metoden: PRO sender et enkelt brev til KTR. Brevet angir kort at 
norsk standard er fulgt ift prosjektering av pålitelighetsklasser/geoteknisk 
kategori, og at kvalitetssikring er utført iht NS-EN. KTR sjekker at det er 
bruk riktig standard, uten å gå inn på hvordan kvalitetssikringen (kontrollen) 
faktisk er utført av PRO.

Små-pirke-metoden: KTR får oversendt sjekklister og tegningslister fra 
PRO som viser at det er utført normal eller utvidet kontroll iht standardens 
anvisninger, for alle relevante beregninger og tegninger (nevnt i DIBKs
Tabell 5.5). KTR kontrollerer listene ift at det er valgt riktig nivå på 
kvalitetssikringen og at den er utført av PRO. KTR utfører ikke selv en 
kontroll av beregninger eller tegninger og får de heller ikke oversendt fra 
PRO. 

Teknisk innhold = 0

Teknisk innhold ≈ 0



UNNTAKET gir tolkningsmuligheter til 
omfanget av kontroll (2)
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KILT-metoden (Kontroll-ispedd-litt-teknikk): KTR mottar og går inn i det 
faktiske prosjekteringsmaterialet, foretar et lite antall stikkprøver av 
beregninger og tegninger, og sjekker at norsk standard er fulgt og 
dokumentert i detalj på stikkprøvene. Kontrollerer i tillegg sjekklister og 
tegningslister ift om det er utført normal eller utvidet kontroll av 
prosjekteringsmaterialet (nevnt i DIBKs Tabell 5.5). 

Reell-uavhengig-kontroll metoden: KTR sjekker gjennom kritiske og 
essensielle deler av prosjekteringsmaterialet (alle beregninger og 
tegninger innenfor forskriftens begrensninger, dvs hovedbæresystem mv.) 
for å se at alle krav i NS er ivaretatt. Kontrollerer i tillegg alle relevante 
sjekklister og tegningslister ift om det er utført normal eller utvidet kontroll 
iht standard.



UNNTAKET gir tolkningsmuligheter til 
omfanget av teknisk kontroll.
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Postordre-metoden  bare en formalitet og gir ingen bedring av 
kvalitet

Små-pirke-metoden  i hovedsak en formalitet og kontrollerer at 
PROs kvalitetssikring er på riktig nivå.

KILT-metoden  Krever teft og klaff for at feil kan oppdages

Reell-uavhengig-kontroll metoden  Da finner man eventuelle 
vesentlige feil.



Kontrollomfang når tiltaket er iht NS-EN 
- en anbefaling av Reell teknisk kontroll. (1)
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• Kontroll av system for kvalitetssikring, systemkontroll, 
(Obligatorisk)

Feil i system kontroll utløser teknisk kontroll.

• Tiltaksklasse 2: 

 Etabler et inntrykk av seriøsiteten til prosjekterende og 
utførende selskaper og deres personell på tiltaket.

 Be om bekreftelse på at det ikke gjøres noen unntak fra 
NS-EN.

 Ved manglende samsvar med ovennevnte utløses 
teknisk uavhengig kontroll.



Kontrollomfang når tiltaket er iht NS-EN 
- en anbefaling av Reell teknisk kontroll. (2)
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Uavhengig Teknisk kontroll iht NS-EN1990 + NA slår inn:

• Når tiltaket eller deler av det er i tiltaksklasse 3:
• Når kommunen krever uavhengig kontroll (klasse 2 og 3)
• Når tiltakshaver ønske uavhengig kontroll (klasse 2 og 3)

NS-EN1990+NA skal brukes fordi unntaket i forskriften
forutsetter at NS-EN standardene brukes.



Kontrollomfang når tiltaket er iht NS-EN 
- en anbefaling av Reell teknisk kontroll. (3)
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Merknad 1: Hvis et annet uavhengig selskap har utført uavhengig 
kontroll, skal KTR bare sjekke at den kontrollen er utført i 
tilstrekkelig omfang.

Merknad 2: Kontroll etter tabell 5.5 i DIBKs veiledning bør også 
følge NS-EN 1990 + NA. Da blir det bare én form for reell teknisk 
kontroll.

Merknad 3: Kontroll av konsept for hovedbæresystem og  
fundamentering vil være fordelaktig ved rammesøknad.

Merknad 4: RIF sender ut veileder for RIB uavhengig kontroll av 
prosjektering til ekstern høring om kort tid.



OO erfaring med Uavhengig kontroll
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• NS-EN og Bransjenormer følges sjelden fullt ut

• Viktige feil i bruken av NS-EN

• Grove feil på viktige punkter (bl. a. overgang RIG og 
RIB)



Uavheng i g  kon t ro l l  NGF  26 .03 .2014

25



Uavheng i g  kon t ro l l  NGF  26 .03 .2014

26



Uavheng i g  kon t ro l l  NGF  26 .03 .2014

27



Pålitelighets
klasser iht
NS-EN1990

Pålitelighets
klasse = 
Tiltaksklasse 
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