
Eurokode - hvordan virker den?

Eelco van Raaij – GrunnTeknikk
NGF Temadag geoteknisk kontroll 08.03.22
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Kontroll i Eurokode

NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2020 
Eurokode 7 - Geoteknisk prosjektering -
Del 1: Allmenne regler
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NS-EN 1990:2002+A1:2005 +NA:2016 
Eurokode: Grunnlag for prosjektering av 
konstruksjoner



Kontroll i NS-EN 1990:2002+A1:2005 +NA:2016

• 2.1 «De grunnleggende kravene bør oppfylles ved 
fastsettelse av kontrollprosedyrer for prosjektering, 
produksjon, utførelse og bruk som er egnet for det 
bestemte prosjektet.»

• B4(2) «Tre mulige prosjekteringskontrollklasser (DSL) er 
vist i tabell B4. Prosjekteringskontrollklassene kan 
knyttes til pålitelighetsklassen som er valgt, eller velges 
ut fra bygningens betydning og i henhold til nasjonale 
krav eller prosjekteringsforutsetningene, og gjennomføres 
ved hjelp av egnede kvalitetssikringstiltak.»

• B5(2) «Tre utførelseskontrollklasser (IL) kan benyttes, 
som vist i tabell B5. Kontrollklasser kan knyttes til de 
valgte utførelsesklasser (execution classes) og 
gjennomføres ved hjelp av egnede kvalitetskontrolltiltak.»

• NA.A1 (903.1) «Avhengig av konstruksjonens eller 
konstruksjonsdelens pålitelighetsklasse, er krav til 
prosjekteringskontroll klassifisert som 
prosjekteringskontrollklasse PKK1, PKK2 eller PKK3 som 
angitt i tabell NA.A1 (902).»

• NA.A1 (904.1) «Avhengig av konstruksjonens eller 
konstruksjonsdelens pålitelighetsklasse er kravene til 
utførelseskontroll klassifisert som utførelseskontrollklasse 
UKK1, UKK2 eller UKK3 som angitt i tabell NA.A1(903).»
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Tillegg B 
B4 Differensiering av prosjekteringskontroll

B5 Kontroll under utførelse

Kapittel 2 Krav

Nasjonalt tillegg NA
NA.A1.3.1(903) Prosjekteringskontroll
NA.A1.3.1(904) Utførelseskontroll



NA.A1.3.1(903) Prosjekteringskontroll - utvidet kontroll

• Utvidet kontroll PKK2 kan begrenses til 
kontroll av gjennomført/dokumentert 
egenkontroll og intern systematisk 
kontroll

• Omfang utvidet kontroll PKK3:
 Egenkontroll og intern systematisk 

kontroll er gjennomført og 
dokumentert

 Minst omfatte kontroll av samme 
punkter egenkontroll

 Gir tillit til at prosjekteringen er 
tilfredsstillende

 Kan begrense til konstruksjonens 
hovedbæresystem eller stabilitet ved 
geoteknisk prosjektering

• Utvidet kontroll uavhengig av 
prosjekterende

• Prosjekterende har ansvar for at 
prosjekteringskontroll er gjennomført
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NA.A1.3.1(904) Utførelseskontroll - utvidet kontroll

• Utvidet kontroll UKK2 skal bekrefte at 
egenkontroll og intern systematisk 
kontroll er gjennomført/dokumentert

• Omfang utvidet kontroll UKK3:
 Egenkontroll og intern systematisk 

kontroll er gjennomført og 
dokumentert

 Tilstrekkelig til å gi tillit til at utført 
arbeidet er tilfredsstillende

 Kan være basert på stikkprøver
 Tilpasset funn som blir gjort
 Viktige og kritiske områder 

kontrolleres

• Hensiktsmessig at prosjekterende utfører 
utvidet kontroll

• Utvidet kontroll er ment å bidra til å gi 
trygghet for at krav og forutsetninger i 
produksjonsunderlaget blir oppfylt

• Ytterlige krav og kritiske områder skal 
fremgår av produksjonsunderlaget
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Kontroll i NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2020 

• 2.8 (4)P «Den geotekniske prosjekteringsrapporten skal, 
hvis det er aktuelt, inneholde en plan for kontroll og 
overvåking.» 

• 4.1 (1)P «For å sikre konstruksjonens sikkerhet og kvalitet 
skal følgende utføres, der det er aktuelt: utførelsen og det 
håndverksmessige arbeidet skal kontrolleres.»

• 4.1 (2) P «Kontroll av utførelsen medregnet det 
håndverksmessige arbeidet og all overvåking av 
konstruksjonens ytelse under og etter bygging skal være 
angitt i den geotekniske prosjekteringsrapporten.»

• NA.2.1(8)P «Kravene til pålitelighetsklasser, 
kvalitetssystem, prosjekteringskontroll og 
utførelseskontroll som er gitt i NS-EN 1990, i punktene 
NA.A1.3.1(901), NA.A1.3.1(902), NA.A1.3.1(903) og 
NA.A1.3.1(904) skal oppfylles.»
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Kapittel 4 Utførelseskontroll, overvåking og vedlikehold
Tillegg J Sjekkliste for utførelseskontroll og overvåking

Kapittel 2 Grunnlag for geoteknisk prosjektering

Nasjonalt tillegg NA
NA.2.1 Krav til prosjekteringen



Et vanlig tiltak plassert i tiltaksklasse 2 og CC/RC 2…
…UAK SAK10 eller NS-EN1990 utvidet kontroll PKK2

Tilnærming / 
utgangspunkt

SAK10
UAK tiltaksklasse 2

NS-EN 1990
utvidet kontroll PKK2

«light tolkning»

NS-EN 1990
utvidet kontroll PKK2

«utvidet tolkning»

Dekker også NS-EN 1990  
utvidet kontroll PKK2 

Dekker også SAK10,
ref. §14-2 og 3. ledd

Dekker også SAK10,
ref. §14-2 og 3. ledd

Systemkontroll av 
kvalitetssikringssystem 
og utført 
kvalitetssikring

• Dokumentasjon av  
kvalitetssikringssystem

• Systemkontroll, er 
kvalitetssikringssystem fulgt 
(dvs. signatur  og sjekklister)

• Detaljprosjektering 
tilstrekkelig som 
produksjonsunderlag

• Ikke dokumentasjon av  
kvalitetssikringssystem

• Systemkontroll av 
gjennomført egenkontroll og 
intern systematisk kontroll 
(dvs. signatur og sjekklister)

• Ikke dokumentasjon av  
kvalitetssikringssystem

• Systemkontroll av 
gjennomført egenkontroll 
og intern systematisk 
kontroll (dvs. signatur og 
sjekklister)

Fagkontroll av 
geoteknisk 
prosjektering

• Tilstrekkelig 
grunnundersøkelser

• Foreligger geoteknisk 
rapport

• Geoteknisk kategori
• Pålitelighetsklasse
• Men er dette virkelig en god 

faglig kontroll?

• Ingen faglig kontroll • Faglig kontroll / vurdering 
av innhold utført 
egenkontroll og intern 
systematisk kontroller er 
tilfredsstillende ift. NS-EN 
1990 (men kontrollomfang 
er ikke beskrevet i detalj i 
NS-EN 1990)
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Utvidet kontroll utførelse og utførelseskontroll…
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1. NS-EN 1990 NA.A 1 (904.4) utvidet kontroll utførelse UKK2/3
«Kontroll at utførende har gjort jobben»

2. NS-EN 1997-1 kapittel 4 Utførelseskontroll
«Er grunnforhold som forutsatt og utføres arbeider som prosjektert?»



Kontrollpunkter PKK3/UKK3

Kontrollpunkter fra NS-EN 1990:
• NA.A1 (903.2) Egenkontroll
• NA.A1 (903.3) Intern systematisk kontroll
• NA.A1 (903.4) Utvidet kontroll prosjektering
• NA.A1 (904.4) Utvidet kontroll utførelse

Men minst like viktig å vurdere kontrollpunkter for en verdiskapende kontroll:
• Basert på en risikovurdering av kritiske områder for det aktuelle prosjektet (prat med 

prosjekterende)
• Evt. kontrollpunkter fra «Plan for kontroll og overvåkning» i geoteknisk 

prosjekteringsrapport, ref. NS-EN 1997-1 4.2.1
• Evt. avvik i utførelse (prat med utførende og sjekk utførendes kvalitetssystem)
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Kontrollnotat

Systematisk kontrollnotat:
• Punktvis tabell med 

kontrollpunkter
• Referanse til notat/tegning
• Vurdering fra kontrollerende
• Mulighet for svar fra 

prosjekterende (i annen farge)
• Kontrollstatus (åpent/lukket)
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Husk at kontrollnotat også skal være:
• Verktøy for å kommunisere
• Dokumentasjon av utført kontroll (inkludert diskusjoner)
• Avvik er helt uproblematisk, forutsatt en god avviksbehandling
• Verdiskapende for prosjektet



Oppsider med NS-EN 1990 utvidet kontroll

Oppsider med NS-EN 1990 utvidet kontroll:
• Sammenheng mellom Eurokode NS-EN 1990 og NS-EN 1997-1
• Sammenheng mellom geoteknisk kategori, pålitelighetsklasse og kontroll
• Kombiner NS-EN 1990 utvidet kontroll utførelse og NS-EN 1997-1 

utførelseskontroll
• Faglig kontroll i utvidet kontroll PKK3

Vinn-vinn med utvidet kontroll PKK3 (dette er ikke en trussel)
• Rådgiver - Oppdage evt. prosjekteringsfeil tidsnok (unngå rettsak)
• Tiltakshaver - Økt kvalitet av prosjektert løsning og second opinion
• Myndigheter - God byggekvalitet
• Fagmiljøet - Læring og erfaringsoverføring w
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