
Ramboll

Temadag uavhengig kontroll – kontrollområde
geoteknikk

 

• Hva gjør man når uenighet mellom ansvarlig PRO/UTF og ansvarlig
kontrollerende oppstår?

• Hvem har rett?
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Rolleforståelse
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• Hva sier lovverket?
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PBL - § 23-5. Ansvarlig prosjekterende

1. Ansvarlig prosjekterende har ansvar for at tiltaket prosjekteres i samsvar med bestemmelser og 
tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov. Forutsetningene og løsningene som ligger til grunn for 
prosjekteringen skal dokumenteres.

2. Ansvarlig prosjekterende er ansvarlig for prosjektering av nødvendige sikringstiltak etter § 28-2 -
Sikringstiltak ved byggearbeid mv.
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PBL - § 23-6. Ansvarlig utførende

1. Ansvarlig utførende har ansvar for at tiltaket utføres på grunnlag av og i samsvar med 
prosjekteringen, og i samsvar med krav eller tillatelser til utførelsen gitt i eller i medhold av denne lov.

2. Ansvarlig utførende er ansvarlig for gjennomføring av nødvendige sikringstiltak under utførelsen 
etter § 28-2.
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PBL - § 23-7. Ansvarlig kontrollerende

1. Ansvarlig kontrollerende skal være uavhengig av det foretaket som utfører arbeidet som kontrolleres.

2. Ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen har ansvar for å kontrollere at prosjekteringsgrunnlaget 
og de prosjekterte løsninger som er utarbeidet for tiltaket, er dokumentert og i samsvar med krav og 
tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov.

3. Ansvarlig kontrollerende for utførelsen har ansvar for å kontrollere at det foreligger tilstrekkelig 
prosjektert grunnlag for utførelsen, at utførelsen er dokumentert å være i samsvar med krav og 
tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov, og at utførelsen er i samsvar med 
prosjekteringsgrunnlaget.
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Hvordan håndtere uenighet?

I Byggesakforeskriften (SAK 10) § 12-3 og 12-4 er hhv. ansvarlig prosjekterende og utførende
sitt ansvar og plikter nærmere definert. Verdt er å merke er § 12-3 j) og 12-4 l):

• Å lukke avvik ved å etterkomme kontrollerende sine merknader, eller ved verifikasjon for samsvar med de tekniske 
krav. Det skal samtidig meldes til ansvarlig kontrollerende at avvik er lukket, herunder hvilket alternativ som er valgt 
for å lukke avviket.

• Bestemmelsen angir 2 alternativer for å lukke avvik i forbindelse med prosjektering eller utførelse:

1. Omprosjektering, eller retting

2. Verifisere at valgte løsning, eller utførelsen oppfyller regelverket

• Uenighet opprettholdes og avvik ikke kan lukkes. Behandles dette av planmyndighet (kommunen)  Avviksbehandling
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Noen erfaringer med UAK  i byggesak

• Oppfyllelse av utelatelseskriteriet ifm. jordskjelv (PRO)

• Gjennomføring av SSI-analyser (PRO)

• Utført tilstrekkelig vurderinger av områdestabilitet (PRO)

• Innhenting av relevant dokumentasjon for utførelse (UTF) 

• Dokumentasjonen på utførelse verifiser at forhold på byggeplass er i 
overensstemmelse med prosjekteringen  i for mange tilfeller avglemt, 
eller falt mellom to stoler. (UTF)

• Prosedyrer for hvordan egenkontroll og intern systematiskkontroll 
gjennomføres  for mindre foretak kan være noe begrenset (UTF)
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Erfaringer med UAK  i byggesak
• NB! Det er forskjell på PKK2/UKK2 og PKK3/UKK3:

- PKK2/UKK2  PBL begrenser kontrollomfanget i fagområdet for geoteknikk til å ikke overprøve 
faglige forhold. Tilfeller der kontrollør tidvis går utover sine fullmakter (omsorgsplikt).

- PKK3/UKK3: …kontrollen skal være tilstrekkelig, eller i et omfang som gir tillit til at prosjekteringen, eller 
arbeidet er tilfredsstillende.
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Hva med veg- og jernbaneanlegg?

• Offentlige veganlegg hvor Statens vegvesen, fylkeskommunen eller et statlig utbyggingsselskap for veg 
er tiltakshaver utføres uten at reglene i plan- og bygningsloven kapitlene 22-25 (Kvalitetssikring og 
kontroll med prosjektering, utførelse av tiltak og tilsyn) kommer til anvendelse, jfr. § 4-4 (SAK10).

• Det samme gjelder også Jernbaneanlegg som godkjennes av Statens jernbanetilsyn etter 
jernbaneloven, jfr. § 4-4 (SAK10).
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Veganlegg
• Bakgrunnen for unntaket er det finnes eget regelverk med forankring i vegloven som skal ivareta 

kvaliteten på offentlige veganlegg.

• Vegdirektoratet har ansvaret med å forestå kontroll og teknisk godkjenning. Hensikten er å sikre at 
sikkerhet og teknisk standard er ivaretatt gjennom uavhengig kontroll. 

• Teknisk godkjenning av arbeidsgrunnlag skal foreligge før byggearbeidene kan påbegynnes. Byggherre 
er videre ansvarlig for å sikre riktig utførelse og at nødvendig informasjon overføres til forvaltningen.

• Vegdirektoratet er i forskrift gitt myndighet til å kunne fravike fra vegnormalene. 

• Dette innebærer at uenigheter mellom PRO/UTF og kontrollør må:

1. Løses mellom partene ved retting eller verifisering (gjelder også utførelse)

2. Søknad om fravik  Anbefales varslet i god tid. Ved uenighet mot kontrollør er dette i de fleste tilfeller 
for sent. 
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Jernbaneanlegg
• Mye lik praksis som med veganlegg

• Forskjellen er at det ikke utarbeides noen teknisk godkjenning før bygging.

• Kontrollen knytter seg opp mot kravene gitt i Teknisk regelverk og Eurokodene.

• Det tillates ingen fravik fra Eurokodene (myndighetskrav). Tabellen nedenfor viser hvem som innehar 
myndighet til å gi dispensasjon:

1. Løses mellom partene ved retting eller verifisering

2. Søknad om dispensasjon fra Teknisk regelverk  Anbefales varslet i god tid. Ved uenighet mot 
kontrollør er dette i de fleste tilfeller for sent.
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NVE – Soneutredninger iht. 1/2019
• NVEs kvikkleireveileder sammen med kravene i PBL og SAK10 som gjelder.  

• NVE veilederen anbefaler følgende prosess:

• Geotekniske konsulenten som gjennomfører utredningen har ansvar å følge opp innspill fra kontrollør

• Ved uenigheter skal dette tas opp med tiltakshaver og planmyndighet. 

• Kommunen bør ikke godkjenne planer eller byggesøknader der utredningen ikke kvalitetssikret og rettet 
iht. veilederens anbefalinger  PBL som gjelder.

• Geoteknisk konsulent har ansvar for endelig produkt. Kontrollør skal ikke gjennomføre egen utredning

11



Ramboll

Noen kjøreregler for å løse uenigheter
• Uenigheter bør fortrinnsvis løses på lavest mulig nivå.

• PRO/UTF inviter kontrollør til en gjennomgang av prosjektet i forkant:

- Orienter om forutsetninger, fremdrift og evt. kritiske aktiviteter

• Som kontrollerende bør man søke å lukke kommentarer og avvik før man oversender kontrollrapport:

- Ta initiativ for avklare uenigheter/misforståelser (telefon, e-post, møte). Dette sparer alle parter for 
tid og irritasjon.

- Prosjekterende har som regel best kunnskap om prosjektet  La tvilen komme tiltale til gode. 

- Som kontrollerende må man gjøre forskjell på skjønnsmessige kommentarer og reelle avvik. Prøv å 
se helheten og ikke bruk all energi på små detaljer og spissfindigheter.
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Oppsummert
• Hvem har rett ved uenighet?  Ingen fasit. Dette kommer an på prosjektet (lovverk og kontrollklasse) 

• Alle parter må være sin rolle bevisst. 

• Opprette god dialog slik at hvordan uenigheter skal kunne lukkes effektivt.

• I byggesak er melding tilstrekkelig om hvordan man har håndtert avvik. 

• For veg- og  jernbaneanlegg skal prosjekterte og utførte løsninger godkjennes før overføring til 
eier/byggherre. For prosjektering må godkjenning foreligge før bygging starter.

• For NVE er det kvikkleireveilederen sammen med kravene i PBL og SAK10 som gjelder. Uenighet løses 
tilsvarende byggesak. 
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