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Agenda 

● Hva er uavhengighet? 

● Rammeverk 

● Når kreves uavhengig kontroll?  

● Hva skal kontrolleres? 

● Byggherrens kontrollplan 

● Vad vi forventer av prosjekterende 



Hva er uavhengighet 

●”over vann”: 

–minimumskrav om annen 
juridisk enhet  

 

●”under vann”:  

–Foretaket må ikke ha en 
relasjon som kan påvirke 
kontrollen: 

•Personlig tilknytning 

•Økonomisk tilknytning 

§ 14-1, 1. ledd 
§ 14-1, 2. ledd 

SAK10 

Direktoratet for Byggkvalitet 



Rammeverk 

● Plan- og Bygningsloven  

● Eurokode 0 

● Eurokode 7 del 1 

● HB 016 

● HB 018 

● HB 151 



Når skal vi gjøre uavhengig kontroll? 

Pålitelighetsklasse (CC/CR) Kontrollklasse 

1 B (begrenset) 

2 N (normal) 

3 U (Utvidet) 

4 Skal spesifiseres 



Kontroll av Geoteknisk kategori 

1 2 3 
  
  
  
  
  
Utførelse 

  
  
  
  
Inspeksjon, enkle 

kvalitetskontroller, 

kvalitativ bedømmelse 

  
  

  
Grunnens egenskaper, 

arbeidsrekkefølge, 

konstruksjonens oppførsel 

Tilleggsmålinger der det er 

aktuelt: 
• av grunn og grunnvann, 
• arbeidsrekkefølgen, 
• materialenes kvalitet, 
• tegninger, 
• avvik fra prosjektering 
• resultat av målinger, 
• observasj. av miljøforh. 
• uforutsette hendelser 

  
Grunnforhold 

Befaring, registrering av 

jord og berg som 

avdekkes ved graving 

Kontroll av egenskap til jord 

og berg i fundamentnivå 
Ekstra undersøkelser av jord 

og berg som kan være viktige 

for konstruksjonen 

Grunnvann Dokumentert erfaring Observasjoner/målinger 

Byggeplass Ikke krav til tidsplan Utførelsesrekkefølge angis i prosjekteringsrapport 

Overvåkning Enkel, kvalitativ kontroll Måling av bevegelser på 

utvalgte punkter 
Måling av bevegelser og 

analyser av konstruksjon 

Hva skal kontrolleres? 

HB 016 



Statens vegvesen og Uavhengig kontroll 

● Statens vegvesen er uavhengig den som utfør arbeidet, 
derfor oppfyller normal byggeplasskontroll i SVVs regi 
kravet på uavhengighet 

 

● Kompetansekrav og erfaring 

 



Byggherrens Kontrollplan 
 
● Hva som skal kontrolleres. 

● Krav som skal oppfylles. 

● Kontrollfrekvens. 

● Hvem som er ansvarlig for å utføre kontrollen. 

● Krav til dokumentasjon. 

 

 

Planen skal beskrive kontrollomfang  

 

Det skal dokumenteres at kontrollen er utført ved 
kvitteringssignatur på kontrollplanen eller på annen 
måte 



Byggherrens kontrollplan 



Avvik fra prosjekterende forutsetninger 



Hva vi forventer av prosjekterende 

 

Plan for kontroll og overvåkning 

● formålet med hvert sett med observasjoner eller målinger 

● delene av konstruksjonen som skal overvåkes 

● hyppigheten av målingene som skal utføres 

● måten resultatene skal vurderes på 

● variasjonsområdet som resultatene forventes å ligge 
innenfor 

● varigheten av overvåkningen etter at anleggsarbeidene er 
avsluttet 

● partene som er ansvarlig for målinger og observasjoner, for 
tolkning av oppnådde resultater og for vedlikehold av 
måleinstrumentene.  

● terskelverdier eller alarmgrenser for målinger der det er 
relevant 

 

 Eurokode 7 




