
Ulike kontroller – Oversikt over regimene og sammenhenger mellom kontrollene/regelverket 

Temadag eksterne geotekniske kontroller 2022-03-08 Innlegg ved Egil A. Behrens



Utdannet siv.ing. Bygg og miljøteknikk NTNU, spesialisering 
geoteknikk, uteksaminert 2016

5,5 års variert erfaring som geoteknisk rådgiver ved Norconsults 
Trondheimskontor. Har mange småprosjekt på samvittigheten, der 
man ofte må «tyne regelverket» for å komme i mål .

Kontrolleksperten i Norconsults geotekniske fagmiljø (ble bare dratt 
inn i det, og gravde meg ned)

Sterkt opptatt av rettferdighet (tror jeg selv) og på å skille viktige 
forhold fra uvesentlige.

Generelt mektig irritert over kontrollregimene og hvordan disse 
(delvis feilaktig) praktiseres. «Reglene må enten praktiseres riktig, 
eller endres!»

Om foredragsholder

RIG-FIG-001: Kjekk type

Ca 5 års erfaring og litt skjeggvekst for å 
kunne oppnå nødvendig respekt på 
byggeplass



Reguleringsplaner: Uavhengig kvalitetssikring NVE 1/2019 (hvis 
kvikkleireproblematikk)

Byggesaker: Uavhengig kontroll SAK10  Utvidet kontroll NS-EN 
1990. Men også uavhengig kvalitetssikring NVE 1/2019 (hvis 
kvikkleireproblematikk som ikke tidligere er vurdert f eks ved regplan)

Konstruksjoner i offentlig veinett: N400 teknisk godkjenning

Konstruksjoner i offentlig jernbanenett: Utvidet kontroll NS-EN 1990. 

Detaljregulering av vei- og jernbaneprosjekt: Utvidet kontroll NS-EN 
1990. Fritatt fra byggesaksbehandling.

Energiprosjekt (fritatt fra store deler av Plan- og bygningsloven): NS-
EN 1990

Altså: Mye koker ned til utvidet kontroll iht NS-EN 1990.

Oversikt over forskjellige regimer med tilhørende kontroller

PARADOKS:

Utenfor det geotekniske fagmiljøet 
er det nesten bare Uavhengig 
kontroll iht SAK10 som er kjent. 
Paradoksalt nok er dette den 
minste vesentlige kontrolltypen ved 
«normal prosjektering» iht NS-EN 
1990-serien.



SAK10 uavhengig kontroll: Byggesaker der geoteknikk er i 
tiltaksklasse 2 eller 3. (og i tiltaksklasse 1 dersom kommunen krever det)

NS-EN 1990 utvidet kontroll: Erstatter SAK10-kontroll. Relevant der 
NS-EN 1990-serien benyttes som preakseptert ytelse til 
PBL/TEK/SAK, og ofte ellers, f eks ifbm vei- og jernbaneprosjekt

NVE 1/2019 Uavhengig kvalitetssikring: Ifbm tiltak i 
kvikkleirefareområder for tiltak i tiltakskategori K3 og K4, enten i 
reguleringsplan eller byggesak (evt kommunedelplan).

SVV N400 Kontroll og godkjenning: Ifbm bærende konstruksjoner i 
og ved offentlig veinett (kulverter, broer, støttemurer)

Oversikt over kontrolltypene (sett den andre veien)

Innen geoteknikk (og 
konstruksjonssikkerhet) 
prosjekteres det nesten alltid iht
NS-EN 1990-serien, og dermed 
erstattes SAK10-kontrollen av 
utvidet kontroll iht NS-EN. 
Annerledes innen brannteknikk
og bygningsfysikk.



Støtter jeg meg på NS-EN 1990-serien? Hvis JA, så definere 
pålitelighetsklasse. Av dette følger evt krav om utvidet kontroll 
(pålitelighetsklasse 2, 3 og 4, forenklet for kl 2)

Er prosjekteringen del av byggesak? Hvis JA, så definere 
tiltaksklasse for geoteknisk prosjektering iht SAK10. Uavhengig 
kontroll krevd i ttkl 2 og 3, men denne erstattes av utvidet kontroll 
hvis JA i spørsmålet over.

E’ de’ skredfarlig kvikkleir? Hvis det ikke kan utelukkes, og man har 
med K3 eller K4 iht NVE 1/2019 å gjøre (skolebygg er typisk K4), 
kreves normalt uavhengig kvalitetssikring. Se ellers nyansering på 
NVEs spørsmål-og-svar-side om kvikkleireveilederen.

Ligger skolebygget (og byggegrop for dette) innenfor sonen som 
påvirker bærende konstruksjon i off. veinett? Hvis JA, så krav om 
kontroll og godkjenning fra Vegdirektoratet (kontrollgrad/omfang 
bestemmes av Vegdirektoratet).

Prosjektering et tilfeldig sted, f eks skolebygg - EKSEMPEL

Maaang’ konjtrolla’, sjø!

Poenget er her at i ett enkelt 
prosjekt kan man i verste fall 
måtte forholde seg til 4 
forskjellige kontrollregimer bare 
for de geotekniske forholdene!



Uavhengig kontroll SAK10: Bachelor og 6 års erfaring for kontroll i 
tiltaksklasse 2. Master og 8 års erfaring for kontroll i tiltaksklasse 3. 
Paradoksalt nok har kontrollomfanget knapt noe som helst faglig 
innhold. Eksempelvis har undertegnede ikke tilstrekkelig erfaring 
(master 5,5 år).

Utvidet kontroll NS-EN 1990: Ingen kompetansekrav (så vidt jeg vet). 
Men når man har med byggesak å gjøre, gjelder kompetansekrav fra 
SAK10 selv om kontrollomfanget gjøres etter NS-EN 1990.

Uavhengig kvalitetssikring NVE 1/2019: Master geoteknikk med 
minst 5 års erfaring og relevante referanseprosjekt 
(områdestabilitetsvurderinger)

SVV N400: Muligens kompetansekrav gjennom Vegdirektoratets 
rammeavtaler for slik kontroll.

Kompetansekrav ved kontroller

Kravet gjelder foretakets faglige 
ledelse (som skal være 
tilstrekkelig involvert i 
oppdraget). Typisk den som gjør 
jobben, eller den som gjør 
sidekvinneskontroll.

.

Kravet gjelder 
prosjektets/oppdragets 
fagansvarlige. Eksempelvis er 
undertegnede akkurat god nok 
for dette. Kravet er et 
«veiledende krav», men må 
følges om man bruker NVEs 
veileder som preakseptert ytelse.



Sammenhengen mellom Utvidet kontroll og Uavhengig kontroll

Se også Dibk Temaveileder for 
uavhengig kontroll, som også 
nevner forenklingen når det 
prosjekteres iht standard.

For øvrig: Ikke se i Temaveilederen 
, den er mer misvisende enn 
veiledende for geoteknisk kontroll

§ 14-2, 3. ledd er relevant i praksis 
bare for konstruksjonssikkerhet og 
geoteknikk. For brannsikkerhet og 
bygningsfysikk finnes ikke 
tilsvarende standard med 
kontrollanvisninger (så vidt jeg vet)

2. ledd, c) for geoteknikk:

3. Ledd («overkjører» ovenstående):

SAK10 § 14-2, 3. ledd (til forskjell fra 2. ledd bokstav c)):

Det viktigste fra 
hele foredraget!



SAK10 § 14-2, 3. ledd vil ikke gi mening dersom man fortsatt skulle 
forholde seg til 2. ledd samt §14-7. 3. ledd er ment som en 
forenkling, ikke et tillegg. Dvs at kontrollomfanget beskrevet i § 14-2, 
2. ledd bokstav c og §14-7, utgår når det prosjekteres, utføres og 
kontrolleres iht NS-EN 1990-serien.

ALTSÅ: Kontrollomfanget erstattes fullt og helt av kontrollomfanget 
etter NS-EN 1990. Kompetansekrav, ansvarsskjemaer, mv fra 
SAK10 består.

Sammenhengen mellom Utvidet kontroll og Uavhengig kontroll

SAK10 §14-2 2.ledd vil for så 
vidt uansett ikke gi mening, 
ettersom dette refererer til 
begreper som er definert i 
standarden. Dvs at hvis man ikke 
har standarden (NS-EN 1990), 
vet man heller ikke hva 
kontrollomfanget etter SAK10 
skal være. Kort sagt: SAK10 
§14-2 er forvirrende og 
uselvstendig! Demokratisk 
betenkelig.



Avhenger av pålitelighetsklasse. Pålitelighetsklassen er ofte, men ikke alltid, den 
samme som tiltaksklassen iht SAK10.
Ved pålitelighetsklasse 2: Prosjekteringskontrollklasse 2 (PKK2):

Ved pålitelighetsklasse 3 (og 4): PKK3:

Det er ikke nødvendig å be om dokumentasjon på PROs kvalitetssikringssystem, 
da dette ikke er en del av kontrollkravet iht Eurokode 0.

Omfang av utvidet kontroll - prosjektering Mtp kontrollomfanget er 
det altså mer vesentlig å 
bestemme riktig 
pålitelighetsklasse enn 
tiltaksklasse.



Standard Norge: «I utgangspunktet er det standarden selv som er 
autoriteten. Den skal angi bestemmelsene uten å være avhengig av 
Standard Norges tolkning. Vi kjenner jo til diskusjonene rundt teksten, og 
vil bringe denne inn i en eventuell revisjon.»

«I PKK2 kontrolleres at egenkontroll og systematisk kontroll er gjennomført 
og dokumentert. Jeg vil tenke at dette siste krever mer enn å sjekke kryss i 
et skjema, men kryss i signert skjema er en naturlig del av kontrollen. 
Kontrollerende bør gjennom samtale med den prosjekterende få en 
forståelse for at egenkontrollen og den interne systematiske kontrollen er 
gjennomført på en tilfredsstillende måte. Om nødvendig med eksempler. 
Det er mange måter dette kan gjøres på og bestemmelser for disse bør ikke 
nødvendigvis nedfelles i detalj i standarden.»

Mer utdyping om kontrollomfanget i NS-EN 1990 NA?

Hva ligger i dette?



Mer utdypning om kontrollomfanget – Statens vegvesens presiseringer i 
N200 – aktuelt ifbm offentlige veiprosjekt

Dette må forstås som om utvidet 
kontroll i PKK2 ikke trenger å 
gjøres allerede ved regulering av 
veiprosjekter, bare PKK3.

PKK2-kontrollen anses heller 
ikke som en faglig kontroll, i og 
med presiseringen om at PKK3 
skal være en faglig kontroll. 

Fra N200:



Avhenger av pålitelighetsklasse. Pålitelighetsklassen er ofte, men ikke 
alltid, den samme som tiltaksklassen iht SAK10.
Ved pålitelighetsklasse 2: Utførelseskontrollklasse 2 (UKK2):

Ved pålitelighetsklasse 3 (og 4):

Det er ikke nødvendig å be om dokumentasjon på UTFs 
kvalitetssikringssystem, da dette ikke er en del av kontrollkravet iht 
Eurokode 0.

Omfang av utvidet kontroll - utførelse

Misvisende (feil!) ord. Det er 
ikke en forutsetning at det 
utføres UAK iht SAK10 §14-2, 
3. (siste) ledd. Man kan gjøre 
utvidet kontroll uavhengig av 
om man også skal dekke 
kontrollkrav i SAK10. Poenget 
her er nok å minne om at den 
utvidede kontrollen dekker 
SAK10-kontrollomfanget.



Jeg står igjen med et (retorisk) spørsmål:

Det finnes generelt ikke noen andre preaksepterte ytelser for 
konstruksjonssikkerhet og geoteknisk prosjektering enn NS-EN 1990-serien 
på fastlandet i Norge. Og kontrollkravene etter SAK10 henviser uansett til 
standardens begreper og er dermed ikke forståelige på selvstendig basis. 
Har da SAK10-kontrollregimet noe formål? Hva er poenget med å ha et 
parallelt regime i form av SAK10-kontrollen og bestemmelser i NS-EN 1990-
serien? Men som skaper forvirring, faglig diskusjon og varierende praksis, 
og dermed bidrar til å gjøre bransjen mer usikker og ineffektiv.  

Kontrollkravene må samkjøres tydeligere! (eller droppes?…)

Hva er egentlig poenget med SAK10-kontrollen?



Mange forskjellige kontroller, som delvis henger sammen og som delvis 
overlapper hverandre.

Svært få, selv innenfor fagområdet, forstår seg på når de ulike regimene 
gjelder, og hvordan kontrollene kan erstatte hverandre.

Svært tynt beskrevet hvor omfattende kontrollene skal være – mye tid 
går bort til tolkning av regelverk, små uoverenstemmelser og 
voksenopplæring.

På tide å rydde opp i kontrollregelverket????

Vi bør i mellomtiden gjøre ting slik det skal, ikke bare etter gammel vane 
eller «som senior sier».

Og vi har fortsatt lov til å gjøre mer enn minimumskontroll. Slik som å 
komme med gode tips og forbedringsforslag (til forskjell fra formelle 
avvik).

Mye koker ned til utvidet kontroll iht NS-EN 1990 NA:2016.

Oppsummert

Et personlig ønske til alle 
kontrollører: Fokusere på det 
som faglig sett er viktig, selv om 
regelverket ikke legger til rette 
for det. Og dropp småpirk, det 
kaster bort dyrebare geotekniske 
fagressurser!! Vi har fornuftigere 
ting å drive med.



Every day we improve everyday life

Norsk: Hver dag forbedrer vi hverdagen

Trøndersk: Det bli’ no’ likar ett’ kvart!

Engelsk:


