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3 klasser. 

Obligatorisk krav om uavhengig kontroll for tiltaksklasse 2 og 3 (i 
utgangspunktet det samme kontrollomfanget)

Kommunen kan kreve uavhengig kontroll også i tiltaksklasse 1, men 
det er ikke «obligatorisk» slik som i klasse 2 og 3.

Det kan velges forskjellig tiltaksklasse for ulike fag (og det kan for så 
vidt også velges forskjellig tiltaksklasse for prosjektering og 
utførelse). Enkelt bygg på dårlig grunn kan f eks være klassifisert 
høyere for geoteknikk enn for konstruksjonssikkerhet. 

Tiltaksklasser for geoteknisk prosjektering iht SAK10

NB: Ansvarsområder for sentral 
godkjenning samsvarer ikke helt 
mellom prosjektering, utførelse 
og kontroll. Det er f eks 
«Geoteknisk prosjektering»,  
«Kontroll av geoteknisk 
utførelse», mens utførelsen går 
inn under «Grunnarbeider og 
landskapsutforming» eller 
lignende.



4 klasser, der den høyeste svært sjelden brukes (kjernekraftverk).

Tilhørende kontrollklasser. Alltid samme kontrollnivå for prosjektering 
og utførelse.

Pålitelighetsklassen (og dermed også kontrollklassen) skal følge 
byggverket/konstruksjonen. Dvs samme for alle fag, unntatt:

Geoteknikk/grunnarbeid kan plasseres høyere/strengere enn 
konstruksjonen for øvrig. Men ikke motsatt. Dette fordi «bygget er 
avhengig av et godt fundament», mens «fundamentet ikke er 
avhengig av et godt bygg». (Omskrevet fra uttalelse fra Standard Norge)

Pålitelighetsklasser iht NS-EN 1990

Eksempel: Hvis 
grunnforholdene/fundamenteringen 
tilsier klasse 3, velges klasse 3, 
selv om konstruksjonen ellers 
plasseres i klasse 2.



Veiledningen til SAK10 (ikke SAK10 selv) gir at prosjektering av konstruksjoner i 
pålitelighetsklasse 1 typisk faller inn under tiltaksklasse 1, og tilsvarende for 2 og 
3. Dette er en veiledning (ikke del av selve forskriften).

Pålitelighetsklasse fastsettes i all hovedsak ut fra konsekvens av eventuell feil ved 
prosjektering/utførelse.

Tiltaksklasse fastsettes ut fra både faglig vanskelighetsgrad, kompleksitet 
(grensesnitt mot andre fag) og konsekvens av eventuelle feil ved prosjektering (evt 
utførelse).

Av dette følger at i tilfeller der vanskelighetsgraden eller kompleksiteten er 
vesentlig forskjellig fra konsekvensen av eventuelle feil, kan det være riktig å velge 
en annen tiltaksklasse enn pålitelighetsklasse. I praksis gjelder dette der den 
faglige (geotekniske) vanskelighetsgraden er meget lav for et bygg i 
pålitelighetsklasse 2 (f eks skolebygg på pukkpute over fjell).

Men i svært mange tilfeller er det rimelig å velge samme tiltaksklasse som 
pålitelighetsklasse, slik veiledningen til SAK10 også antyder. «Fastsettelse av 
tiltaksklasser henger nært sammen med fastsettelse av risikoklasser, pålitelighetsklasser 
og brannklasser»

Sammenheng mellom tiltaksklasse og pålitelighetsklasse?



Fra år 2016: Nasjonalt tillegg til NS-EN 1990 krever utvidet kontroll 
(ekstern kontroll) også for pålitelighetsklasse 2, ikke bare for 
pålitelighetsklasse 3 som tidligere.

Utvidet kontroll for pålitelighetsklasse 2 kan begrenses til en 
«kontroll» av at PRO eller UTF selv har gjennomført og dokumentert 
sin interne kontroll (egenkontroll og intern systematisk kontroll).

Denne erstatter kontrollomfanget som kreves etter SAK10.

For pålitelighetsklasse 3 (og 4) kreves i noen grad faglig overprøving 
som del av den utvidede kontrollen. Denne dekker da selvsagt også 
kontrollomfanget etter SAK10.

I tilfeller der man har pålitelighetsklasse 2 kombinert med 
tiltaksklasse 1, kreves utvidet kontroll, men ikke uavhengig kontroll 
iht SAK10. Utvidet kontroll i pålitelighetsklasse 2 har et svært 
begrenset minimumsomfang.

Hva har klassifiseringen å si for ekstern kontroll?

Tilfellet med lavere 
pålitelighetsklasse enn 
tiltaksklasse finnes svært sjelden 
eller aldri, i og med at 
kompliserte grunnarbeider skal 
oppjusteres i pålitelighetsklasse, 
jfr tabell i NA til NS-EN 1990 og 
dermed når høyt opp i begge 
klassifiseringssystemene.

I praksis blir det 
pålitelighetsklassen som styrer 
kontrollomfanget.



Tidligere antydet veiledningen til SAK10 at etasjeantall er viktig for 
fastsettelse av tiltaksklasse. Dette er nå tatt vekk fra veiledningen. 
Etasjeantall har i seg selv ikke noe å si, men hvis man har mange 
etasjer, er det gjerne mange personer i bygget totalt, og av den 
grunn stor konsekvens ved feil.

Nasjonalt tillegg til NS-EN 1990 er i utgangspunktet «informativt», 
men er «normativt» når NS-EN 1990 brukes som preakseptert ytelse 
for å tilfredsstille TEK17 og SAK10, se f eks TEK17 §10-2:

Diskusjon om klassifisering, med mer?



Faglig lav vanskelighetsgrad

Og 

Lav kompleksitet, dvs få vanskelige grensesnitt mot andre fag

Og

Liten konsekvens av eventuelle (prosjekterings)feil. Ved liten 
konsekvens av feil, vil man oftest også ha pålitelighetsklasse 1.

Typisk konstruksjoner med lite personopphold og greie grunnforhold

Da utgår SAK10-kontrollen, og ofte også NS-EN 1990-kontrollen.

Jippi, sier vi vanligvis da .

Hva skal til for å kunne sette tiltaksklasse 1, slik at vi unngår 
byggesakskontrollen? (for geoteknisk prosjektering)

Ved vurdering av eventuelle 
prosjekteringsfeil, mener 
undertegnede at man skal ta 
hensyn til feil som rimeligvis kan 
skje. Ikke helt teoretiske feil.

Selv dersom et bygg skal 
etableres i et 
(kvikkleire)skredfarlig område, er 
det ikke gitt at byggearbeidene i 
realiteten kan påvirke 
skredmekanismene nevneverdig. 
Da bør tiltaksklasse 1 kunne 
velges. Men det kan være behov 
for uavhengig kvalitetssikring iht
NVE 1/2019.
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