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Mulige svar:

Unødvendig

Masse pirk og styr fra folk uten praktisk erfaring

Bare byråkratisk mas

Har vi ikke Eurokoden? Hva er disse «kvalitetssikringsgreiene»?

En måte for rådgiverne å tjene mer penger 

Et krav for tiltaksklassene K3 og K4 i henhold til den preaksepterte ytelsen 
NVE-veileder 1/2019 (ingen regel uten unntak, se NVEs nettsider her for 
hvilke unntak som gjelder)

Uavhengig kvalitetssikring – hva er det egentlig?



I følge veilederen: 

Krav til kvalitetssikring i denne veilederen (kap. 3.3) erstatter ikke kravene 
i pbl og SAK10, men er gitt for å sikre tilstrekkelig faglig kvalitet på 
vurdering av områdestabilitet i forbindelse med arealplanlegging og 
byggesøknader. Kvalitetssikringen skal også sikre at alle relevante 
problemstillinger er håndtert og dokumentere at utredninger er i samsvar 
med denne veilederen.

Foretak som gjennomfører kvalitetssikring skal ikke gjennomføre egen 
utredning, men være uavhengig rådgiver for tiltakshaver for å sikre at 
utredningen har tilstrekkelig kvalitet. Den geotekniske konsulenten som 
gjennomfører utredningen, har ansvar for å følge opp innspill fra den 
uavhengige kvalitetssikringen og står ansvarlig for det endelige produktet. 
Ved uenigheter tas dette opp med tiltakshaver og planmyndighet. 
Kommunen bør ikke godkjenne planer eller byggesøknader hvor utredning 
av områdeskredfare ikke er kvalitetssikret i samsvar med anbefalingene i 
denne veilederen.

Uavhengig kvalitetssikring – hva bør det være?



Det stilles krav i NVEs veileder om hvilken utdannelse og erfaring 
geoteknikere som jobber med kvikkleire skal ha:

Foretak som gjennomfører utredning og kvalitetssikring iht. denne 
veilederen må ha fagansvarlige med formell kompetanse innen 
fagområdet geoteknikk, samt dokumentert erfaring fra utredning iht. NVEs 
veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred» og prosjektering av tiltak i 
områder med sprøbruddmateriale i grunnen. Med formell kompetanse 
menes ingeniørutdanning med fordypning (tilsvarende MSc) i geoteknikk. 
Det bør kreves at ansvarlig foretak fremviser referanseprosjekter.

Fagansvarlig i prosjektet må ha minimum 5 års erfaring som geotekniker, 
og må kunne fremvise relevante referanseprosjekter.

I praksis blir gjerne disse jobbene gitt til yngre geoteknikere med en 
senior som ansvarlig

Dette er ikke feil sammenlignet med hva veilederen sier, men stiller større 
krav til oppfølging til den ansvarlige senioren

Uavhengig kvalitetssikring – hva bør det være?



Kontroll av VA-anlegg, flere kvikkleiresoner 
og mye sprøbrudd/kvikkleire i området

Det var kvikkleire på deler av strekningen, så 
hele utredningen er gjennomgått, ink. 
beregninger

«Syns spesielt samarbeidet med PRO var bra i 
dette prosjektet, og tenkte derfor det kanskje 
var fint å ta opp. Jeg har vært veldig nøye i 
kontrollen, delvis på avtale med PRO, sånn at vi 
skulle lære mest mulig av hverandre.»

Tett kontakt mellom oppdragsmedarbeider og 
fagansvarlig i kvalitetssikringsoppdraget

Erfaringer med uavhengig kvalitetssikring - kvalitetssikrer



Et lite tiltak i form av terrengendringer ved utvidelse av en eksisterende 
kunstgressbane, innenfor en eksisterende KL-sone kartlagt ved regional 
kartlegging

Tiltaket ble satt i K3 av PRO, NVE antydet senere at det også kunne vært K1

To ulike kvalitetssikrere inne i løpet av oppdragets gang

Første kvalitetssikrer stilte spørsmål om vurderingsarbeidet og var ikke selv 
klar over at K3 og faregrad lav gav samme behandling som K1. Deretter stilte 
KS1 spørsmål om hvorvidt vurderingsarbeidet burde inneholde en nærmere 
detaljgjennomgang/verifisering av om faregrad lav var riktig. NVE bekreftet at 
dette ikke er hensikten med regelverket. 

Kontrolljobben ble deretter gitt til KS2. KS2 håndterte dette svært metodisk og 
en enkel håndtering fra min side var ikke lengre så enkel. Min lærdom er at vi 
rett og slett bare må dokumentere hver bidige detalj slik at vi slipper unødig 
forklaringer med KS. KS følger boka og stiller spørsmål etter bestemmelser i 
veilederen, men gjør ingen kvalitative vurderinger selv. Dette vil nemlig være å 
begynne å ta ansvar i saken selv. Budsjettet til KS2 var like stort som det vi gav 
for å utføre selve utredningen. 

Erfaringer med uavhengig kvalitetssikring – kvalitetssikret 1



Tiltak i form av nye bygg og 
terrengendringer, ikke innenfor en 
eksisterende kvikkleiresone

PRO prøvde å få et møte med KS mens 
prosjektering pågikk, men KS hadde ikke tid 
før 8 måneder senere

Kommentarer fra KS oppfattes til en viss grad 
som at rapporten leses med et ønske om å 
finne flest mulig feil. KS finner flere antatte 
feil, men overser at punktene er beskrevet i 
teksten i rapporten. Punkt om befaring er et 
slikt punkt – i møte mellom KS og PRO ble 
det fortalt om observasjoner fra befaring og 
erosjonsforholdene er beskrevet i rapporten

Erfaringer med uavhengig kvalitetssikring – kvalitetssikret 2



Uavhengig kvalitetssikring uten 
dokumentasjon på at det er utført en 
reell KS

«Litt for god til å være sann»

Hovedpunkt i en KS er satt opp i en 
tabell, uten mer inngående informasjon

Eneste kommentar er «Vi har ingen 
merknader»

Er det utført en uavhengig 
kvalitetssikring slik veilederen krever det 
i dette tilfellet? 

Hvilke dokumentasjonskrav bør man 
stille til en KS?

Erfaringer med uavhengig kvalitetssikring – NVE-innsigelse?



Foretakene har ulike måter å gradere KSene sine: 

Åpen, Lukket, Anmerkning/råd

Tallgradering 1-4 fra «må tas til følge» til «ingen kommentar, lukket»

Manglende samsvar, teknisk spørsmål, råd, info/tolkning 

OK, anmerkning, ikke godkjent, ikke relevant

Overgangen mellom de ulike nivåene er subjektiv, der gråsonen 
mellom «bør tas til følge» og «må tas til følge» vil være avhengig av 
dagsform, geoteknisk erfaring, tidligere erfaring med NVE-
veilederen, tidligere erfaring med kontrollør/kontrollert... 

Ulike måter å gjøre uavhengig kvalitetssikring



Flere tidligere foredrag i dag har touchet innom 
samme sak – hvordan sikre et godt samarbeid og en 
god tone i denne typen prosesser?

Første bud må være at alle parter utviser folkeskikk 
og tolker hverandre i beste mening! Unngå 
spissformuleringer og vær raus.

Andre bud må være å se på helheten og å ikke 
henge seg opp i spissfindigheter og detaljer – tror 
man på beregningene? Oppfylles hovedkravene i 
veilederen? Er det en grov feil som i ytterste fall vil 
medføre en skredhendelse, eller handler det om at 
du personlig ville ha tolket/beregnet en detalj 
annerledes?

Hvordan kan disse prosessene forbedres?
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Every day we improve everyday life

Takk for meg og tusen takk til bidragsyterne til konkrete 
eksempler i presentasjonen – dere vet hvem dere er!


