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211.12.2018

«Bygg skal være 
vakre, nyttige og varige»



Hva som forstås som god byggkvalitet endrer seg

311.12.2018

For å oppnå god byggkvalitet må kortsiktige 
interesser avveies mot langsiktige samfunnsmessige behov 



Rammebetingelser 

411.12.2018

– Forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk 
• Gjennomfører EUs byggevareforordning i norsk rett 
• Stiller nasjonale krav til dokumentasjon av byggevarer som faller utenfor byggevareforordningens 

virkeområde. 
• Retter seg mot omsetningsleddet
• Alle byggevarer som omsettes må ha dokumenterte egenskaper. Men stiller ikke kvalitetskrav til 

byggevarene 
• Harmoniserte standarder er sentralt – hvilke egenskaper er relevante og hvordan skal de 

dokumenteres. 
• Er nødvendig for at vi skal vite noe om byggverkets kvalitet 

– Forskrift om tekniske krav til byggverk 
• Krav til byggverk. Du må vite egenskapene til det du putter inn i byggverket. 



Hva er omsetning av byggevarer? 

511.12.2018CPR art 2 nr. 16 og 17 

– Omsetning: enhver leveranse av en byggevare for distribusjon eller bruk på 
unionsmarkedet i forbindelse med kommersiell virksomhet, med eller uten vederlag, 
for første gang.

– Byggevare: enhver vare og ethvert byggesett som er produsert og bragt i omsetning 
med sikte på å inngå permanent i byggverk eller deler av byggverk, og hvis ytelse 
påvirker byggverkets ytelse når det gjelder de grunnleggende krav til byggverket



Utfordringer for ombruk

611.12.2018

– Regelverket og standarder mest tilpasset til nyproduserte produkter. 

– Kunnskapshull: Hva skjer med egenskapene når byggevarene tas ut av ett byggverk og 
inn i et annet? 

– Gamle byggevarer som vi ikke har dokumentasjon på i det hele tatt. Hva vet vi om 
innhold og egenskaper til disse? Innhold av farlige stoffer? 

– Produktutvikling - produktenes kvalitet forbedres  



Veien videre 

711.12.2018

– Kunnskapsutvikling – metoder for dokumentasjon av egenskaper til brukte produkter 

– Bruke standardiseringssystemet - bli enige om hvordan det kan gjøres

– Involvere seg i revisjonen av byggevareforordningen 
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