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Hva er byggkvalitet?
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«Bygg skal være 
vakre, nyttige og varige»
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Marcus Vitruvius Pollio, romersk forfatter,
arkitekt og ingeniør

(ca 80–70 f.Kr. – død etter ca 15 f.Kr.)



Hva som forstås som god byggkvalitet endrer seg
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Samfunnet endrer seg 
stadig i raskere takt

Kontinuerlig nye krav 
til bygg og 
byggeprosesser

Byggsektoren blir hele 
tiden utfordret til 
omstilling og fornyelse



Hva som forstås som god byggkvalitet endrer seg
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For å oppnå god byggkvalitet må kortsiktige 
interesser avveies mot langsiktige samfunnsmessige behov 
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Vår visjon

Gode bygg 
for et godt 
samfunn
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Vår rolle er å vise vei til 
gode bygg og omgivelser

I samhandling med de som bygger, myndigheter
og fagmiljøer utvikler vi kunnskap, byggeregler og 

prosesser som fremmer kvalitet 
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Myndighet Statlig rådgiver

Kompetansesenter

Direktoratet fremmer byggkvalitet i ulike roller



Hvorfor regulere minimumskrav til byggkvalitet?
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Sikkerhet, helse og 
brukskvalitet for 
byggets brukere

Samfunnsmessige 
forhold (miljø, energi 
og tilgjengelighet)

Internasjonale 
forpliktelser (miljø, 
energi, konkurranse/
frihandel)
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Dette gjør vi
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Bidrar til å øke 
kunnskaps-
grunnlaget

Gjør utredninger, 
initierer og 

delfinansierer FoU

Sikrer 
hensiktsmessig 

regelverk

Utvikler en 
veileder i stadig

forbedring

Gjør det lett 
å følge 

regelverket og 
bygge med 

kvalitet

Utvikler metoder
og veivisere

Informerer 
og støtter 

kompetanse-
bygging

Sprer informasjon 
om byggeregler 

og byggesaksprosess 
i næringen og 
kommunene
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Regelverk
Vi forvalter dagens regelverk

og utvikler morgendagens regelverk
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pbl

Forskrift Juridisk bindende

Veiledning

Norm/standard

Spesifikasjon



– Lydkravene viser direkte til lydklasse C i 
lydstandarden NS 8175:2012

– Lemping for luftlydisolasjon i studentboliger 
som omfattes av TEK17 § 1-2 sjette og 
syvende ledd

TEK17 § 13-6 om lyd og vibrasjoner

1303.11.2019

Bilde av studentbolig

Teknobyen studentboliger, Trondheim. Foto: Solveig 
Irgens. Arkitekt: Link Signatur/MEK architects (Madrid)



Utredningsinstruksen
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1. Hva er problemet

2. Hvilke tiltak er relevante

3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser 
tiltakene

4. Hva er de positive og negative 
virkningene av tiltakene, hvor varige er 
de, og hvem blir berørt

5. Hvilke tiltak anbefales, og hvorfor

6. Hva er forutsetningene for en vellykket 
gjennomføring

Minimumskrav til utredning: 
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Takk for oppmerksomheten!
Epost: mcs@dibk.no


