Velkommen /
Nytt fra SINTEF Byggforsk!
Meet Ullevaal 14.02.2018
Jan Olav Hjermann

Agenda
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Falsk dokumentasjon
•

•
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Byggeindustrien nr. 2-2017

Vi opplevde for første gang i 2016 at en SINTEF Teknisk
Godkjenning hadde blitt forfalsket, og at forfalskningen var
publisert på produsentenes nettside.
Atle Engebø fra NTNU vil informere om falsk dokumentasjon på
dagens møte.

www.bygg.no , 10. februar 2016

SINTEFs tiltak mot falsk dokumentasjon
• Grundig sjekk av den dokumentasjon vi mottar om
byggevarer.

Foto: SINTEF ©

• Dagens TG- og PS-dokumenter er gyldig kun dersom
dokumentet er publisert på nettsidene til SINTEF
Certification www.sintefcertification.no
• Det er lagt inn sikkerhetsmekanismer i de filer som
sendes ut fra SINTEF Byggforsk.

Eksempel fra SINTEF Teknisk Godkjenning
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Eksempel fra SINTEF Produktsertifikat

Rabatt på årsgebyr for store kunder
Foto: SINTEF ©

• Fra og med 2018 gir SINTEF Byggforsk rabatt på årsgebyr til store kunder.
•

Kunder som har 10 eller flere betalte TG/PS/CPR får 20 % rabatt.

•

Kunder som har 20 eller flere betalte TG/PS/CPR får 25 % rabatt

• Alle kunder har fått skriftlig informasjon om denne rabattordningen.
• Tidspunkt for telling av antall dokumenter er 1. januar hvert år.
• Rabattordningen har blitt positivt mottatt hos kundene!
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Produktgodkjenning og innovasjon
• SINTEF Byggforsk sertifiserer geosyntetiske
produkter til anleggsmarkedet i samarbeid med
veimyndighetene gjennom NorGeoSpec-systemet.
• Vi har pekt på at bruk av sertifisering kan fremme
innovasjon i anleggsbransjen, gjennom at vi jobber
for å etablere
1. Tydelige kriterier for produktbedømmelse
2. Vurdering av egnethet for bruk for definerte bruksområder
3. Publiserte lister over sertifiserte og godkjente produkter
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Byggeindustrien nr. 18-2017

Konkurranse på like vilkår
• Vi hører jevnlig at produsenter/importører opplever at
de bruker mye tid og penger på sertifisering, mens de
sier at enkelte konkurrenter ikke følger regelverket.
• I slike tilfeller bruker SINTEF Byggforsk å oppfordre til
at man bruker tipssidene til DiBK, slik at brudd på
regler kan følges opp.
• Alle seriøse i bransjen er tjent med at konkurranse
mellom leverandører skjer på like vilkår. Juks må ikke lønne seg!
• Tipsskjema hos DiBK: https://dibk.no/produkter-til-byggverk/tipsskjema/
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• Janneke Solem fra DiBK vil informere om aktuelle temaer innenfor
produktdokumentasjon på dagens møte.

www.dibk.no

Sertifisering av stiger og stillaser
Foto: SINTEF ©

• Frem til 01.07.2016 utstedte Arbeidstilsynet Typegodkjenning for stiger og stillaser.
• Med en gyldighet på 5 år vil Typegodkjenning kunne brukes til sommeren 2021.
• Fra 01.07.2016 kreves det produktsertifisering. SINTEF tilbyr slik sertifisering.
• Vær OBS på at stiger og stillaser ikke er lovlig i salg og bruk hvis man verken har
Typegodkjenning eller produktsertifisering etter Produsentforskriften.

8

Video fra SINTEF-test av Jamax stillas:
www.alutec.no

SINTEF-dokumentasjon i NOBB
• SINTEF-dokumentasjon er nå tilgjengelig i NOBB.
• NOBB åpnet for fri bruk av vareinformasjonen i
NOBB fra starten av 2017.
• Vi får høre mer på dagens møte om NOBB og
bruken av SINTEF-dokumentasjon i NOBB.

www.bygg.no, 15.12.2016
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www.bygg.no, 24.08.2015

Eksempler på produktdokumentasjon
• Hva omfatter produktdokumentasjonen?
• Hva omfatter den ikke?
• Hva skal man være OBS på?

Foto: SINTEF ©
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Eks. 1: Private label, eks. sanitærarmaturer
• SINTEF har sertifisert et armatur som på sertifikatet
benevnes som "Arda 10, 10D og
100 servantbatterier, med sertifisert tilslutning".
• Dette selges hos en butikkjede under helt andre
"private label" produktnavn og varemerker.
• Sammenhengen mellom salgsvaren og sertifikatet
er svært vanskelig/umulig å finne.
• SINTEF har anbefalt butikkjeden å sertifisere
produktene under de navn de selges.
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• DiBK har påpekt at man må følge DOK-forskriften.

Eks. 2: CE-merking av vedovn – Hva med norske krav?
• Vedovner CE-merkes etter NS-EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
• Norske krav for partikkelutslipp fremgår av NS 3058 Lukkede vedfyrte
ildsteder – Røykutslipp og NS 3059 Lukkede vedfyrte ildsteder –
Røykutslipp – Krav.
• Selv om en vedovn er CE-merket er det ikke
gitt at den kan brukes i Norge.
• Vær OBS på dette ved innkjøp av vedovn fra
andre land der man kanskje ikke får
dokumentasjon på norske krav til partikkelutslipp. Foto: www.norskvarme.org
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Eks. 3: Laboratorieprøving av glassrekkverk
• SINTEF Byggforsk utfører mange typer
prøving.
• Eksempel: Laboratorieprøving hos SINTEF
Byggforsk viser at mange glassrekkverk ikke
oppfyller kravene i TEK. Mange profiler og
stolper oppfyller ikke de krav som gjelder.
• Slike produkter monteres på bygninger, og
omsettes i byggevarehandelen.
• SINTEF har publisert informasjon om dette i
juni 2017.
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• Det er uholdbart at mer enn 50 % av testede
produkter ikke holder kravene!

Kilde: SINTEF Byggforsk, 19. juni 2017 www.sintef.no

Eks. 4: Glassrekkverk og produktdokumentasjon
• Glassrekkverk er et godt eksempel for å vise
viktigheten av produktdokumentasjon.
• I lab. tester fant SINTEF ut at mer enn 50 % av testede
produkter fra det norske markedet ikke holdt kravene.
• I november 2017 blåste et glassrekkverk ned i
Rogaland, og skadet en bil. SINTEF kjenner ikke
årsaken til denne hendelsen. Hendelsen kunne ha
medført alvorlig personskade.
• Enten man er produsent, importør, forhandler,
beskrivende, entreprenør, utbygger, varekjøper eller
noe annet bør man sørge for å velge gode produkter
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med riktig dokumentasjon.

Bilde mottatt av SINTEF Byggforsk, november 2017

Eks. 5: Bruk av branntestede bygningsplater som vindsperre
• MgO-baserte bygningsplater er brukt
som vindsperre i mange bygg i Danmark.
• Flere av platene oppgis å være CE-merket.
• CE-merking gjelder brannegenskaper.
• Bruksområdet vindsperre er ikke vurdert.

Kilde: TV2 Danmark 14.08.2015

• Bruk av platene har medført byggskader for milliardbeløp i Danmark.
• En arkitekt er dømt til millionerstatning i første rettsak.
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• Hvordan har egnethet for bruk blitt vurdert for disse platene?

Hva kan vi lære av dette?
Man bør forsikre seg om at
1. Alle viktige ytelser for produktet er dokumentert.

Foto: SINTEF ©

2. Det ikke finnes noen essensielle ytelser som mangler dokumentasjon
der ytelsene er viktig for bruken av produktet.
3. Man har vurdert at produktet er egnet for bruk for det
bruksområdet som man har i det konkrete tilfellet.
4. Produkter under "private label" er dokumentert under den samme
"private label" som de selges under.
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• Løsninger for prosjektering, utførelse
og forvaltning av bygninger .
• Tilfredsstiller kravene i byggteknisk
forskrift.
• Anbefalt av Direktoratet for
byggkvalitet som dokumentasjon i
byggesaker og til kompetanseutvikling.
www.byggforskserien.no
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Byggebransjens
våtromsnorm (BVN)
• Bransjenorm for planlegging og utførelse
av vannskadesikre, funksjonelle våtrom
med høy kvalitet og lang levetid.
• Løsningene tilfredsstiller kravene i
byggteknisk forskrift
• Kravene i BVN er på noen områder
strengere enn kravene i byggteknisk
forskrift (TEK).
Mer informasjon finnes her:
www.våtromsnormen.no
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Tilbud fra Byggforskserien på dagens møte
• 25 % rabatt på bøker fra SINTEF Byggforsk. Se www.sintefbok.no
Må bestilles pr epost Salg.byggforsk@sintef.no innen 17.02.18.
• 20 % rabatt på nye abonnement første år
ved bestilling innen 17.02.18.
• Gratis prøveabonnement i en måned
• Kontaktperson: Dag Robert Nesset, tlf 906 06 803
eller salg.byggforsk@sintef.no
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25 %
rabatt

Teknologi for et bedre samfunn

