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Agenda:
 Del 1: Masteroppgave fra 2016:
Falske materialer i norsk bygg- og anleggsbransje
Forfatter: Atle Engebø
 Del 2: Masteroppgave fra 2017:
Falske materialer i byggebransjen
Forfatter: Nina Eklo Kjesbu
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Bakgrunn:
Masteroppgavene har vært en del av følgende forskningsprogram:
Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAEnæring, regi Prosjekt Norge
Formålet med arbeidet er å forstå slett praksis i norsk BAE-næringen.
Snarere å etablere noen enkel løsning for norsk bygningsindustri
ønsker vi å forstå viktige trender for på den bakgrunn å kunne komme
med anbefalte tiltak tilpasset en norsk kontekst.
Prosjektets formål er konkretisert gjennom fire nøkkelaspekter:
1. Å kartlegge de viktigste årsakene som fremmer slett praksis.
2. Å forstå hvilke praksiser og strukturer som muliggjør slett praksis i
næringen
3. Å forstå hvorfor slik praksis synes akseptert blant toneangivende
aktører.
4. Å benytte funn fra forskningsprosjektet til å fremme tiltak for å
forbedre prosessene i næringen.
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Les mer:
https://www.prosjektnorge.no/forskning/aktive-prosjekter/krim1/

Hvorfor har vi sett på materialer?
 Interessen for temaet startet da jeg leste en rapport
«Research Summary 264-1» utgitt av Construction Industry
Institute, en bransjeorganisasjon i USA*
Fra rapporten:
The primary purpose of this research project was to examine
product integrity issues affecting the construction industry (…)
 Bakgrunnen for forskningsprosjektet var at forfalskning var et
økende kommersielt problem innen mange industrier.
 Forfalskning skjer over hele verden, og innen alle industrier.
Men det er ukjent hvordan/ og om dette påvirker
byggenæringen.
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CII (Construction Industry Institute): Product Integrity Concerns in Low-cost Courcing
Countries: Counterfeiting within the Construction Industry,

Definisjon
CII benyttet følgende definisjon om problemet:
 Type A: Produkter med høy til svært høy kvalitet,
og tilnærmet lik originaler eller tilsvarende legitime
produkter. Produkter produsert som et resultat av
patenttyveri
 Type B: Produkter som visuelt likner veldig på
originale produkter, men som er av lavere kvalitet,
eller har komponenter med lavere kvalitet.
 Type C: Åpenbare kopier. Dette kan
eksemplifiseres gjennom Gucci vesker som fås
kjøpt på lokale markedsplasser i utviklingsland.
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Definisjon (2)
En forfalskning er derfor per definisjon en imitasjon, som regel
fremstilt som et genuint produkt.
 Å forfalske innebærer i de fleste rettssystemer å utføre en rettstridig
endring av åndsverk, fysiske gjenstander eller dokumenter.
Forfalskning er dermed knyttet til alle rettsstridige aktiviteter som
omhandler fremstilling og omsetning

I utgangspunktet kan forfalskning omfatte alle typer byggevarer
og utstyr som benyttes i byggeprosjektet.
 Alt fra boremaskiner og driller til bolter, skruer eller
tilsetningsstoffer i betongen.
 Det kan omfatte produkter som trenger spesielle sertifiseringer,
som ferdigproduserte dører med spesielle branngodkjenninger.
 Forfalskninger kan være produkter som mangler logo, merkenavn
eller opphavsrett.

For at et produkt skal kunne betegnes som forfalsket, må det ha
en medfølgende dokumentasjon eller stempler som indikerer at
produktet møter gitte standarder som de egentlig ikke møter.
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Masteroppgave 2016:
Økonomisk kriminalitet i byggebransjen
Falske materialer i norsk bygg- og
anleggsbransje

Problemstilling
Masteroppgavens formål var å utforske fenomenet
falske materialer i kontekst av norsk bygg- og
anleggsbransje. Dette ble utført gjennom å utforske
følgende fire forskningsspørsmål:
1. Hva betyr falske materialer i kontekst av den norske bygg- og
anleggsbransjen?
2. Eksisterer falske materialer i norsk bygg- og anleggsbransje?
3. Hvilke konsekvenser medfører falske materialer?
4. Hvilke tiltak nyttes for å oppdage og motarbeide fenomenet?
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Bakgrunn
Falske produkter har vært i søkelyset i flere tiår. Både
akademia, bransjer og myndigheter har forsøkt å
sette lys på ulovlige aktiviteter og uredelig praksis
knyttet til fremstilling og salg av varer:
 Det er spesielt belyst i legemiddelindustrien,
konsumvareindustrien og klesindustrien.
 Ikke spesielt belyst innen byggebransjen
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Det økonomiske omfanget
 Internasjonalt:
 OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling,
utførte i 2007 en studie for å avdekke omfanget av forfalskning og
piratkopiering. De har jevnlig overvåket utviklingen i internasjonal
handel i perioden 2000 – 2007. De estimerte internasjonal handel
med falske varer til omlag $250 milliarder dollar i 2007.

 Men hva med Europa?
 En annen instans som fører tilsyn er Europakommisjonen. De
publiserer årlig en rapport på import av mistenkelige produkter til
EU. Rapporten fra 2014 viser at 95’000 produkter ble stoppet på
bakgrunn av mistanker om at de var forfalsket eller brøt med
åndsverkloven. Den totale salgsverdien til disse gjenstandene ble i
2014 estimert til 617 mill. euro.

 Norge?
 Her finnes det ingen gode svar. Men studiet vårt viser at de fleste
har opplevd eller hørt om falske materialer
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*CIB. 2016. Counterfeit Intelligence Bureau [Online]. https://icc-ccs.org/icc/cib: International Chamber of Commerce.
* OECD 2008a. The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy, OECD Publishing.
* EUROPAKOMMISJONEN. 2016. Counterfeit, piracy and other IPR violations
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/index_en.htm

Hva mener vi med falske materialer?
Det er viktig å skille begrepene integritet og kvalitet:
Byggevarens kvalitet beror i hovedsak på dens egenskaper,
utforming, holdbarhet og egnethet. Avvik i byggevarens ytelse
vil ha ringvirkninger på ytelsen og kvaliteten til det ferdige
byggverket
En byggevares integritet beror på at kunden får akkurat hva han
betaler for. Om kunden får et produkt med riktig kvalitet, men
ikke det spesifikke produktet han betalte for, medfører dette et
integritetsproblem.
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Dokumentasjon og byggevarer
 Regelverket for byggevarer er i utgangspunktet slik at alle
byggevarer som skal omsettes i Norge skal ha et CE-merke.
 Merket kan oppnås gjennom å tilfredsstille den harmoniserte
standarden som byggevaren tilhører eller gjennom teknisk
godkjenning.
 CE-merket sier ikke noe om egnetheten til byggevaren ved
implementering i byggverk.
Det er en kritisk vurdering kunden selv må foreta.
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Vår definisjon
Oppgaven viste at det ikke eksister noen unison enighet i hva
som tillegges begrepet falske materialer, vi endte med følgende
definisjon:
 Alle byggevarer som er uredelige, utilstrekkelige eller
forfalskede i fremstilling eller ytelse kan betegnes som falske
materialer

Det fundamentale er at byggevaren skal ha en ytelse som
samsvarer med kravene til byggverket.
Falske materialer sees dermed på som et problem tilknyttet
uredelig fremstilling av dokumentasjon, produkter med tilsiktet
uriktig fremstilt kvalitet, egenskaper eller ytelse, samt ulovlig
bruk av åndsverk.
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Vår definisjon (2):
Forfalskede, uredelige og utilstrekkelige materialer

 Forfalskninger: Produkter som er produsert eller
modifisert med den hensikt å imitere et legitimt
produkt, uten juridiske rettigheter til å gjøre dette.
 Uredelige: Produkter som er bevisst uriktige
fremstillinger med hensikt å bedra. Med dette
menes produkter med uriktig dokumentasjon slik
som identifikasjonspapirer, sertifikater eller
lignende.
 Utilstrekkelig: Produkter som ikke møter
produktspesifikasjonene. Dette kan være
tilsynelatende legitime produkter som inneholder
råvarer eller komponenter som er utilstrekkelige.
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Men er det et problem?
Litteraturen er full av eksempler på forfalskning av
produkter. Tilfellene spenner seg fra luksusvarer og
medisiner til komponenter i jagerfly og atomkraftverk.
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Eksempel #1
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Eksempel #2

 I 2006 eksploderte et stålrør da det ble utsatt for damptrykk, og ulykken
kostet to mennesker livet. Stålrøret, som var produsert i Kina, stemplet i
USA og installert på et prosjekt i Kina var forfalsket
 I Canada i 2007 sprakk en sementovn under bruk, og ulykken kostet to
mennesker livet. Ovnen, produsert i India, var forfalsket
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*Construction Industry Institute, 2010

Eksempel #3
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Eksempel #4
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Eksempler fra oppgaven

 Flere tilfeller av manglende dokumentasjon/nødvendige sertifikater.
 Tilfeller med varierende konsekvens. Mye er vanskelig å bevise.

Hvordan motarbeide fenomenet
For å kunne motarbeide fenomenet må aktørene
kjenne risikoen og ha kompetanse til å gjenkjenne
indikatorer på falske materialer.
 Generelle karaktertrekk, hvordan produktet
fremstår og leverandøroppførsel.
Tiltakene kan kategoriseres som følgende:
1.
2.
3.
4.

Institusjonelle tiltak i form av lovverk og tilsyn
Kompetansebygging- og synliggjøring
Risikostyring
Administrering av forsyningskjeden- og
innkjøpsprosessen
5. Inspeksjon og kontroll
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Hvordan forebygge:
Forsyningskjeden
 Faktorer som bør vurderes ved innkjøp er bla.:
 hvorvidt produktet har riktig kvalitet,
 at man bestiller riktig mengde,
 riktig leveringstidspunkt,
 riktige spesifikasjoner,
 at de er lovlige
 at de tilfredsstiller myndighetskrav.

 Uavhengig av innkjøpspolitikk bør en effektiv
innkjøpsprosess inneholde:
 en innkjøpsplan
 retningslinjer for valg av leverandør og avtaleinngåelse
 system for å etterse at leveranse ankommer til avtalt
tidspunkt
 samt inspeksjon og kontroll av leverte byggevarer
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Oppsummering:
Tiltak for å oppdage og motvirke falske materialer

Masteroppgave 2017:
Falske materialer i byggebransjen:

Av Nina Eklo Kjesbu

Problemstilling

1. Eksiterer falske stålmaterialer i den norske
byggebransjen?
2. Hvilke karakteristika gjør bransjen sårbar?
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Bakgrunn og hensikt
• Ideen bak prosjektet var å undersøke om
kriminalitet i byggebransjen også foregikk, eller
kunne foregå, blant annet innenfor materialer.
• Oppgaven ser på forfalskede, uredelige og
utilstrekkelige byggematerialer (heretter omtalt
som falske materialer).
• Spesielt har materialet stål blitt undersøkt, der
brudd på CE-merkingen og den tilhørende
ytelseserklæringen har vært sett på som en
indikasjon på at produktet kan være falskt.
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Bakgrunn og hensikt (2)
• Falskt stål er i oppgaven definert som
stålprodukter som ikke tilfredsstiller ytelsen erklært
i CE-merkingen og den tilhørende
ytelseserklæringen.
• Det var viktig for oppgaven å ha et skille på hva
som er et falskt materiale og ikke.
• CE-merking og ytelseserklæring ble valgt som mål
på dette fordi dette er obligatorisk dokumentasjon
for produkter som er dekket av en harmonisert
europeisk standard.
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Metodikken
• For å undersøke fenomenet rundt stål ble
personer som jobbet i byggebransjen intervjuet.
Det ble også gjennomført en spørreundersøkelse
• Ikke alle jobbet i stålbransjen, men de hadde
stillinger der de jobbet med lignende
problemstillinger, eller hadde kompetanse om
lignende tilfeller innen andre materialer
• På grunn av temaets natur, har alle som stilte opp
på intervju blitt anonymiserte. En utfordring rundt
intervjuene var å beholde anonymiteten til
intervjuobjektene i en bransje som er relativt liten.
29

Fra spørreundersøkelsen:
«Mener du falske materialer er en trussel for bransjen?
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Hvorfor er bransjen utsatt?
 Byggeindustrien er «lett» tilgjengelig for uærligeog midlertidige aktører, sett i forhold til andre
industrier som offshore.
 Byggeindustrien gjennomfører prosjekter som er
unike og midlertidige. Dette gir rom for uærlige
aktører til å bevege seg mellom prosjekter.
 I Norge, og i byggeindustrien, har vi relativt stor
tillit til hverandre.
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Eksempler fra oppgaven
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Foreslåtte tiltak

Mottiltak i forskjellige ledd av
forsyningskjeden
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Oppgavens konklusjon
 Bransjen mener selv at problemet oppstår på grunn av
at useriøse aktører enkelt kommer seg inn på
markedet, blant annet på grunn av stort prispress.
 I tillegg er det en bransje som har en høy grad av tillitt.
Man har en tendens til å stole på dokumentasjonen
som kommer, uten å ta noen faktisk sjekk av kvaliteten.
 Intervjuobjektene hadde ulike forslag til tiltak, hvorav de
fleste allerede finnes. Verktøyene er altså i stor grad
allerede tilgjengelige.
 Det anbefales derfor at man styrker oppfølgingen av
eksisterende tiltak før man eventuelt innfører nye.
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Oppsummering
1. Ha kjennskap til problemet
 Forfalskninger: Produkter som er produsert eller modifisert med den hensikt å
imitere et legitimt produkt, uten juridiske rettigheter til å gjøre dette.
 Uredelige: Produkter som er bevisst uriktige fremstillinger med hensikt å bedra.
Med dette menes produkter med uriktig dokumentasjon slik som
identifikasjonspapirer, sertifikater eller lignende.
 Utilstrekkelig: Produkter som ikke møter produktspesifikasjonene. Dette kan være
tilsynelatende legitime produkter som inneholder råvarer eller komponenter som er
utilstrekkelige.

2. Ha kjennskap til potensielle konsekvenser
 Omdømme, liv og helse, miljø, økonomi

3. Ha kjennskap til indikatorene:
 Generelle karaktertrekk, hvordan produktet fremstår og leverandøroppførsel.

4. Ha kjennskap til potensielle tiltak
 Institusjonelle tiltak i form av lovverk og tilsyn, Kompetansebygging- og
synliggjøring, Risikostyring, Forsyningskjeden- og innkjøpsprosessen og
Inspeksjon og kontroll
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Takk for meg!
atle.engebo@ntnu.no

