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Velkommen til Bolig-abc for grunnskolen. Dette er et 
samarbeidsprogram mellom lærere ved sju skoler, 
bedrifter, Boligprodusentenes Forening, Husbanken 
og forskningsinstitusjoner. Materiellet utkom første 
gang som to hefter i 2003. I 2006 utkom hefte 3 som 
har utgangspunkt Universell utforming, tilgjengelig-
het for alle, som er et nasjonalt satsningsområde. 
Hefte 1 og 2 er i denne utgaven slått sammen til ett 
hefte. Heftet er på Internett på www.boligabc.no. 
Nettutgaven har passert 10 millioner forespørsler et-
ter materiell og det er tatt utskrifter av ca. 3 millioner 
sider.

Materiellet er ment som et hjelpemiddel for lærere 
og elever som vil bruke problemstillinger knyttet 
til boliger for å gjøre læringen beskrevet i lærepla-
nen mer virkelighetsnær og variert.  Bolig-abc for 
grunnskolen inneholder et bredt spekter av lærings-
aktiviteter knyttet til Teknologi og design og realfa-
gene. Teknologi og design er et av hovedområdene i 
Naturfag, og hensikten er å styrke realfagene. Stoffet 
gir faglig og metodisk støtte til realfagene med 
opplegg for tema- og prosjektarbeid samt utdan-
ningsvalg.

Aktivitetene er ikke ekstraarbeid for læreren, men 
en måte å legge til rette for undervisning i tråd med 
læreplanen på. Lærer og elever kan velge de aktivi-
tetene som er av interesse, og bygge på med fl ere 
emner etter hvert. Bolig-abc for grunnskolen er ikke 
noe endelig produkt, men en idébank i kontinuerlig 
utvikling. Som deltager kan du hente informasjon fra 
Internett og selv bidra med å legge inn informasjon 
som blir tilgjengelig for andre.

Aktivitetene kan tilpasses lokale forhold. Dere kan 
ta utgangspunkt i boligen eleven bor i og boligom-
råder i nærheten av skolen. Det er nesten alltid nye 
boliger under oppføring eller eldre boliger under 
restaurering eller reparasjon i nærheten av skolen. 
For å gjøre undervisningen handlingsrettet kan 
dere etablere samarbeid med bygningsmyndighe-
tene i kommunen, boligprodusenter, lokale banker, 
Husbankens regionkontor, arkitekter, entreprenører, 
opplæringskontorer for byggfag og videregående 
skoler med programfaget Bygg og anleggsteknikk.

Bolig-abc for grunnskolen er et nyttig hjelpemid-
del for skoler som har avtaler om partnerskap med 
bedrifter i byggenæringen. Samarbeid mellom 
skole og næringslivet er fremhevet i læreplanen for 
grunnskolen.

Materiellet er under stadig utvikling og vil bli opp-
datert på Internett

Vi vil spesielt takke Knut Moen for den entusiasme 
og kunnskap han har lagt ned i utviklingen av hele 
Bolig-abc-konseptet. 

Takk til alle lærerne, Byggenæringens forlag og an-
dre som har deltatt i utformingen av dette heftet.

Takk til Husbanken for økonomisk og faglig støtte til 
arbeidet med revisjonen. 

Har du merknader til materiellet, sendes disse til 
post@boligprodusentene.no

Lykke til med arbeidet!

Forord

September 2009
Boligprodusentens Forening

Per Jæger
adm. direktør
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Bakgrunnen for Bolig-abc for grunnskolen
Det har i løpet av de siste generasjonene skjedd 
store forandringer i barns og unges levekår. Barn og 
unges tilknytning til arbeidslivet og den opplæring 
som skjer der, er blitt stadig svakere. Dette har ført 
til omfattende endringer i skolens læreplaner både 
når det gjelder struktur og innhold. Teknologi og 
design, energi og miljø har fått bred plass i de nye 
læreplanene. I videregående skole er teknologi og 
forskningslære programfag i studieforberedende 
utdanningsprogram. Samspillet mellom økonomi, 
økologi og teknologi stiller vår tid overfor store 
kunnskapsmessige og moralske utfordringer for å 
sikre en bærekraftig utvikling. Opplæringen skal gi 
bred kunnskap om samspillet mellom mennesket, 
miljøet og naturen. Dette er utrykt på følgende måte 
i den generelle delen av læreplanen:

Lærerne skal virke sammen med foreldre, arbeidsliv og 
myndigheter som utgjør vesentlige deler av skolens 
brede læremiljø.

Læreplanverket for grunnskolen krever ny peda-
gogikk og nytt praktisk og gjenkjennelig innhold 
med oppgaver hentet fra elevenes hverdag. Det er 
temaundervisning og prosjektarbeid med utdan-
ningsvalgder engasjerte elever tar ansvar for egen 
læring. Bolig-abc for grunnskolen er et bidrag til å 
møte den utfordringen grunnskolen står overfor, og 
som skolemyndighetene legger stor vekt på.
 
 Det fi nnes mye informasjon i prosjektrapporter, læ-
rebøker, tidsskrifter, og på Internett, innenfor områ-
dene bolig, ute- og grøntanlegg, universell utforming, 
teknologi og design, miljø og økologi. Dette stoffet er 
ofte lite tilpasset unge mennesker og har ikke en slik 
form at det på en enkel måte lar seg formidle. Det 
er stort behov for oppdaterte hjelpemidler som er 
tilpasset de unge, og som egner seg til bruk i grunn-
skolen. Bolig-abc for grunnskolen skal gi grunnskolen 
et dagsaktuelt, praktisk og fremtidsrettet innhold.

Universell utforming, tilgjengelighet for alle
Dette er et viktig offentlig satsningsområde. 
Tiltakene er beskrevet i en egen handlingsplan 
fra myndighetene. Alle skal ha like muligheter til 
personlig utvikling og livsutfoldelse. Planen slår 
fast at det er mangel på kunnskap om og praktisk 
erfaring i å gjennomføre tiltak for tilgjengelighet 

og universell utforming for alle. Det blir lagt vekt 
på å øke kompetansen i hele befolkningen. Mange 
utfordringer kan løses lokalt, og det blir lagt vekt på 
lokalt engasjement. Ønsket er at lokale myndighe-
ter og private skal ta aktiv del i arbeidet for å skape 
et tilgjengelig og inkluderende samfunn. Bolig-abc 
for grunnskolen legger til rette for at elevene skal ak-
tiviseres og fi nne fram til områder i sitt nærmiljø der 
tilgjengeligheten ikke er tilfredsstillende. Utfordrin-
gene innen universell utforming knyttes opp mot 
kompetansemålene i fagene matematikk, kunst og 
håndverk og naturfag med teknologi og design. Ak-
tivitetene kan knyttes opp mot egen bolig, skolen, 
skoleveien og alle typer private og offentlige bygg 
med ute- og grøntanlegg.

Målgruppe
Bolig-abc for grunnskolen er rettet mot fremtidige 
boligsøkere. Undervisningsmateriellet er knyttet til 
kompetansemålene i læreplanen med referanse til 
hvert årstrinn. Hovedtemaene er anskaffelse av bolig, 
boligproduksjon, ute-/ grøntanlegg, universell utfor-
ming, arkitektur, økonomi og yrker i byggenæringen.

Bruk av oppgavene i Bolig-abc bidrar til å  oppfylle 
intensjonene i læreplanen for grunnskolen, og det 
gir fagene norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, 
kunst og håndverk og utdanningsvalg et praktisk og 
nyttig innhold.

Byggenæringen står foran store miljømessige 
oppgaver som må løses i samarbeid med fremtidens 
kunder, som i dag er barn og ungdom. Byggenæ-
ringen ønsker å bidra til å gi skolen et innhold som 
samfunnet og den enkelte har nytte av på kort og 
lang sikt. Vårt klima og miljø gjør at alle er berørt av 
spørsmål knyttet til bolig, bomiljø og energiforbruk.

Innhold og mål
Bolig-abc for grunnskolen gir elevene kunnskaper
• om hvordan man anskaffer seg en bolig, hva kost-

nadene er, og hvilke miljømessige valg som må 
gjøres.

• om teknisk utforming av boliger, private og offent-
lige bygg med ute-/grøntanlegg med hensyn til 
universell utforming og tilgjengelighet for alle, i 
alle livssituasjoner.

• om hvordan man skal bruke og vedlikeholde en 
bolig for å få et godt inneklima.

Innledning
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• om sammenhengen mellom miljø, energi, tekno-
logi og bygg.

• om og ferdigheter i bruk av IKT i utforming av 
boliger, ved beregning av konstruksjoner og til 
økonomistyring, byggesøknader og innhenting av 
informasjon.

• om forskjellige typer boliger der en legger vekt på 
ulike miljømessige og estetiske forhold.

• om planlegging, utforming og bygging av en 
bolig i liten målestokk – modellbygging og ute-/
grøntanlegg.

Bolig-abc for grunnskolen
• gir praktiske eksempler til bruk i undervisningen 

i teknologi og støtter opp under fagene norsk, 
kunst og håndverk, matematikk, samfunnsfag og 
naturfag med teknologi og design.

• gir opplæring i det å bruke og vedlikeholde boli-
gen med ute-/grøntanlegg.

• gir inspirasjon til entreprenørskap i skolen og 
etablering av elevbedrifter.

• viser byggenæringens samfunnsmessige og øko-
nomiske betydning.

• viser muligheter for utdanning og arbeid i byg-
genæringen.

Elevene skal
• ved å planlegge, utforme og bygge modeller av 

boliger og ute-/grøntanlegg utvikle praktiske, 
estetiske og miljømessige ferdigheter.

• få øvelse i det å anskaffe egen bolig med ute-/
grøntanlegg.

• få øvelse i å bruke informasjons- og kommunika-
sjonsteknologi (IKT) i utforming av og i søk etter 
relevant informasjon.

Bolig-abc for grunnskolen skal bidra til et godt 
samspill mellom byggenæringen og skolen, slik at 
byggevirksomhet med ute-/grøntområder kan bli 
en læringsarena for elevene.

I den generelle delen av læreplanen for grunnskolen 
legges det vekt på at skolen skal fungere som en 
integrert del av lokalsamfunnet.

Bolig-abc for grunnskolen vektlegger lokal forankring 
og gir eksempler på hvordan nærmiljøet kan brukes 
som læringsarena.

Temaer
Stoffet i Bolig-abc er organisert under følgende 
hovedtemaer:
• Drømmen om ny bolig
• Hvordan et hus blir til

• Arkitektur
• Energi og miljø
• Vi bygger et lite hus på ordentlig
• Personlig økonomi
• Spennende yrker i byggenæringen
• En verden for alle
• I hagen og nærmiljøet
• Boligen
• Skolen vår
• Inneklima

Til temaene er det bakgrunnsstoff og forklaring av 
ord og uttrykk. Det er forslag til aktiviteter og øvelser 
under hvert tema.

Hvordan bruke Bolig-abc for grunnskolen?
Planlegging av undervisningen, læreplan-
referanser
Materiellet gir rammer og veiledninger som sko-
len kan bruke som utgangspunkt ved planlegging 
av undervisningsaktiviteter integrert i ulike fag. 
Aktivitetene må ikke oppfattes som ferdige og 
uforanderlige opplegg. Det forutsettes heller ikke at 
alle oppgavene skal gjennomføres, og rekkefølgen 
kan velges fritt. Skolen må velge de oppgavene som 
den fi nner relevante og interessante i forhold til sitt 
lokalmiljø.

For å lette planleggingen er det forslag til læreplan-
referanser. Her fi nner du henvisninger til de aktivi-
tetene og øvelsene som passer til de ulike kompe-
tansemålene i læreplanen. Dette er et verktøy for å 
fi nne aktiviteter når man planlegger undervisningen 
i matematikk, naturfag, kunst og håndverk, sam-
funnsfag og norsk.  Dette gir mulighet til tverrfaglige 
undervisningsopplegg. Øvelsene som det henvises 
til, dekker hele eller viktige deler av kompetansemå-
lene i læreplanen.

Lærere og elever kan se på aktivitetene og fi nne noe 
som ser interessant ut, og så fi nne ut hvor aktivi-
teten kan plasseres i forhold til de ulike fagene i 
læreplanen. For hver aktivitet er det antydet tidsfor-
bruk og behov for ressurser. Her vil det være store 
lokale variasjoner, og disse opplysningene må bare 
oppfattes som retningsgivende. Under hver aktivitet 
fi nner du først en beskrivelse – mest til læreren – og 
deretter et sett med forslag til konkrete øvelser for 
elevene. Øvelsene fi nnes som kopieringsoriginaler, 
og de kan også skrives ut fra Internett.

Aktiviteter i Bolig-abc kan også brukes i tilknytning 
til faget utdanningsvalg og tema- og prosjektarbeid. 
Dette er et godt utgangspunkt for å utvikle lokale 
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læreplaner for utdanningsvalg. Flere av aktivitetene 
er velegnet som innfallsvinkel for å gi informasjon 
om utdanningsprogrammer og yrker. Det er store 
variasjoner i lokale forhold, og aktivitetene er derfor 
ikke fastlagt til bestemte klassetrinn, men følger 
læreplanen etter årstrinn.

Aktiviteter knyttet til gjennomføring av oppgavene 
kan i noen tilfeller koste penger. Det kan være en 
nyttig aktivitet for elevene at de sammen med lære-
ren lager en prosjektplan med oversikt over hva som 
trengs av utstyr og med budsjett.

Internett
Læreren, og elevene må ha tilgang til Internett for 
å få full nytte av materiellet i Bolig-abc. Materiellet 
med verdifulle tilleggsfunksjoner fi nnes på Internett 
på adressen www.boligabc.no.

Bolig-abc for grunnskolen skal være et dynamisk og 
lett tilgjengelig program. Det er derfor opprettet en 
elektronisk møteplass som inneholder disse funksjo-
nene:
• Alt stoffet er ajourført til enhver tid – pluss nye 

aktiviteter legges ut etter hvert.
• Mulighet for kontakt mellom skoler for erfarings-

utveksling.
• Oversikt over hva som fi nnes av relevant informa-

sjon om bygging, universell utforming og ute-/
grøntområder og hvor man kan hente denne 
informasjonen.

• Database der elevene kan legge inn resultater fra 
aktivitetene slik at de blir tilgjengelige for elever 
ved andre skoler.

• Tilgang til relevant informasjon hos forskningsin-
stitusjoner og offentlig forvaltning, forklaring til 
over 600 ord og faguttrykk.

• Oversikt over offentlige bygningsetater, organi-
sasjoner, bedrifter og andre som kan være viktige 
samarbeidspartnere i lokalsamfunnet, tilgang til 
over 500 nettadresser.

• Heftene ligger som pdf-fi ler for utskrift på egen 
skriver.

Bakgrunnsstoff og ord og uttrykk
Under hver aktivitet er det henvisning til en del 
bakgrunnsstoff. Noe av dette er samlet bakerst i 
heftene. Du får også henvisning til aktuelle nettste-
der og andre kilder. Ord og utrykk er også en viktig 
kunnskapskilde.

Utdanningsvalg – den store muligheten!
Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og 
sammenheng i grunnopplæringen, knytte grunn-

skolen, videregående opplæring og arbeidsliv bedre 
sammen og skape grunnlag for entreprenørskap. Fa-
get skal motivere elevene til å møte morgendagens 
arbeids- og næringsliv. Dette forutsetter en stor grad 
av selvinnsikt og  entreprenørskapskompetanse.
Utdanningsvalg skal utformes lokalt. Dette gir 
mulighet for å skape noe som fungerer i samspill 
med de ressursene som fi nnes i skolesamfunnet. 
Grunnskolen som har timeressursene, må i stor grad 
ta utfordringen selv.

Her er et forslag i form av en skisse til en plan for 
gjennomføring av faget. Den legger til rette for ak-
tive arbeidsmetoder der Bolig-abc inngår i Teknologi 
og design som er et av hovedområdene i naturfag.

Utdanningsvalg skal
• gi elevene interesse for å velge et yrke.
• gi elevene et godt grunnlag for å velge det riktige 

utdanningsprogrammet i videregående skole.
• gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og 

arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdan-
ningsprogrammene.

• ha en praktisk karakter.
• starte med fellesaktiviteter som gir en bredere er-

faringsbakgrunn for senere valg, og det skal være 
en stigning i programmet med individualisering i 
siste fase. 

• samordne teknologi og design og Bolig-abc med 
utdanningsvalg slik at disse drar nytte av og styr-
ker hverandre.

Skisse til timefordeling
Totalressursen er 152 undervisningstimer à 45 
 minutter fordelt på 8., 9. og 10. klasse. 

Forslag til bruk av timer og innhold: 

Klasse Uketimer Årstimer

          8 1,5 57

          9 2 76

         10 0,5* 19

* Konsentrert til første semester 

• 8. klasse: Hvem er jeg? Vi jakter sammen på fl ere 
yrker og prøver ut evner og interesser. 

• 9. klasse: Hva gjør jeg? Jakten fortsetter, og inn-
holdet i utdanningsprogrammene i videregående 
skole får økt fokus.

• 10. klasse: Hva skal jeg velge? Hoveddelen av 
tidsressursen brukes i høstsemesteret. Her står val-
get av utdanningsprogram i videregående skole 
sentralt.
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Et samarbeid som omfatter det tverrfaglige emnet  
teknologi og design, kan gi muligheter for felles 
bruk av tid med fagene kunst og håndverk, norsk, 

samfunnsfag, naturfag og matematikk. Dette kan 
gi en økt og meningsfull bruk av timeressurser i et 
aktivt utdanningsvalg.

Tidsbruken kan for eksempel fordeles slik i %:

Klasse
Teknologi og
design-emner, 
Bolig-abc

Andre 
emner

Søk på egen-
hånd

Foredrag –
presentasjoner

Yrkespraksis i 
bedrift/ videre-
gående skole
Elevbedrift

8 70 0 10 0 20

9 25 25 20 10 30

10 20 20 20 10 30

Forklaring til tabellen
• Teknologi og design-emner, Bolig-abc
 Forme, skape, ”mekke”, produktutvikle. Med dette 

utgangspunktet kan mange elever fi nne ut mye 
om seg selv. Bygg og anlegg, design, arealplan-
legging, elektro, IKT, økonomi, entreprenørskap, 
administrasjon og markedsføring har mange 
yrker som kan synliggjøres gjennom teknologi og 
design med aktiviteter og oppgaver i Bolig-abc. 
Andre ”allmennfaglige yrkesretninger” kan også 
fi nne støtte i disse emnene. Her er det mulighet 
for elevbedrifter.

• Andre emner
 Det er selvfølgelig ikke mulig å nærme seg alle 

utdanningsprogram gjennom Bolig-abc og tek-
nologi og design – for eksempel idrett og musikk. 
Elevenes forhold til disse yrkene er mer avklart på 
grunn av et større erfaringsgrunnlag enn yrker re-
latert til emner i Bolig-abc og Teknologi og design.

• Søk på egenhånd
 Dette legges inn for å få elevene til å fordype seg i 

personlige yrkesvalg. Egenaktiviteten i dette arbei-
det er viktig for å få elevene til å involvere seg.

• Foredrag/presentasjoner
 Elevproduserte yrkespresentasjoner kan brukes 

som metode for å få enkeltelevene engasjert i 
hva ulike yrkesvalg innebærer. Her er bedrifter 
og foreldre en viktig og variert gruppe å bruke. 
Disse kan bidra til å formidle yrkeserfaringer 
videre. Opplæringskontorene og de videregående 
skolene kan gi veiledning om sine utdanningspro-
grammer.

• Yrkespraksis i bedrift eller videregående skole og 
entreprenørskap med elevbedrift.

 I dette ligger hospitering i ulike utdanningspro-
grammer i videregående skole, yrkespraksis i 
bedrift og besøk på arbeidsplasser. Elevbedrift kan 
være aktuelt i 9. og 10 klasse.

Bolig-abc vil gi faglig støtte til en slik modell. Den gir, 
med sine allsidige aktiviteter, praktiske, konkrete tips 
til innhold. For mange av de yrkene som skolen bør 
synliggjøre, kan Bolig-abc brukes som plattform.
Teknologi og designemner har aktiviteter som elev-
ene har liten erfaring med. Disse peker fram mot 
mange fag og yrker.

Begrunnelse for å velge modell som skissert ovenfor
• Denne modellen har felles start i 8. klasse. Det 

er viktig å starte tidlig. Da blir det lettere å gjen-
nomføre modellen. Praktiske aktiviteter er et bra 
utgangspunkt for å aktivisere alle typer elever, og 
dette er meget viktig. Elever med ulike lærings-
strategier fi nner lettere sin vei. Likevel må læreren 
ha et bevisst forhold til målene og gå inn i dialoger 
med elevene for å nå disse. Dette er viktig for å 
 lykkes.

• Økt individualisering i siste del av ungdomssko-
len. Elevene vet da mer om fl ere yrker og aktuelle 
utdanningsprogrammer på videregående skole. 
De må nærme seg ”sitt utdanningsprogram” for å 
ta et riktig valg.

• Redusert timeforbruk i siste del av 10. klasse. 
Utdanningsprogramfokuset er størst i første del 
av skoleåret og fram til søknaden om opptak til 
videregående skole sendes. 

Læringsplakaten – samarbeid mellom skole og 
næringsliv
Læreplanen for grunnskolen og videregående 
opplæring – grunnopplæringen – er fundamentet 
for opplæringen i skole og bedrift. Den består av en 
generell del, læringsplakaten, fag og timefordeling 
og læreplanene med formål og kompetansemål for 
fag i grunnskolen og videregående opplæring. Læ-
ringsplakaten sier at skolen og lærebedriften skal
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• gi elevene og lærlinger/lærekandidater like mulig-
heter til å utvikle sine evner og talenter individuelt 
og i samarbeid med andre.

• stimulere elevene og lærlingenes/lærekandidate-
nes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet.

• stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandida-
tene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til 
kritisk tenkning.

• stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene 
i deres personlige utvikling og identitet, i det å ut-
vikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne 
til demokratiforståelse og demokratisk deltagelse.

• legge til rette for elevmedvirkning og for at elev-
ene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta 
bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremti-
dig arbeid.

• fremme tilpasset opplæring og varierte arbeids-
måter.

• stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte 
lærers kompetanse.

• bidra til at lærere og instruktører framstår som ty-
delige ledere og som forbilder for barn og unge • 
Sikre at det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet 
fremmer helse, trivsel og læring.

• legge til rette for samarbeid med hjemmet og 
sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen.

• legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i 
opplæringen på en meningsfylt måte.

Skolen skal gjennom sin måte å arbeide på forbe-
rede de unge på å gå ut i et samfunn og et arbeidsliv 
som vi i dag ikke vet så mye om, da utviklingen går 
svært raskt. Å arbeide med Bolig-abc for grunnskolen 
vil gi både allmenndannende effekt og praktisk erfa-
ring. Den dekker mange viktige prinsipper i lærings-
plakaten og kompetansemål i læreplan.

Læringsplakaten og Bolig-abc passer sammen!
Bolig-abc åpner for ulike arbeidsformer. Timeunder-
visning, gjøringer, oppdrag, prosjektarbeid, story-
line med kunnskapsfortellinger, oppgaveløsning, 
aktiviteter med elevbedrifter og ulikt praktisk arbeid 
er former som det er naturlig å bruke her. Lærings-
plakaten vil at skolen skal stimulere elevene til:
• varierte arbeidsmåter
• nysgjerrighet
• bevisste verdivalg og valg av fremtidig arbeid
• utvikling av egne læringsstrategier
• tilpasset opplegg

Elevene trenger ulike arbeidsformer for effektivt 
læring. Variasjonen i aktivitetene i Bolig-abc er en 
styrke som skolen kan utnytte. Her er det enkle ko-
pieringsoriginaler til deler av en time, timesopplegg, 

større aktiviteter, rammer som kan brukes i storyline 
og kunnskapsfortellinger, elementer til ulike prosjekt 
og informasjon av ulik slag.

Elever vil få økt læringsutbytte dersom en i tilret-
teleggingen av læringssituasjonene og undervis-
ningen tar i bruk erfaringer som fi nnes med elevers 
ulikhet. Hvordan elever lærer best, er forskjellig fra 
elev til elev.

Næringslivet etterspør ungdom som kan samarbei-
de, arbeide selvstendig, tar ansvar og kan dokumen-
tere det arbeidet som utføres. Prosjektarbeid og 
elevbedrifter har mye av dette i seg, og disse meto-
dene vil derfor alltid være aktuelle. I læreplanen er 
det stor frihet til å velge arbeidsform.

Samarbeidspartnere skole – næringsliv
Den generelle delen av læreplanverket og lærepla-
nene for de enkelte fagene fokuserer sterkt på økt 
samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Bolig-abc for 
grunnskolen har innhold som stimulerer til sam-
arbeid mellom skole og arbeidsliv. I dette arbeidet 
kan NHO være en nyttig samarbeidspartner. De har 
programmet Næringsliv i skolen, som blant annet går 
ut på at skolene oppretter partnerskapsavtaler med 
lokalt næringsliv i samarbeid med NHOs regions-
kontorer. Nettadresse: www.nhoung.no. NHO har 
også programmet Ungt entreprenørskap for etable-
ring av ungdoms- og elevbedrifter. Nettsted www.
nhoung.no og www.ue.no.

Det er henvisninger og ideer beskrevet i øvelsene. 
Se nettstedene, www.nhoung.no og www.ue.no.

Ungt entreprenørskap
Ungt Entreprenørskap (UE) er en landsomfatende 
organisasjon med aktiviteter i alle fylker. Entrepre-
nørskap i utdanningen er et stort og viktig offentlig 
satsningsområde som er støttet av fl ere departe-
menter. I fl ere av aktivitetene i Bolig-abc er det mulig 
å opprette elevbedrifter, og her er noen eksempler:

Hefte 1+2 
Kapitel 2. Hvordan et hus blir til
Aktivitet 2.3 Å bygge en husmodell av tre
Øvelse 6 Vi bygger modellhuset
Øvelse 8 Vi bygger en modell av et hus som vi liker
Elevene kan bygge modeller av hus som de fi nner i 
boligprodusentenes kataloger. Modellene kan pro-
duseres etter oppdrag fra en boligprodusent.
Kapitel 5. Vi bygger et lite hus på ordentlig
Aktivitet 5.1 Bygging av boder
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Det er tre typer boder: avfallsbod, redskapsbod og 
barnevognbod. Aktiviteten er oppdelt i 12 øvelser, 
og disse settes sammen etter hvilke type bod som 
skal produseres for salg.

Hefte 3
Kapitel 2. I hagen og nærmiljøet 
Aktivitet 2.5 Kompost 
Øvelse 1 Bygge en kompostbinge
Aktivitet 2.6 Livet i hagen
Øvelse 4 Lage fôrautomater for fugler
Øvelse 5 Støpe talgpotter
Øvelse 6 Lage fuglekasser 
Aktivitet 2.7 Blomster til glede
Øvelse 2 Blomstertårnet
Aktivitet 2.8 Matematikk i hagen
Øvelse 4 Støp lysestaker til hagebordet

Elevbedrift gir en annerledes skolehverdag med fo-
kus på kreativitet, samarbeid, handlingskompetanse 
og det å skape verdier.
Elevbedrift i ungdomsskolen er et pedagogisk pro-
gram der elevene driver sin egen bedrift med lærere 
og representanter fra næringslivet. Det bygger på 
elevenes egne ideer, basert på kunnskap og resurser. 
Hensikten med elevbedrifter er å gi elevene tro på 
egne skapende krefter og evne til å se muligheter 
rundt seg. Elevene skal på en praktisk rettet måte 
fi nne ut og lære om hvordan bedrifter og samfunnet 
fungerer, og om verdiskaping.  Ungt Entreprenør-
skap har utviklet en rekke tilbud og hjelpemidler til 
grunnskolen. Du fi nner mer informasjon om Ungt 
Entreprenørskap på www.ue.no.

Strukturen i Bolig-abc – eksempel

1. Drømmen om ny bolig Kapittel/hovedtema

1.1 Vi planlegger ny bolig Aktivitet

Formål
Anslått tidsbehov
Anbefalt årstrinn
Forankring i læreplanen
Materialer og utstyr
Samarbeidspartnere under aktiviteten
Kort beskrivelse (av aktiviteten)
Bakgrunnsstoff
Veiledning i gjennomføring av aktiviteten 
(øvelse for øvelse)

Veiledning – for læreren

Aktiviteten er delt opp i øvelser

1.1 Vi planlegger ny bolig
Kopieringsoriginal

Stoff læreren kan kopiere til elevene, eller hente det 
fra www.boligabc.no

Innledning Liten orientering til elevene

Øvelse 1
Øvelse 2
.....

Beskrivelse for elevene av de enkelte øvelsene 
 (oppgavene).
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 Prosjektarbeid

Prosjektarbeidet i skolen

Prosjektarbeid kan være en nyttig arbeidsform i 
skolen. På www.skolenettet.no fi nner du Prosjekt-
arbeid – en metodisk veiledning, som dekker det 
grunnleggende innen feltet prosjektarbeid i skolen. 
Søk på prosjektarbeid.  Veiledningen tar for seg 
hovedelementene i prosjektarbeid og de prinsip-
pene prosjektarbeid som metode bygger på. Veiled-
ningen gir råd om hvordan prosjekt kan planlegges, 
organiseres, gjennomføres og vurderes.

Bolig-abc viser her et konkret forslag til ramme for et 
slikt arbeid. Skjemaene som følger med som kopie-
ringsoriginaler, er tenkt for et prosjektarbeid for to 
halve arbeidsuker. Dette og andre sider ved oppleg-
get kan du selvfølgelig forandre etter behov.

Det er forslag til skjemaer som lærerne kan bruke til 
å få oversikt over timer og lærere i prosjektet. Dessu-
ten fi nner du forslag til vurderingsskjemaer som kan 
lette arbeidet.

Det er også en illustrasjon av "byggesettmetoden". 
Den viser hvordan en kan utnytte enkeltøvelser og 
hele aktiviteter fra Bolig-abc sammen med øvelser 
fra andre kilder i et prosjekt.

Elevmaterialet er tenkt brukt på følgende måte:

Grubleskjema
Dette er de to første sidene, som elevene tar med 
seg hjem noen dager før prosjektet starter. Dette 
setter i gang "grublingen" hos både elev og fore-
satte. Hjemmet blir dessuten informert om at et 
storprosjekt er under oppseiling. Dato og annen 
konkret informasjon kan gjerne være med her. Det 
er ikke sikkert at det kommer så mye konkret ut av 
dette arket, men noen prosesser er kanskje i gang. 
Det er dessuten viktig at elevene og de foresatte vet 
hvordan prosjektet blir vurdert.

Organisering
Organiseringen av elever og temaer er et viktig 
punkt om dere skal lykkes. Der er det like mange 
varianter som det er lærere. Her er en som ofte 
fungerer:

Drøm, snakk og fantaser i en time uten å love at alt 

blir mulig. Skriv tavla full av mulige og umulige pro-
blemstillinger som dere kan arbeide med. Her kan 
alle skrive ned det de vil på tavla. Læreren skriver en 
nummerert liste over de problemstillinger som kan 
bli aktuelle. Hver elev velger så tre problemstillinger 
på en egen prioritert liste, som læreren samler inn. 
Grupper dannes ut fra elevens lister og lærerens 
erfaring. Læreren setter dette opp og fi nner veile-
dere til gruppene. Omtrent tre elever er ofte en bra 
gruppe størrelse.

Resten av materialet fra kapitlet Prosjektarbeid 
stiftes sammen. Det er tenkt som et arbeidsdoku-
ment som bidrar til å organisere elevene i arbeidet 
og dokumentere hva som gjøres, og når det skjer. 
Det er viktig å få stoppet elevene på visse punkter 
i prosessen for å se at retningen på arbeidet er bra 
og metodikken følges. Underskriftene skal gjøre at 
elevene må ta kontakt for å få veiledning.

Prosjektideer

Noen av aktivitetene i Bolig-abc kan godt brukes som 
fordypning før prosjektet, dersom enkelte sider ved 
boligen skal vektlegges. Det vil da være mulig å få 
"spisset" prosjektvalgene i en ønsket retning ved å 
velge aktuelle aktiviteter. Den andre muligheten er å 
bruke enkelte aktiviteter som første del av selve pro-
sjektarbeidet for å øke innsikten i enkelte sider ved et 
tema. Her må læreren fi nne aktiviteter og veilede.  

Nedenfor fi nner du noen ideer til prosjekt som er 
beskrevet i heftene og nettutgaven av Bolig-abc.

Hefte 1 + 2
Hvordan ser ditt drømmehus ut?
Hvordan kan vi bygge modellhus av papp og tre?
Hvordan lager jeg min egen hustegning?
Et spesielt hus. Finn et slikt hus og presenter det.
Hvordan er kirken vår bygd?
Hvordan skal vår nye kirke se ut?
Klarer vi å lage en modell av skolen vår?
Hva fi nnes av ord og uttrykk knyttet til boliger
Klarer vi å samle solenergi?
Sløses det med energi på skolen vår?
Bakgrunnsstoff fi nner du her:

Kapitel 1 Drømmen om ny bolig
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Aktivitet 1.1 Vi planlegger ny bolig 
Øvelse 1 Hva trenger familien?

Kapitel 2 Hvordan et hus blir til 
Aktivitet 2.1 Å lese tegninger
Øvelse 1 Klasserommet
Øvelse 7 Drømmehuset

Aktivitet 2.2 Begrepsforståelse (ord og uttrykk i byg-
gesaker)
Øvelse 2 Hvordan blir endeveggen

Aktivitet 2.3 Å bygge en husmodell av tre
Øvelse 4 Vi velger hustype, enebolig, lavblokk eller 
terrasseblokk
Øvelse 5 Vi lager hustegning
Øvelse 6 Vi bygger huset 
Øvelse 7 Vi bygger en modell av en lavblokk eller 
terrassehus i massivtre
Øvelse 8 Vi bygger en modell av et eldre hus som vi 
liker

Kapitel 3 Arkitektur
Aktivitet 3.1 Hva er arkitektur?
Øvelse 7 Byggeskikk i kommunen din  studer et hus
Øvelse 9 Hus og stilarter
Øvelse 10 Bygg en modell av et hus fra forskjellige 
stilarter
Øvelse 14 Innredning av et rom

Kapitel 4 Energi og miljø
Aktivitet 4.1 El-installasjon i en leilighet
Øvelse 1 Bygg og test en sikring
Øvelse 2 Lys med bryter i entreen

Aktivitet 4.2 Energiøkonomisering
Øvelse 4 Bruker vi mye energi
Øvelse 5a Klarer familien å spare
Øvelse 6 Dusjen
Øvelse 7 Klarer vi å samle solenergi?
Øvelse 8a Boligforskning på naturfagrommet
Øvelse 8b Wolfram van Krafts fremtidshus

Andre prosjektideer under energiøkonomisering:
• Sløses det med energi på skolen?
• Sparer virkelig varmepumper energi? Lønnsom-

hetsberegning. 
• Hvor mange varmepumper fi nnes lokalt, i hele 

landet og sammenlignet med de andre landene i 
Norden? 

• Intervjue huseiere om situasjon før/etter installa-
sjon av varmepumpe.

• Sjekke testresultater for varmepumper og fakta 
mot reklame. Bruke brosjyrer og internett.

Kapitel 5 Vi bygger et lite hus på ordentlig
Aktivitet 5.1 Bygging av boder

Øvelse 1 Forberedelse, tegn deres egen bod

Kapitel 6 Personlig økonomi
Aktivitet 6.1 Å pusse opp rommet mitt
Øvelse 1 Beskrive rommet
Øvelse 2 Kostnadsramme
Øvelse 3 Hvordan skal rommet være
Øvelse 4 Detaljplanlegging og budsjett
Øvelse 5 Erfaringer

Aktivitet 6.2 Å fl ytte på hybel
Øvelse 1 Valg av bolig 
Øvelse 2 Budsjett

Aktivitet 6.3 Å stifte familie
Øvelse 1 Mine fremtidsplaner
Øvelse 3 Budsjett

Kapitel 7 Yrker og utdanning
Aktivitet 7.1 Spennende yrker i byggenæringen
Øvelse 1 Planlegging og organisering av bedriftsbesøk
Øvelse 2 Byggenæringen i tall
Øvelse 3 Fagutdanning
Øvelse 4 Høyere utdanning

Hefte 3
”Universell utforming” betyr tilgjengelighet for alle
Er skolen vår tigjengelig for alle?
Vis en smart ombygging som kunne vært gjort på 
skolen din
Vi undersøker nærmiljøet vårt, er det bra nok?
Observer et uteanlegg
Fjern alvorlige hindringer som begrenser tilgjenge-
lighet for alle i kommunen
Naturfagmålinger i hagen
Anleggstegningen, hva forteller den?
Vi lager modeller av ute- og inneanlegg
Vi lager en modell av et boligfelt
Planlegging av et samlingshus for grenda og byde-
len

Bakgrunnsstoff fi nner du her:

Kapitel 1. En verden for alle
Aktivitet 1.1 ”Universell utforming” betyr tilgjengelig-
het for alle.
Øvelse 3 Handlingsplan for økt tilgjengelighet
Øvelse 4 Fjern alvorlige hindringer i kommunen

Aktivitet 1.2 Ut og registrere
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Øvelse 1 Observer et uteanlegg
Øvelse 2 Er skolen vår tilgjengelig for alle?
Øvelse 4 Blind i 15 minutter
Øvelse 5 Rullestolbruker
Øvelse 7 Hvor skal vi gå?
Øvelse 8 Livets vei, fremkommelighet for alle?

Kapitel 2. I hagen og nærmiljøet 
Aktivitet 2.1 Hagen i vår fantasi
Øvelse 1 Tegn din drømmehage

Aktivitet 2.3 Naturfagmålinger i hagen
Øvelse 1 Temperaturmålinger  målinger i luft, vann og bakke
Øvelse 2 Måling av nedbør
Øvelse 3 Måling av pH

Aktivitet 2.9 Anleggstegningen, hva forteller den?
Øvelse 2 Lese og lage anleggstegning

Aktivitet 2.10 Vi undersøker nærmiljøet
Øvelse 1 Er nærmiljøet bra nok?
Øvelse 3 Registrere fellesanlegg  hva er best?

Aktivitet 2.11 Vi lager modeller av ute- og inneanlegg

Øvelse 5 Vi krysser vannet  bromodeller
Øvelse 7 Lysthus
Øvelse 8 Utescene
Øvelse 13 Den trygge fi ne skoleveien
Øvelse 16. Vi lager en parkmodell

Kapitel 3. Boligen

Aktivitet 3.1 Bygge og bo 
Øvelse 2 Vi planlegger boligfeltet
Øvelse 3 Hus etter tomt eller omvendt
Øvelse 5 Vi lager en modell av boligfeltet

Aktivitet 3.3 Hvordan planlegge innredning
Øvelse 1 Studer plantegning for nye prosjekt
Øvelse 4. Plantegning for et samlingshus for grenda og bydelen

Sluttproduktet fra prosjektarbeidet kan være selve prosessen presentert som foredrag, video, foto, radiopro-
gram, veggavis, hefte, tegninger og modeller i papp, tre, plater osv.
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OVERSIKT OVER LÆRERE I PROSJEKTET

Lærere som 
har timer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Merknad

1

2

3

4

5

6

OVERSIKT OVER PROSJEKTTID OG ANNEN UNDERVISNING

Lærere som 
har timer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Merknad

1

2

3

4

5

6
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Vurderingsskjema 1

Vurdering av prosjekt

Navn  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Klasse  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tema

Prosjekthefte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fremføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prosess  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prosesskarakter

Produkt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Produktkarakter

Merknader:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dato/veileders underskrift
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 Prosjektarbeid

Vurderingsskjema 2

Vurdering av prosjekt

Navn  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Klasse  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Problem

Produkt

Prosess

Prosesskarakter

Produkt:

Produktkarakter

Merknader:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dato/veileders underskrift

Område Lite bra
Nokså

bra
Bra

Svært
bra

Planlegging

Samarbeid

Selvstendig arbeid

Hefte med planter og logg

Realistisk arbeidsmengde

Orden

Oppførsel

Område Lite bra
Nokså

bra
Bra

Svært
bra

Idé

Tegninger og skisser

Utseende

Kvalitet
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Kopieringsoriginal

 Prosjektarbeid

Grubleskjema                                                

Vi skal nå arbeide en tid med et prosjekt om bolig. I to uker skal vi bruke halve skoledagen til dette. Vi skal lære 
å drive prosjektarbeid, arbeide godt og levere et produkt den siste dagen. Det er viktig at alle gode ideer duk-
ker opp så raskt som mulig. Greier du å få fram gode ideer, kan denne prosjektperioden bli morsom!

Det viktigste med disse to arkene er å snakke litt om prosjektarbeidet hjemme. Det er fi nt om du også får skre-
vet ned en problemstilling som du kan tenke deg å arbeide mer med. Dette er kanskje litt  krevende, men prøv! 
Det du skriver ned, er ikke bindende for det som skjer videre.

Skriv ned en problemstilling som du tror er god å arbeide med. Er det noe i boligen hjemme som kan forbe-
dres? Skal jeg prøve med på å forbedre innredningen i et rom? Kan vi spare mer energi? Hva gjør en arkitekt? 
Og, hvordan jobber tømreren? Kan vi få en bedre løsning i klasserommet når det gjelder? Er det noe du kunne 
tenke deg å fi nne ut mer om? Kan jeg lage? Kan jeg organisere et rom slik at? Det er utrolig mye spennende du 
kan prøve å fi nne ut når det gjelder boligen!

Min problemstilling

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Diskuter dette med foreldre og andre (venner, søsken, kosedyr, besteforeldre, andre i familien...)

 _______________________________________________________________

Dato  Elevens underskrift

 _______________________________________________________________

Dato  Foresattes underskrift
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 Prosjektarbeid  Kopieringsoriginal

Slik blir arbeidet vurdert

Når læreren vurderer prosjektarbeidet, blir det lagt vekt på disse to områdene:

1.  Prosessen. Det som blir gjort under gruppe arbeidet.

2.  Produktet. Det ferdige resultatet av arbeidet.

Prosessen
Holdning
Her er ansvar, selvstendighet, innsats og loggskriving viktig. Godt samarbeid mellom veileder og elever er også 
av stor betydning.

Problemstilling
En god formulering av problemstillingen er viktig. Er problemstillingen godt avgrenset? Gir den svar på det du 
lurte på? Her får du hjelp av veileder! Den problemstillingen du skriver på grubleskjemaet, er bare foreløpig.

Kilder
Bruk helst fl ere kilder (intervju, undersøkelse du har gjort, litteratur, nettsted osv.) Skriv ned kildehenvisninger.

Produkt
Er det blitt et godt resultat?

Er sluttproduktet i samsvar med det som ble bestemt i starten sammen med veileder?

Læringsmål
Det er mange av læreplanens mål som vi kan nærme oss i dette arbeidet. Det vi særlig vil vektlegge denne 
gangen, er:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Graden av måloppnåelse vil påvirke vurderingen.

Karakterene i forskjellige fag kan bli påvirket av denne vurderingen.

Snakk litt hjemme om dette prosjektarbeidet i tiden som kommer!

Ta med arket med underskrift!
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Navn   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  Klasse   _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

HOVEDTEMA

Navn på de andre medlemmene i gruppen

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________
Gruppens leder

Læringsmål:
(Lærer skriver på)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Vår problemstilling
(Skriv den gjerne som et spørsmål)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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RESSURSPLAN OG PLANLAGT PRODUKT

1.  Hva trenger vi å skaffe oss informasjon om? Sett opp en punktvis liste.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

      

2.   Hvor og hvordan skal vi hente informasjon? Hvem skal utføre oppgaven. Sett opp en liste over kilder for 
informasjon, hvem skal innhente informasjonen, og hvordan skal dette gjøres?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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3.  Sluttproduktet skal være:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 
Typen produkt kan for eksempel være: forestilling, gjenstand, oppfi nnelse, radioprogram, lysbildeserie, 
 avisinnlegg, rollespill, sang, dikt, reklameskilt, osv., osv.
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4.   Materialbehov
Hvilket utstyr og hvilke materialer må vi ha for å få til dette produktet?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Underskrift av lærer før gruppen kan fortsette  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



25

 Prosjektarbeid  Kopieringsoriginal

HOVEDPLAN

Dag/dato plan

         

På skolen

Hjemme

På skolen

Hjemme

På skolen

Hjemme

På skolen

Hjemme

På skolen

Hjemme

På skolen

Hjemme

På skolen

Hjemme

På skole 

Hjemme

 Ferdig

Underskrift fra veileder før gruppen kan fortsette!
Jeg har godkjent problemstilling, plan og ferdig produkt

___________________________   __________________________________________________________
Dato                                                      Underskrift
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LOGG

Hva fi kk dere gjort?

Hvordan ligger dere an i forhold til hovedplanen?

Bruk fl ere linjer per dato dere trenger det  

Dato Hva er skjedd? Underskrift
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LOGG

Hva fi kk dere gjort?

Hvordan ligger dere an i forhold til hovedplanen?

Bruk fl ere linjer per dato dere trenger det  

Dato Hva er skjedd? Underskrift
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EGENVURDERING

Navn  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Klasse  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

a. Hvordan var innsatsen din?

b. Hvordan gikk samarbeidet?

c. Hva synes du om sluttproduktet?

d. Hva ville du gjort annerledes hvis du skulle starte prosjektet nå?

e. Er det nye oppfølgingsprosjekt som er naturlige?

f. Vurdering av ditt eget og de andre gruppemedlemmenes arbeid.

g. Nådde du læringsmålene?

Bruk tall fra 0 til 6 der 6 er best.

Navn Faglig innsats Arbeidsinnsats Samarbeid Orden/ryddighet

Meg selv

Andre opplysninger:
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 Prosjektarbeid  Kopieringsoriginal
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TIPS TIL FRAMFØRING

                                    
Alle i gruppen må kunne si noe om:

- Hvem som har vært med

- Hva dere har laget

- Hva dere har gjort

- Materialer dere har brukt

- Planer dere har lagt

- Hvordan samarbeidet i gruppen var

- Hvilke problemer dere støtte på underveis

- Hva som er spesielt med prosjektet dere har laget

- Hva har du lært

- Hva du ville gjøre annerledes hvis dere skulle gjøre oppgaven en gang til

Skriv svaret på disse spørsmålene inn i arbeidsheftet ditt.
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1.  Drømmen om ny bolig 1.1  Vi planlegger ny bolig

Formål

Denne aktiviteten skal bevisstgjøre elevene i arbei-
det med å lære hva det innebærer å
- planlegge en bolig
- anskaffe en bolig
Elevene opplever de økonomiske forholdene som 
følger med anskaffelse av bolig.

Anslått tidsbehov
Samlet tidsbehov øvelse 
1–10 ca. 10 timer
11–16 ca. 2 timer

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 7 og 10

Forankring i læreplanen
Læreplanen legger til rette for at lærestoffet skal 
være aktuelt og nært for elevene. Alle elever har 
et forhold til sin bolig, og mange har en drøm om 
hvordan de ønsker å bo når de en gang skal realisere 
sine drømmer.

Fag og kompetansemål i læreplanen Tema Øvelse nr.

Samfunnsfag

Etter årstrinn 7

Velge et tema, utforme spørsmål og 
 belyse dem ved bruk av forskjellige 
kilder.

Tema og prosjektarbeid med bolig i fo-
kus, nære og aktuelle problemstillinger.
Refl ektere over bolig, privat økonomi og 
hvordan nå målet om ny bolig.

1, 4, 5, 6, 11,12 og 13

Etter årstrinn 10

Planlegge, gjennomføre og presentere 
problemorienterte undersøkelser og 
vurdere arbeidsprosess og resultater.

Tema og prosjektarbeid med bolig i fo-
kus, nære og aktuelle problemstillinger.
Refl ektere over bolig, privat økonomi og 
hvordan nå målet om ny bolig

1, 4, 5, 6, 11,12 og 13

Matematikk

Økonomi er et av hovedområdene i 
læreplanen for matematikkfaget. Det 
omhandler ulike beregninger og vur-
deringer knytte til økonomiske forhold. 
Måling, det vil si å knytte en tallstørrelse 
til et objekt eller en mengde, er et annet 
viktig område.

Etter årstrinn 7

Velge passende målenheter og regne om 
mellom ulike målenheter

Målestokk, utarbeide og bruke tegninger 3

Etter årstrinn 10

Sette opp enkle budsjetter og gjøre be-
regninger knyttet til privatøkonomi.

Sparing, lån, rente, rentes rente, vilkår for 
nedbetaling av lån.

7, 8, 9,10,14 og 15
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Fag og kompetansemål i læreplanen Tema Øvelse nr.

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 4

Tegne hus og rom sett rett ovenfra, rett 
forfra og rett fra siden 

Lage planløsninger over rom i et hus 6

Norsk

Etter årstrinn 10

Lese og skrive tekster i ulike sjangere, 
både skjønnlitterære, og sakspreget 
på bokmål og prosjektplaner nynorsk: 
artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, 
novelle, fortelling, dikt dramatekst og 
kåseri.

Skrive formelle brev, møtereferater, søk-
nader, prosjektplaner.

5,11,12,13 og16

Utdanningsvalg

Utdanningsvalg skal bidra til å skape hel-
het og sammenheng i grunnopplærin-
gen og knytte grunnskolen og videregå-
ende skole bedre sammen.

Bygg- og anleggsteknikk 2, 3, 4, 5 og 6

Materialer og utstyr

Tilgang til Internett er nødvendig. Elevene trenger 
skrivesaker, perm for samling av oppgaver, kalkula-
tor, linjal og millimeterpapir.

Samarbeidspartnere under 
 aktivitetene

Aktiviteten kan utføres internt på skolen, eventuelt 
sammen med lokale forsikringsselskaper, banker, 
Husbankens regionkontorer, byggefi rmaer og kom-
munen. Skolen kan ha partnerskapsavtale med en 
bank eller et arkitekt- eller byggefi rma. Informasjon 
om partnerskap og næringsliv i skolen fåes ved Næ-
ringslivets Hovedorganisasjons regionkontorer.

Næringsliv i skolen: www.nhoung.no/
Boligprodusentenes Forening: 
www.boligprodusentene.no/
Norges Byggmesterforbund: 
www.byggmesterforbundet.no/
Husbanken: www.husbanken.no/

Mange skoler har stor nytte av at andre aktører 
i samfunnet kommer på skolen og snakker med 

elevene om temaet. Det gjør noe med elevene og 
setter en annen type fokus på arbeidet. Det er også 
ofte lærerikt for læreren. Noen aktører, for eksempel 
partnerskapsbedriftene, bidrar også med sponsor-
midler og utstyr og er viktige kontakter i det videre 
arbeidet.

Kort beskrivelse

Denne aktiviteten tar utgangspunkt i to familier på 
fi re og fem medlemmer som er i en ulik situasjon 
og der behovet er forskjellig. Elevene skal følge 
familiene gjennom prosessen med å planlegge og å 
skaffe seg bolig.

I familien Hansen er det to voksne, Kari og Per, samt 
Petter på 10 år og Camilla på 8 år. Familien bor i en 
treroms blokkleilighet i en middels stor by. Bolig-
blokken er bygd på 1960-tallet.

Den andre familien består av de voksne Hanne Pet-
tersen og Peder Fransen, Hannes datter Kari på 11 år 
og sønnen Nils på 8 år og Peders sønn Halvor på 7 
år, som bor hos far annenhver helg. Hanne og Peder 
skal fl ytte sammen, og de trenger en ny bolig.
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Felles for disse familiene er at trenger boliger med 
mer plass. Det er mange typer boliger å velge mel-
lom, og begge familiene er usikre på hvilken type 
bolig de ønsker, og hva de har råd til. De er sikre på 
at de trenger boliger med mer plass for skolear-
beid og besøk av venner etter som barna vokser til. 
Halvor på 7 kommer ikke til å bo fast hos Hanne og 
Peder, men han må ha det fi nt når han bor der! 

Klassen kan deles i grupper som tar for seg de for-
skjellige familiene.

Som lærer kan du velge arbeidsmetode, det vil si om 
elevene skal arbeide med
- enkeltøvelser
- casemetoden

Når du bruker enkeltøvelser, kan disse styre arbei-
det. Ved å bruke casemetoden legger du opp til at 
elevene selv utformer prosjektplan, lager oppgaver, 
fordeler oppgaver og trener opp ansvarsfølelse og 
organisatorisk evne. Se kapitelet om prosjektarbeid 
foran i heftet. Casen er gjengitt etter øvelse 16, på 
slutten av dette avsnittet. Du kan forandre innhol-
det i casen, slik at det blir bedre tilpasset de lokale 
forholdene. Det kan være etnisk sammensetning i 
klassen, bomønsteret i nærområdet osv. Casen ligger 
også på  www.boligabc.no, og dette gjør det enkelt 
å justere innholdet.

Bakgrunnsstoff og henvisninger

Det er naturlig at læreren gir en innledning til 
arbeidet. Se bakgrunnsstoffet bak i heftet: Bolig-
utvikling i Norge, Husbanken – fra gjenreisning til 
velferd, og oversiktene over annen aktuell litteratur. 
Dette vil gi elevene en god sosial, økonomisk og 
historisk bakgrunn for hvordan mennesker har bodd 
i Norge i tidligere tider. Det vil også gi rom for en del 
samfunnsmessige og historiske refl eksjoner. Dette 
stoffet er kortfattet framstilt, og har en del begreper 
som du nok bør hjelpe elevene med å tolke. Se Ord 
og uttrykk i byggesaker bak i heftet og i nettutgaven 
www.boligabc.no. 
Henvisningene til aktuelle nettadresser fi nnes i 
teksten.

Universell utforming og livsløpsboliger
Universell utforming innebærer at alle – uansett 
alder og funksjonsevne – på en likeverdig måte skal 
kunne bruke omgivelsene og bygningene. Dette er 
sentralt stoff som det er viktig å få eleven engasjert i.

Du fi nner en orientering om dette temaet i Bak-
grunnsstoff bak i heftet. 

Miljø og energi, gjenbruk og ombruk
Dette er også sentrale temaer elevene bør tenke på 
når de planlegger ny bolig. Du fi nner en orientering 
under Bakgrunnsstoff.

Veiledning i gjennomføring av 
 aktiviteten (for læreren)

Elevene skal ved hjelp av disse øvelsene komme 
fram til hvilken type bolig de senere ønsker å bygge 
en modell av. Se kapitel 2, aktivitet 2.3 Å bygge en 
husmodell av tre.

Øvelse 1

Hva trenger familien?
Dette er en øvelse i å lese og forstå en planløsning. 
Elevene skal studere planløsningen og "se" at en 
familie på fi re med to voksne og to store barn har 
svært liten plass i denne blokkleiligheten. Kanskje 
det blir et enda større problem om to til tre år? Her 
konsentrere alle elevene seg om familien Hansen.

Øvelse 2

Nyttige symboler
En aktivitet der elevene skal lære hva de forskjellige 
symbolene står for. Løsningene fi nnes i skissen av 
leiligheten. Se også Ord og uttrykk i byggesaker bak 
i heftet.

Øvelse 3

Målestokk og areal
Oppgave a, b og c gir elevene en forståelse av at 
matematikk er noe som brukes i hverdagen. Elevene 
måler på tegningen og regner ut hvor store rom-
mene er i virkeligheten.

a) Målestokk 1:100 betyr at 1 cm på tegningen 
tilsvarer 100 cm, dvs. 1 m i virkeligheten.

b) Elevene regner ut arealet av leiligheten uten 
 sykkelboden.

c) Elevene regner ut arealet av de forskjellige 
 rommene.

d) Elevene tegner rommet sitt i full målestokk med 
kritt på gulvet i klasserommet eller ute i skole-
gården og erfarer hvor stort det er i virkeligheten.
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Øvelse 4

Hvem kan skaffe oss bolig?
Elevene får trening i å bruke Internett og å fi nne 
opplysninger. Finn informasjon om lavenergihus og 
passivhus. Se også under bakgrunnsstoff.

Øvelse 5

Hva er Husbanken?
Elevene skal bli kjent med hva Husbanken er, dens 
historie og hva den driver med utover å gi lån til 
boliger. De skal også bli kjent med hva som ligger 
i begrepene Universell utforming og Livsløpsstan-
dard. Husbanken, som er den norske stats husbank, 
ble opprettet ved lov av 1. mars 1946. Formålet er å 
gi lån mot sikkerhet i bebygd eiendom, å formidle 
støtte fra staten og kommunen til gjenreisning og 
boligbygging og å bevilge og garantere byggelån. 
Husbanken: www.husbanken.no/regionkontorer
 
Det er også aktuelt å forklare elevene at svært mye 
av boligfi nansieringen skjer i andre banker. Hvilke 
andre banker fi nnes i nærheten? Elevene kan skrive 
et brev til en lokal bank eller til Husbankens region-
kontor og be om en orientering om boligfi nansie-
ring med renter og avdragstid. De kan også skrive til 
kommunen og spørre om de har godkjente bygge-
tomter for salg, hva de koster, og hvor i kommunen 
disse er. Skolen kan ha partnerskapsavtale med et av 
Husbankens regionkontorer eller en lokal bank, se 
Næringsliv i skolen: www.nhoung.no.

Øvelse 6

Lag en planløsning som dekker behovene
Her setter dere opp grupper der elevene velger fa-
milie. Elevene må nå skrive ned de reelle behovene 
hos den familien de har valgt. La elevene lage en 
liste med rom og de funksjonene rommene skal ha. 
Gjennomsnittlig boareal per person var i 1995 på 49 
kvadratmeter. Gi mulighet for at noen ønsker å bo i 
en større leilighet i blokk eller rekkehus hvis dette er 
aktuelt i nærområdet.

Tegneprogrammer:
Spillet The Sims, for eksempel: www.thesims2.no.
Google SketchUp, en enkel utgave av programmet 
kan lastes ned gratis fra http://sketchup.google.com.
ArchiCAD: www.gretheshus.no.
SolidWorks: www.solidworks.no.
Visningsprogram fra DDS HusPartner: www.dds.no/

produkter/demofi lm/tegn bygget selv
Se også www.buildingsmart.no.

Øvelse 7

Vi beregner nettoinntekt
Etter at elevene har laget en liste over de reelle 
behovene de er blitt enige om at deres familie har, 
er det på tide å tenke på om de har økonomi til å 
realisere planene.
Familien Hansen
Netto inntekt per måned, Kari Hansen kr 17 500
Netto inntekt per måned, Per Hansen kr 12 250

Familiene Fransen/Pettersen
Netto inntekt per måned, Hanne Fransen kr 13 900
Netto inntekt per måned, Peder Pettersen kr 18 200

Vi har her forenklet ved å se bort fra pensjonsinn-
skudd og ved å regne med 30 % skatt.

Hvis dere vil beregne effekten av lånet på skatten, 
kan dere bruke skatteberegningen fra Skatteetaten: 
www.skatteetaten.no.

Øvelse 8

Budsjett
Ved å bruke nettsiden til Statens institutt for for-
bruksforskning www.sifo.no/standardbudsjett får 
elevene en god innføring i hvordan de kan sette opp 
et budsjett. Elevene fyller ut alder og kjønn på per-
sonene i familien og de får resultatet på skjermen.

Øvelse 9

Samlet nettoinntekt
Elevene skal fi nne ut hvor mye familien har igjen et-
ter at utgiftene til de daglige ting er betalt.

Øvelse 10

Beregn lånet
Ved å bruke husbankens lånekalkulator på http://
www.husbanken.no vil elevene se hvor stort lån 
familiene kan betjene med de inntektene de har. 
Elevene regner ut hvordan avdrag og renter varierer 
per måned med forskjellige rentesatser og størrelse 
på lånet. Hensikten med dette er at elevene lett skal 
kunne se hva familien kan låne.
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For et annuitetslån er avdragene regnet ut slik at 
alle terminbeløpene er like store. Da er summen av 
avdrag og rente konstant helt til lånet et nedbetalt. 
Siden renten er størst i begynnelsen, er avdragene 
minst da. Etter hvert som vi betaler ned på lånet, blir 
det mindre rente, mens avdragene blir større.
     
For et serielån er avdragene like store hver termin. 
Rentene blir beregnet av restlånet, og derfor er ren-
tene størst i begynnelsen. Dermed blir terminbelø-
pene størst i begynnelsen, og de minker etter hvert. 
Terminbeløpet er summen av renter og avdrag.

Det er viktig at elevene kommer fram til en fornuftig 
begrunnelse for sitt valg.

Øvelse 11

Elevene skal lage en kort defi nisjon av følgende 
typer boliger:
• Enebolig
• Tomannsbolig
• Rekkehus
• Blokk
• Terrassehus
• Leilighet

Se Ord og uttrykk i byggesaker bak i heftet og i nett-
utgaven www.boligabc.no.

Øvelse 12

Skriv ned noen punkter der dere refl ekterer rundt 
tre av de ulike boligtypene. Dere skal tenke på øko-
nomiske forskjeller, boområder og behovene hos 
ulike familier.

• Hva er forskjellene og likhetene mellom de ulike 
boligtypene? 

• Hva kan være fordelen og ulempen for familien 
når det gjelder de ulike boligene?

• Hvilke økonomiske forskjeller er det?
• Er de ulike boligtypene å fi nne i ulike områder 

som sentrum, bygd eller boligfelt?
• Hva med eldre og nye boliger?
• Innskuddsleilighet i borettslag kontra selveier?

Hva må vi tenke på når det gjelder ekstra isolasjon, 
seriekoblet røykvarsler, krav om felles farge på hus-
vegg på rekkehus/tomannsboliger?

Målet er at elevene ser forskjellene og blir bevisste 

på hva de representerer, og tenker økonomisk og 
behovsmessig langsiktig. En stor enebolig er ikke 
nødvendigvis dyrere enn en ny leilighet i et bo-
rettslag. Det skal tas hensyn til lange perioder med 
avdragsfrihet og lave innskudd. 

Når de starter den matematiske utregningen, kan du 
som lærer bytte ut tall og gjøre oppgaven mer aktu-
ell med tanke på nærområdet deres. Hent oppgaven 
på www.boligabc.no.

Øvelse 13

Hva avgjør prisen på boliger i nærområdet ditt? Lag 
en prioritert liste med minst tre punkter.

Her kan elevene refl ektere rundt beliggenhet, type 
bolig og standard.

Øvelse 14

I denne øvelsen skal dere regne ut de økonomiske 
kostnadene for en innskuddsleilighet i et borettslag 
og en enebolig med ulik egenkapital og ulike ned-
betalingsformer. Elevene fi nner avdrag og renter.

Øvelse 15

Dere skal sette opp et budsjett for familiene, som 
viser mulige utgifter når det gjelder bolig. Lag ett 
budsjett for enebolig og ett for leilighet.

Her kommer refl eksjon rundt hva fellesgjelden i et 
borettslag dekker, kommunale avgifter for en selveid 
bolig og forskjellene mellom enebolig og leilighet.

Øvelse16

Skaff opplysninger rundt 3 mulige kjøpobjekter 
fra nærmiljøet ditt, med ulike boligtyper. Velg den 
boligtypen dere ønsker å bygge for familien, og 
begrunn valget i forhold til disse behovene

• Økonomiske behov (velg type fi nansiering dere 
ønsker).

• Plass og størrelse på boligen. Antall soverom.
• Beliggenhet.

Hva har familien råd til? Hvor stor del av inntektene 
og husholdningsbudsjettet er de villige til å bruke 
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på bolig? Hvilken type bolig velger elevene? Hvilke 
behov har familien? Hva med Halvor, får han eget 
rom?

Gruppene kan, før de bestemmer seg for hva de vil 
kjøpe eller bygge, lage en pappmodell av boligen 
eller deler av den. For mange elever vil det dekke 
behov for konkretisering i forkant av selve anskaffel-
sen. Elevene kan også innrede rom med tegneverk-
tøy eller ved å lage modeller.

Case – fra liten til større bolig

Presentasjon av forutsetningene
Elevene arbeider i grupper og hver elev har hver sin 
perm der de samler utdelt materiell og oppgaver. 
Elevene skal arbeide med casen i 2 dager

Familien Hansen består av mor Kari Hansen 39 år, far 
Per Hansen 40 år, sønn Petter Hansen 10 år og datter 
Camilla Hansen 8 år. De bor i en trang treroms leilig-
het fra 1955 i Trondheim. Planløsningen for leilighe-
ten deles ut og settes i permen. Familien ønsker seg 
en større bolig. Grunnen er at barna er blitt store, og 
de ønsker seg egne rom. Er det andre rom dere me-
ner familien har behov for? Det kan være vaskerom, 
ekstra bad, boder, garasje, gjesterom/kontor (far har 
hjemmekontor én dag i uken).

Mors inntekt er brutto 300 000 kroner og fars brutto 
210 000 kroner. De betaler begge 30 % skatt. De får 
hver måned utbetalt barnetrygd for 2 barn. Dette 
gjelder fram til barna er 18 år. Moren har studielån, 
som er en fast utgift på 1000 kroner hver måned. Har 
familien bil? Blokkleiligheten som de bor i, har en 
salgsverdi på 1 000 000 kroner. Gjeld på leiligheten 
er 500 000 kroner. Et eventuelt nytt lån skal ned-
betales i løpet av 30 år. Familien kan selv gjøre en 
innsats i den nye leiligheten på 100 000 kroner. Det 
er maling, tapetsering og legging av parkett.

På grunn av mors jobb skal familien fl ytte til Stein-
kjer. Far er selvstendig næringsdrivende og kan 
arbeide fra Steinkjer. Hva har fl yttingen å si for famili-
ens økonomi?

Permen skal inneholde
• Planløsning over gammel leilighet. Den må 

inneholde areal for alle rommene, møblering og 
symboler (se gammel planløsning på utdelt ark). 
Hva betyr de ulike symbolene dere har brukt i 
plantegningen? Hvorfor må vi bruke symboler?

• Planløsning over ny bolig. Husk symbol, møblering 
og areal.

• Budsjett for inntekter og utgifter per måned for 
familien, netto.

• Beregnet kostnad ny bolig.
• Nedbetalingsplan for lån til ny bolig.
• Kataloger over nye hus eller salgsoppgaver over 

brukte hus som er til salgs i nærmiljøet.
• Oversikt forsikring.

Hver elev har sin egen perm.

Evalueringskriterier
- Evne til samarbeid.
- Arbeidsfordeling.
- Gode kreative løsninger.
- Realistiske beregninger.
- Nøyaktige tegninger.
- Målbevissthet.
- Ryddig og oversiktlig perm.
- Levering til avtalt tid.
- Logg inkludert lekser/hjemmearbeid.

Læreren kan overraske gruppene med uforutsette 
hendelser som påvirker deres arbeid. 
Det kan for eksempel være:
• En uventet arv i form av kontanter/penger, aksjer, 

deler av et fi rma eller eiendom. Det kan være at 
arven er i dollar fra familie i USA som krever kurs-
omregning.

• Gravingen på tomta som familien har kjøpt er 
stoppet av kommunen og Riksantikvaren på 
grunn av arkeologiske funn. Utsettelse av bygge-
arbeidet og ekstra kostnader?
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Kopieringsoriginal

1.1  Vi planlegger ny bolig Drømmen om ny bolig

Alle mennesker ønsker å ha et godt sted å bo. Vi 
håper denne aktiviteten vil bevisstgjøre deg med 
tanke på hvordan du vil bo den dagen du skal velge. 
Her får du ideer som vil være nyttige når du skal 
skaffe deg bolig.

Det fi nnes mange forskjellige måter å bo på. Noen 
velger å bo alene, noen vil bo i en familie, noen i kol-
lektiv, noen fl ere generasjoner sammen osv.
Noen ønsker å bo i rekkehus, noen i blokkleilighet 
og noen vil gjerne ha en frittliggende enebolig. 
Noen vil bo i tettsteder, noen vil bo i byer og noen 
vil bo på landet med naturen tett innpå seg.

Uansett hvilken måte du foretrekker, må du gjøre en 
rekke valg. I denne aktiviteten vil du følge to familier:

Familien Hansen
Per Hansen, 40 år
Kari Hansen, 39 år 
Petter, 10 år 
Camilla, 8 år

Familien bor i en treroms blokkleilighet i en middels 
stor by. Boligblokken ble bygd i 1955.  Per og Kari 
overtok leiligheten etter Karis foreldre da Petter var 
liten. Nedenfor ser du blokka og leiligheten.
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SOV 16,2

Faktisk
gulvareal

Garderobe-
skap

Komfyr Oppvask-
kum

Varmt-
vanns-
tank

ServantSkylle-
kum

Badekar

Vaskemaskin

W.C.

Dusj

Slagretning dør

Garderobe-
plass

Murpipe

Målestokk 1:100 (1cm = 1m)

Familien Fransen/Pettersen
Peder Fransen, 43 år
Hanne Pettersen, 41 år
Kari Fransen, 11 år
Nils Fransen, 8 år
Halvor Fransen, 7 år

Den andre familien består av de voksne Hanne Pet-
tersen og Peder Fransen, Hannes datter Kari på 11 år 
og sønnen Nils på 8 år og Peders sønn Halvor på 7 
år, som bor hos far annenhver helg. Hanne og Peder 
skal fl ytte sammen, og de trenger en ny bolig
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Øvelse 1

Hva trenger familien Hansen?
Se på planløsningen ovenfor. Hvorfor tror du de 
ønsker seg en annen bolig?

Øvelse 2

Nyttige symboler
a) Bruk planløsningen ovenfor til å fi nne ut hva de 

forskjellige symbolene nedenfor står for.
b) Velg minst tre symboler som du ikke har i 

 oppgave a). Tegn dem og skriv hva de betyr.

Øvelse 3

Målestokk og areal
a) Hva menes med målestokk 1:100?
b) Regn ut arealet av leiligheten til familen Hansen.
c) Regn ut arealet av de forskjellige rommene.
d) Tegn arealet av barnerommet med kritt på gulvet 

i klasserommet eller i skolegården.

Leiligheten er nå altfor liten for familien Hansen, og 
de ønsker å skaffe seg en bolig med mer plass. De 
ønsker å få sitt eget hus og begynner å lete etter 
"drømmehuset".

Øvelse 4

Hvem kan skaffe oss bolig?
Bruk disse nettadressene for å se om du kan hjelpe 
familien med tips til ny bolig, eller ta kontakt med et 
lokalt fi rma.
Boligprodusentenes Forening: www.boligprodusen-
tene.no/foreningen/medlemmer
Norges byggmesterforbund: www. byggmesterfor-
bundet.no/ lokale foreninger
Bolig-abc: www.boligabc.no

Miljøvennlige boliger
Bruk Internett og bakgrunnsstoffet bak i heftet og 
fi nn ut hva som menes med lavenergihus og pas-
sivhus.

Øvelse 5

Hva er Husbanken?
a) Finn ut hva Husbanken er.
b) Hva menes med universell utforming av boliger?
b) Hva er en livsløpsbolig?
Husbanken: www.husbanken.no.

Øvelse 6

Lag en planløsning som dekker behovene

Familiene forstår etter å ha orientert seg litt at det vil 
bli svært vanskelig å velge. De ønsker kontakt med 
et byggefi rma som kan hjelpe dem gjennom hele 
prosessen. Men først setter hele familien seg ned for 
å fi nne ut hvilke behov de egentlig har for sin nye 
bolig. Lag ”familiegrupper” i klassen, der gruppen tar 
for seg enten familien Hansen eller familien Fransen/
Pettersen, diskuter og skriv ned hva familien ønsker 
seg.

Lag eller fi nn en planløsning som dekker de beho-
vene familien har for sin nye bolig. 

Spør læreren om det fi nnes dataverktøy dere kan få 
hjelp av.

Øvelse 7

Vi beregner nettoinntekt

Familien Hansen må sette opp et budsjett for å fi nne 
ut hvor mye de kan låne til boligen. Ved å selge blok-
kleiligheten sin regner de med å ha en egenkapital 
på kr 400 000. Per Hansen har en brutto årsinntekt 
på kr 210 000.
Kari Hansen har en brutto årsinntekt på kr 300 000.
Begge har fast månedslønn, og de må regne med 30 
% skatt.
Regn ut Pers nettoinntekt.
Regn ut Karis nettoinntekt.

Familien Fransen Pettersen regner med en egen-
kapitel på 700 00 etter salg av Hannes og Peders 
leiligheter. Hannes bruttoinntekt er 238 000. Peders 
Bruttoinntekt er 312 000. Denne familien regner 
også med 30 % skatt.
Regn ut Hannes nettoinntekt.
Regn ut Peders nettoinntekt.
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Øvelse 8

Budsjett
Du må hjelpe familien med å sette opp et budsjett. 
Søk på Internett på Statens institutt for forbruksfors-
kning. Der får du hjelp til å sette opp et budsjett for 
familien Hansen eller Fransen/Pettersen.

Statens institutt for forbruksforskning:
www.sifo.no/standardbudsjett.

Øvelse 9

Samlet nettoinntekt
a) Regn ut samlet nettoinntekt for familien.
b) Regn ut hvor mye familien Hansen eller Fransen/

Pettersen har igjen etter at utgiftene (se budsjet-
tet) er trukket fra.

Øvelse 10

Beregn lånet
Familien vet nå hvor mye de har igjen av inntekten 
sin etter at de faste utgiftene er betalt. Neste skritt 
for familien er å søke om lån. De går inn på nettsi-
den til Husbanken, der fi nner de ut hvor mye de må 
betale i renter og avdrag hver måned.

Bruk Husbankens lånekalkulator, www.husbanken.
no, klikk på "Beregning av lån" og videre på "Start 
låneberegning". Dere får da opp et vindu der dere 
skal fylle inn en del opplysninger. Ut fra de opplys-
ningene familien gir, regner programmet ut hva de 
må betale i snitt per måned ved serielån og annui-
tetslån. De prøver med lånebeløp på 1,5 millioner 
kroner, 2 millioner kroner eller 2,5 millioner kroner.

I vinduet dere henter fram, må de fylle inn på de 
åpne plassene (se nedenfor). 

Egenkapital:

Egeninnsats:

Boligtilskudd:

Velg lån: Husbanken Nytt lån

Lånetype:

Beskrivelse: Husbanklån

Beløp:

Løpetid i år:

Avdragsfrihet i år: 0

Ved å selge leiligheten regner familien Hansen med 
at de har en egenkapital på kr 400 000.

Familien Fransen/Pettersen regner med en egenka-
pital på kr 700 000.

Familien Hansen regner med at de kan gjøre en 
egeninnsats på kr 50 000. Med egeninnsats menes 
det arbeidet familien selv kan bidra med, for eksem-
pel maling, tapetsering og lignende.

Familien Fransen/Pettersen regner med en egeninn-
sats på kr 75 000.

Ingen av familiene regner med å få boligtilskudd.

Familien ønsker å nedbetale lånet på 20 år, og de vil 
begynne nedbetalingen med én gang 
(avdragsfrihet 0 år).

Etter at de har skrevet inn alle opplysningene, klikker 
de på "Betalingsplan". For å prøve seg med annet 
lånebeløp og annen lånetype kan de gå tilbake til 
"Finansiering".

a) Les ut av betalingsplanen og fyll inn i oppsettet 
hva de må betale i snitt per måned dersom de 
velger annuitetslån på 1,5 mill. kr, 2 mill. kr og 2,5 
mill kr.

b) Les ut av betalingsplanen og fyll inn i oppsettet 
hva de må betale i snitt per måned dersom de 
velger serielån på 1,5 mill. kr, 2 mill. kr og 2,5 mill. kr.

c) Forklar forskjellen på annuitetslån og serielån ut 
ifra de opplysningene du har hentet ut.

d) Se på betalingsplanen og fi nn ut hvilken 
 rentesats Husbanken tar på lånet.

e) Hvor stort lån synes du det er fornuftig av 
 familien å ta opp?

f ) Hva blir de månedlige utgiftene til renter og 
avdrag etter ditt valg?

g) Gjør beregningene på nytt med 1 % høyere 
rente. Deretter med 2 % høyere rente. Hva tåler 
 familiens økonomi av renteøkning?

Annuitetslån, 1,5 millioner kroner

Periode Snitt per måned

År 1

År 5

År 10

År 15

År 20
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Annuitetslån, 2 millioner kroner

Periode Snitt per måned

År 1

År 5

År 10

År 15

År 20

Annuitetslån, 2,5 millioner kroner 

Periode Snitt per måned

År 1

År 5

År 10

År 15

År 20

Serielån, 1,5 mill ioner kroner

Periode Snitt per måned

År 1

År 5

År 10

År 15

År 20

Serielån, 2 millioner kroner

Periode Snitt per måned

År 1

År 5

År 10

År 15

År 20

Serielån, 2,5 millioner kroner

Periode Snitt per måned

År 1

År 5

År 10

År 15

År 20

Øvelse 11

Gjennom arbeidet med familien Hansen og/eller 
familien Fransen/Pettersen har dere opplevd at be-
hovene er veldig forskjellige, og at det fi nnes mange 
forskjellige måter å bo på.

Dere skal lage en defi nisjon på boligtypene neden-
for og drøfte forskjeller og likheter mellom dem:
• Enebolig
• Tomannsbolig
• Rekkehus
• Blokk
• Terrassehus
• Leilighet

Øvelse 12

Skriv ned noen punkter der dere refl ekterer rundt 
tre av de ulike boligtypene. Dere skal tenke på øko-
nomiske forskjeller, boområder og behovene i ulike 
familier.

Øvelse 13

Hva avgjør prisen på boliger i nærområdet ditt? Lag 
en prioritert liste med minst tre punkter.

Øvelse 14

I denne øvelsen skal dere regne ut de økonomiske 
kostnadene for en innskuddsleilighet i et borettslag 
og en selveid enebolig.

Nedbetalt på 20 år

100 % fi nansiering, 6,5 % rente total sum etter 20 år:_____

Enebolig til 2 000 000

Nedbetaling på 30 år

100 % fi nansiering, 5,9 % rente total sum etter 30 år:_____

Nedbetalt på 20 år

60 % fi nansiering, 6,5 % rente total sum etter 20 år:_____

Enebolig til 2 000 000

Nedbetaling på 30 år

60 % fi nansiering, 5,9 % rente total sum etter 30 år:_____
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189 000 egenkapital

9900 fellesutgifter total sum per måned:_____

Borettslagsleilighet

Innskudd 189 000

Første 10 år

189 000 100 % fi nansiert

rente 6,5 % over 25 år

9900 fellesutgifter

total sum per måned:_____

189 000 egenkapital

9900 fellesutgifter

total sum etter 40 år: _____

Borettslagsleilighet

Innskudd 189 000

Etter 10 år

189 000 100 % fi nansiert 

rente 6,5 % over 25 år

9900 fellesutgifter + avdrag

total sum per måned:_____

Øvelse 15

Dere skal sette opp et budsjett for familien Hansen 
og/eller Fransen/Pettersen som viser mulige utgifter 
når det gjelder bolig. Lag ett budsjett for enebolig 
og ett for leilighet.

Øvelse 16

Skaff opplysninger om tre mulige boliger av ulike 
typer det er mulig å kjøpe i nærmiljøet ditt. Velg 
den boligtypen dere ønsker å bygge for familien, og 
begrunn valget ut fra disse behovene:

• Økonomiske behov.
• Plass og størrelse på boligen. Antall soverom.
• Beliggenhet.

Familien kan nå bestemme seg for hvilket hus de vil 
bygge.

Drømmen blir virkelighet!



42

Å lese tegninger2.1 

2.1  Å lese tegninger2.  Hvordan et hus blir til

Formål

Elevene skal gjennom å arbeide med disse øvelsene lære å forstå hustegninger. Videre skal de få erfaring med 
å lage sine egne tegninger.

Anslått tidsbehov

Øvelse 1. Klasserommet  ca. 4 timer
Øvelse 2. Arkitektens linjal  3–4 timer
Øvelse 3. Vi måler  1 time (kryssord)
Øvelse 4. Den tomme etasjen  1 time
Øvelse 5. Rommet mitt 1 time (gavl, panel og vindu)
Øvelse 6. Vi hjelper tømreren  1 time (rydd opp)
Øvelse 7. Drømmehuset  1 time

Anbefalt årstrinn

Årstrinn 4, 7, og 10

Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 4

Tegne hus og rom sett rett ovenfra, rett forfra og rett fra siden. 1, 2, 3, 4, 5 og 7

Etter årstrinn 10

Tegne enkle hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv. 4, 5, 6 og 7

Matematikk

Etter årstrinn 4

Sammenligne størrelser ved hjelp av passende måleredskaper og enkle beregninger. 1, 2 og 3

Etter årstrinn 7

Velge passende måleredskaper og utføre praktiske målinger i forbindelse med dag-
ligliv og teknologi og vurdere resultatene ut fra presisjon og måleusikkerhet.

1, 2 og 3

Velge passende måleenheter og regne om mellom ulike måleenheter. 1, 2 og 3

Etter årstrinn 10

Anslå og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal,  overfl ate, volum og tid, samt bruke 
og endre målestokk.

1, 2 og 3
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Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Velge passende måleenheter, forstå sammen- henger og regne om mellom ulike må-
leenheter,  bruke og vurdere måleinstrumenter og  måle- metoder i praktisk måling, 
og drøfte presisjon  og måleusikkerhet.

1, 2 og 3

Bruke formlikhet og Pytagoras setning i beregning av ukjente størrelser. 6

Utdanningsvalg

Bygg og anleggsteknikk 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7

Materialer og utstyr
1. Klasserommet
Måleredskap, ruteark, papp (to ulike farger), linjal, limstift, tape, skjæreplate, tapetkniv eller saks.

2. Arkitektens linjal
Pappstrimler.  Bruk gjerne to ulike farger papp som du kan lime sammen til én. Disse bør ha en lengde på ca. 30 cm.

3. Vi måler
Tommestokk, målebånd eller linjal.

4. Den tomme etasjen
Matpapir, ruteark, farger, linjal eller eventuelt en målestokklinjal. 

5. Rommet
Tegnemateriell

6. Vi hjelper tømreren
Byggetegning, linjal, eventuelt en målestokklinjal.

7. Drømmehuset
Tegneutstyr

Samarbeidspartner under aktivitetene
Øvelsene kan gjennomføres med egne krefter, eventuelt en partnerskapsavtale med et byggefi rma, arkitekt-
kontor eller en videregående skole. Se:
Næringsliv i skolen, www.nhoung.no/
Boligprodusentenes Forening, www.boligprodusentene.no/
Norges Byggmesterforbund, www.byggmesterforbundet.no/

Kort beskrivelse
Bolig er noe nært som elevene ofte har en overfl atisk forhold til. Det er viktig å forstå boligen og øke kunn-
skapen om de ulike sidene ved denne. Med dette opplegget vil skoledagen nærme seg virkeligheten. Læring 
gjennom praktiske oppgaver utført på skolen og hjemme er en rød tråd i disse aktivitetene.

Aktiviteten er delt inn i sju øvelser:
Øvelse 1.  Klasserommet 
Øvelse 2.  Arkitektens linjal
Øvelse 3.  Vi måler (hjemmeoppgave)
Øvelse 4.  Den tomme etasjen
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Øvelse 5.  Rommet mitt (hjemmeoppgave)
Øvelse 6.  Vi hjelper tømreren
Øvelse 7.  Drømmehuset

Aktiviteten kan brukes på ulike måter. Det er mu-
lig å plukke enkelte øvelser som kjøres som små 
timeopplegg. Slik kan enkelte skolefagtimer få en 
sterkere tilknytning til virkeligheten og elevenes 
hverdag.

Håpet vårt er at læreren plukker ut mange øvelser 
som en fordypning i ulike sider ved boligen før et 
større prosjektarbeid. Dette fører så fram til et mer 
selvstendig prosjektarbeid om boligen. Skulle elev-
ene velge problemstillinger som ikke er dekket av 
det læreren har gjennomgått, kan prosjektelevene 
ta enkelte aktiviteter på egen hånd.

Aktiviteten Å lese tegninger er nært knyttet til neste 
aktivitet: Begrepsforståelse. Disse to aktivitetene kan 
brukes fl eksibelt på ulike måter.

1.  Her er det mulighet for å velge noen eller mange 
øvelser. Disse kan brukes som et supplement 
til lærerens øvrige undervisning. Fagtimer kan 
krydres med praktiske øvelser som underbygger 
lærestoffet.

2.   Øvelsene kan brukes som forarbeid til et pro-
sjektarbeid. Dette vil gi læreren muligheten til å 
vektlegge visse sider av temaet bolig, slik at elev-
ene velger relativt like problemstillinger under et 
seinere prosjektarbeid. 

3.  En tredje bruk av materialet her er å la elevene 
starte på et prosjektarbeid. Relevante øvelser fra 
temaet bolig kan velges inn i prosjektarbeidet 
som en start. Dette vil lett gi en større faglig 
tyngde til et prosjekt. Universell utforming som er 
behandlet i hefte 3 kan inngå her.

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Ord og uttrykk bak i heftet har mye nyttig bak-
grunnsstoff.
Dere kan også ha glede følgende tegneprogrammer
Sim City,  www.norge.ea.com
SolidWorks, tegneprogram, www.pronor.com
Visningsprogram fra DDS partner, www.dds.no/ 
produkter/demofi lm/tegn bygget selv
Googles tegneprogram, en enkel utgave av pro-
grammet kan lastes ned gratis fra http://googlesket-
chup.com
Building SMART: www.buildingsmart.no

Veiledning i gjennomføring av aktiviteten

Øvelse 1

Klasserommet
Elevene skal kunne starte på denne oppgaven uten 
noen gjennomgang. En må se på denne oppga-
ven som praktisk og grei å gjennomføre. Elevene i 
gruppen (par) bør diskutere seg fram til en effektiv 
og grei måte å løse oppgaven på. Registrering av 
resultater i Nettverk for miljølære, www.miljolare.no 
må eventuelt gjennomgås av lærer.

Øvelse 2

Arkitektens linjal
Læreren gjennomgår begrepet målestokk. Under-
strek at linjalene skal være fi ne, og at en må være 
nøyaktig. Dette er et presisjonsverktøy.

Øvelse 3

Vi måler
(Hjemmeoppgave) 
Elevene skal ikke ha noen gjennomgang før de tar 
fatt på denne oppgaven. De skal etter beste evne 
gjennomføre de målingene som det er spurt etter.

De vil møte på problemer knyttet til hvordan de skal 
måle. Det er derfor viktig å diskutere dette i klassen 
etterpå. Har de for eksempel tatt innvendige mål? 
Tatt med karm? Det kan være lurt å tegne på tavla 
det som er målt, skrive opp måleresultatene og 
drøfte dem. Det er mulig å benytte gjennomsnitt 
eller typetall.

Bør læreren forklare ordet spikerslag? Hva med en 
enkel tegning av en vegg med spikerslag?

Drøftingsforslag: Diskuter hvordan elevene målte, og 
prøv å fi nne ut om det er noen verdier som går igjen. 
Prøv å fi nne ut sammen med elevene om alle dører 
har lik høyde. Gjelder dette ved de andre målingene 
også? Diskuter om lengden av gulvlistene er det 
samme som omkretsen av rommet. Drøft valg av 
måleenheter.
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Øvelse 4

Den tomme etasjen
Denne er selvforklarende.

Øvelse 5

Rommet mitt
Her er det mulighet for å velge oppgave etter inter-
esse. a) er en oppgave for dem som liker best å måle 
og tegne. b) er en mer kreativ oppgave. Det er natur-
lig med en del idéskisser før det endelige forslaget 
blir tegnet ut.

Øvelse 6

Vi hjelper tømreren
Dette er en oppgave der elevene blir kjent med 
en virkelig hustegning som tømrerne bruker. Har 
elevene gjennomført tidligere oppgaver, vil dette bli 
en nyttig repetisjon og virkeliggjøring av begrepet 
hustegning.

Diagonalene kan enten måles eller regnes ut. Her 
må dere velge.

Hustegningen kan gjerne brukes videre til arealbe-
regninger, omkrets og kostnadsoverslag for bin-
dingsverket.

Øvelse 7

Drømmehuset 
Forklar litt om hva en idéskisse er. Det er viktig at de 
første skissene ikke bare er realistiske ideer. Prøv å få 
til en stemning i klassen der det er lov å være kreativ.

Elevene kan gjerne hente inspirasjon fra boligprodu-
sentenes huskataloger.
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Kopieringsoriginal

2.1  Å lese tegninger2.  Hvordan et hus blir til

Øvelse 1

Klasserommet

Dere trenger
• Måleredskap
• Ruteark
• Papp (to ulike farger)
• Linjal
• Limstift
• Tape
• Skjæreplate
• Tapetkniv eller saks

Dere kan tegne gulvet i klasserommet. Da må dere 
forminske det. Først må dere bestemme hvor mye. 
La oss bestemme at 0,5 meter i klasserommet, blir 
1 centimeter på arket. Det er lurt å bruke ruteark 
(kvadratiske ruter).

a) Tegn klasseromsgulvet. Skriv på lengde, bredde 
og høyde.

b)  Skjær ut klasseromsgulvet og taket i papp.
c) Gjør det samme med tre av veggene (bruk papp 

med en annen farge). 
d) Tegn inn ruter i tegningen. Hver rute skal være 1 

cm hver vei.
e) Monter sammen de tre veggene med tak og gulv.
f ) Hvor mange m2 er gulvet i klasserommet? 
g) Hvor mange m2 er det til hver person? 
h) Hvor mange m3 med luft er det i klasserommet?
i)  Hvor mange m3 er det til hver person?

Navn   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  Klasse   _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
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Navn   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  Klasse   _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Øvelse 2

Arkitektens linjal

Dere trenger
• Pappstrimler – gjerne med to ulike farger som 

limes sammen til én strimmel.
• Tegneutstyr

Arkitekten har målestokklinjaler. Ved hjelp av disse 
kan hun eller han raskt se målene på tegninger slik 
de er i virkeligheten.

a) Lag din egen arkitektlinjal i papp. Bruk målestokk 
M 1:100. Skriv på 1 m, 2 m osv. Skriv også på M 
1:100 nederst.

b) Klarer du å lage en målestokklinjal i M 1:50 på 
baksiden av linjalen din?

c) Klarer du å tegne et klassekart med riktig plasse-
ring av alle pulter i M 1:100? Bruk målestokklinja-
len din. Skriv på elevenes forbokstaver på pultene.
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Navn   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  Klasse   _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Øvelse 3

Vi måler (hjemmeoppgave)

Dere trenger
• Tommestokk, målebånd eller linjal

Er det like høyt under alle tak? Er alle dører like 
brede? Om du rydder golvet på rommet, hvor høyt 
er det da opp til senga? Det er mangt man kan lure 
på – vi setter i gang!

a) Gjør målingene i tabellen hjemme.
b) Hva er et spikerslag? Hvordan fant du dette ut?
c) Vi drøfter resultatene på skolen.

Vi måler
Måleresultat

Skriv på mm, cm, dm eller m

Dørbredde ytterdør

Dørbredde soveromsdør

Høyde opp til et vindu

Høyde til øverst på vinduet

Høyde til øverst på døra

Bredde på kjøkkenbenken

Høyde på kjøkkenbenken

Tykkelsen på benkeplata på kjøkkenet 

Tykkelsen på ei osteskive 

Bredden på et kjøkkenskap

Bredden på et kjøleskap

Høyden fra gulv til sengekant

Lengden på gulvlistene på rommet ditt

Ei nøtt! Vanlig avstand mellom spikerslag

Velg selv noe du vil måle: 

1.

2.

3.
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Navn   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  Klasse   _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Øvelse 4

Den tomme etasjen
 
Dere trenger                                   
• Matpapir                                                              
• Ruteark
• Farger
• Linjal, eventuelt målestokklinjal

Ser ikke dette huset fi nt ut?
Under ser du en tegning av 1. etasje. Skriv ned rom-
mene som er vist på tegningen.

Tegn av en skisse av veggene på matpapir.

Denne etasjen er tegnet i målestokken M 1:200. 
Bruk aktuelle måleredskap til å fi nne ut lengder og 
bredder på de ulike rommene. Noter målene på din 
skisse.

Tegn skissen én gang til i målestokk M 1:100.

Men vi har et problem. Tegningen til 2. etasje er 
vekk! Hjelp oss å lage en god planløsning på loftet.

Farger, ruteark og nøyaktighet er nyttig.
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Navn   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  Klasse   _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Øvelse 5

Rommet (hjemmeoppgave)

Dere trenger
• Tegneutstyr

Velg oppgave a eller b og bruk denne som overskrift.

a) Slik er rommet mitt
b) Mitt drømmerom – design av rommet

Tegn rommet i målestokk 1:50. Bruk en tegneteknikk 
slik som på tegningen. Bruk farger og gjør det fi nt. 
Har du laget en målestokklinjal, kan du bruke den. 
Velger du a), bør du vise en ryddet utgave av rom-
met. Er du enig?
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Navn   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  Klasse   _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Øvelse 6

Vi hjelper tømreren

Dere trenger
• Byggetegning
• Linjal, eventuelt målestokklinjal

Skaff deg en byggetegning fra et byggfi rma. Tenk 
deg at tømreren skal bruke den tegningen som du 
har fått tak i. Hjelp ham eller henne med å fi nne 
lengdene som må kappes opp til ytterveggene i 
hovedetasjen. Skriv en oversiktlig kappeliste.

Tømreren vil ha rette hjørner. For å klare det må hun 
eller han vite lengden av diagonalene. Hvorfor? Kan 
du hjelpe til med å fi nne ut disse?
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Navn   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  Klasse   _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Øvelse 7

Drømmehuset

Dere trenger
• Tegneutstyr

a) Tegn et A3-ark fullt av mindre skisser av ulike 
fantasihus. Velg noe som kan påvirke og inspirere 
deg til å tegne spesielle hus. Det kan være en fi lm, 
et dikt, naturen der du bor, andre hus, steinalde-
ren, fremtida, seilbåter osv.

b) Gi hvert hus et navn.
c) Velg ett av forslagene og tegn dette huset mer 

detaljert.
d) Skriv en liten forklaring om hvordan du tenkte.
e) Forklar hva som menes med Universell utforming. 

Se hefte 3, En verden for alle.
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2.2  Begrepsforståelse2.  Hvordan et hus blir til

Formål

Elevene skal bli kjent med begrep, faguttrykk og navn på de delene og komponentene som er vanlige i bygge-
næringen. Dette skaper god kommunikasjon, trygghet og sikkerhet. Det meste av begrepslæringen vil likevel 
skje i arbeidet med de andre aktivitetene i de ulike temaene.

Anslått tidsbehov
Øvelse 1: Hvordan blir endeveggen? 1–2 timer
Øvelse 2: Hvordan blir endeveggen? Storoppgave   2 timer
Øvelse 3: Hvordan blir langveggen? 1 time
Øvelse 4: Tømrerens gåtefulle tale, forstår du?   2 timer
Øvelse 5: Gavl, panel og vindu, kan det bli fi nt?   1–2 timer
Øvelse 6: Rydd opp!  2 timer

Anbefalt årstrinn
Årstrinn  4, 7 og 10

Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Norsk

Etter årstrinn 4

Uttrykke seg på ulike måter etter situasjon, formål og mottagere. 1, 2, 3, 4, 5 og 6

Beherske datamaskin gjennom bruk av mus og tastatur. 4 og 6

Etter årstrinn 7

Bruke oppslagsverk og ordbøker. 4 og 6

Etter årstrinn 10

Bruke tekster hentet fra bibliotek, internett og massemedia på en kritisk måte, drøfte 
tekstene og referere til benyttede kilder.

4 og 6

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 10

Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og 
 digital programvare.

1, 2, 3 og 5

Utdanningsvalg

Bygg- og anleggsteknikk 1, 2, 3, 4, 5 og 6
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Materialer og utstyr
Øvelse 1. Hvordan blir endeveggen?
Øvelse 2. Hvordan blir endeveggen? Storoppgave
Øvelse 3. Hvordan blir langveggen?

Samme utstyr: Saks, limstift, utklippsark, monterings-
ark, fargeblyanter. Det kan være lurt å kopiere noen 
”Husbyggerens ordlisteark” til elevbruk.

Øvelse 4. Tømrerens gåtefulle tale. Forstår du?
Øvelse 5. Gavl, panel og vindu, kan det bli fi n?
Øvelse 6. Rydd opp

Samme utstyr: Blyant og viskelær.

Samarbeidspartnere under aktivitetene
Øvelsene kan vanligvis gjennomføres med egne 
krefter på skolen. Skolen kan også samarbeide med 
et lokalt bygge- eller arkitektfi rma og videregående 
skole med utdanningsprogram bygg og anleggstek-
nikk. Skolen kan ha partnerskapsavtale med et byg-
gefi rma, arkitektkontor og videregående skole. Se:
Næringsliv i skolen, www.nhoung.no
Boligprodusentenes Forening, 
www.boligprodusentene.no/ 
Norges Byggmesterforbund, 
www.byggmesterforbundet.no
Arkitektbedriftene, www.npa.no/, Finn arkitekt 

Kort beskrivelse
Gjennom seks øvelser der elevene klipper, limer, 
tegner og skriver hva tingene heter, trener de inn 
begrepsbruken i forbindelse med husbygging. Dette 
er de seks øvelsene:
Øvelse 1. Hvordan blir endeveggen?
Øvelse 2. Hvordan blir endeveggen? (storoppgave)
Øvelse 3. Hvordan blir langveggen?
Øvelse 4. Tømrerens gåtefulle tale. Forstår du?
Øvelse 5. Gavl, panel og vindu. Kan det bli fi nt?
Øvelse 6. Rydd opp her!

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Under bakgrunnsstoff bak i heftet er det en oversikt 
over ord og uttrykk i byggesaker.
Dere kan også ha glede følgende tegneprogrammer:
Sim City, www.norge.ea.com
SolidWorks, tegneprogram www.pronor.com
Visningsprogram fra DDS partner, 
www.dds.no/produkter/demofi lm/tegn bygget selv
Googles tegneprogram, en enkel utgave av pro-
grammet kan lastes ned gratis fra 
http://googlesketchup.com
Building SMART, www.buildingsmart.no

Veiledning i gjennomføring av aktiviteten

Øvelse 1

Hvordan blir endeveggen?
Elevene får utdelt et utklippsark og et monterings-
ark. Monteringsarket kan med fordel kopieres i A3, 
med grunnmuren langs den ene kortsiden av arket. 
Fasit er vist nedenfor. Som du ser, har vi forenklet litt. 
Vi har ikke tatt med bunnsvill og losholt. Poenget 
er å få fram prinsippet, og detaljene rundt det som 
mangler, kan gi en fi n diskusjon i klassen.

Pipeplasseringen har både en praktisk og en estetisk 
side. Om du vil drøfte problemet, er det lurt å tenke 
på følgende poeng: Er det pent? Er den hensikts-
messig plassert i huset? Pipa skal være 80 cm over 
mønet. 

Avstanden mellom stenderne er 60 cm.

Du kan godt ”stjele” noen av poengene i øvelse 2 
om det er praktisk å utvide dette noe eller for å dif-
ferensiere undervisningen mer.

Fasit til øvelse 1:
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Øvelse 2

Hvordan blir endeveggen? (storoppgave)
Dette er en utvidet versjon av øvelse 1, og gjennom-
føres på samme måte.

Øvelse 3

Hvordan blir langveggen?
Vi forutsetter at oppgave a) gjøres først. Vil en likevel 
gå direkte på oppgave b), må arbeidsformen instru-
eres nøye. Det er en fordel om læreren strimler opp 
papir til ”bindingsverk” på papirkutteren. De raskeste 
kan tipses om å legge på isolasjon, asfaltplater med 
lekter på og panel. Feste av vindu i stendere og 
losholt kan også drøftes med klassen eller enkeltele-
ver. Det hadde vært svært nyttig å knytte disse opp-
gavene opp til en ekskursjon på en byggeplass. Se 
avsnittet om samarbeidspartnere under aktivitetene.

Legg til rette slik at elvene får vist sin kreativitet. Det 
fi nnes svært ulike fasader. Denne kreative delen av 
oppgaven kan godt vektlegges framfor det bygg-
tekniske

Øvelse 4

Tømrerens gåtefulle tale. Forstår du?
Prøv å få de raskeste til å utvide kryssordet. Skriv 
gjerne opp en del begreper på tavla som de kan 
velge fra.

Diskuter begrepene tømrer og snekker. Se Ord og 
uttrykk i byggesaker under bakgrunnsstoff bak i 
heftet eller på www.boligabc.no.

Her er fasiten:

1

5

13

18

16

19

21

15
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6 7

9

11

17

20
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Øvelse 5

Gavl, panel og vindu. Kan det bli fi nt?

Taler for seg selv!

Øvelse 6

Rydd opp her!
Her er det meningen å arbeide med begreper slik at 
de får betydning og kan bli et aktivt ordforråd. Det 
kan være dialektforskjeller som må drøftes. La gjerne 
elevene få tilgang til Ord og uttrykk i byggesaker 
her i heftet eller på www.boligabc.no. Det er fi nt å la 
elevene få tegne sitt eget hus der fl est mulig begrep 
blir satt inn på tegningen til slutt for dem som blir 
raskt ferdig.

Elevene kan også ha glede av å prøve følgende 
tegneprogrammer:

Sim City,  www.norge.ea.com
SolidWorks, tegneprogram www.pronor.com
Visningsprogram fra DDS partner, 
www.dds.no/produkter/demofi lm/tegn bygget selv
Google SketchUp. En enkel utgave av programmet 
kan lastes ned gratis fra http://googlesketcup.com
Building SMART, www.buildingsmart.no

Fasit til øvelse 6:
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Begrepsforståelse2.1 

Kopieringsoriginal

2.2  Begrepsforståelse2.  Hvordan et hus blir til

Øvelse 1

Hvordan blir endeveggen?

Dere trenger      
• Utklippsark: Tegning av alle materialene som skal 

klippes ut.
• Monteringsark: Tegning av grunnmur.
• Saks, limstift, fargeblyanter

Samarbeid med læreren om utklippsark og mon-
teringsark. De kan kopieres fra de neste sidene. 
Kanskje læreren også har en ordliste dere kan ha 
nytte av!

a) Klipp ut bindingsverket og lim det på grunnmu-
ren som står ferdig oppsatt.

b)Tegn på en pipe.
c) Fyll masse inn til muren, og pynt gjerne med 

farger.
d) Skriv inn disse ordene på riktig sted på huset: 

Såle, grunnmur, drensrør, gulvbjelke, stender, tak-
bjelke, sperre, hanebjelke. Drøft i klassen om det 
er fl ere ord som burde vært med her.

Navn   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  Klasse   _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
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2.2 Begrepsforståelse Kopieringsoriginal

Navn   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  Klasse   _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Øvelse 2

Hvordan blir endeveggen? (Storoppgave)

Dere trenger
• Utklippsark: Tegning av alle materialene som skal 

klippes ut.
• Monteringsark: Tegning av grunnmur.
• Saks, limstift, fargeblyanter.

a) Klipp ut bindingsverket og lim det på grunnmu-
ren som står ferdig oppsatt.

b) Fargelegg rommet mellom bindingsverket gult 
eller grønt, dette er isolasjonen. 

c) Klipp ut et ark som dekker endeveggen. Dette må 
farges svart fordi det er asfaltplater. Fest dette 
arket med teip bare nede på grunnmuren slik at 
du kan bla deg bak asfaltplata og få se bindings-
verket.

d) Klipp ut et ark til som skal bli bordkledning. Tegn 
på liggende eller stående panel. Fest arket på 
asfaltplateveggen på samme vis.

e)  Tegn på en pipe på taket.

f )  Fyll masse inn til muren, og pynt gjerne med 
farger.

g) Skriv inn disse ordene på rett sted på huset:
Såle, grunnmur, drensrør, gulvbjelke, stav/stender, 

takbjelke, sperre, hanebjelke,  knevegg, asfaltplate 
og isolasjon.

h) Problem! Mellom panelet og asfaltplata skal det 
være litt avstand for lufting av panelet. Klarer du å 
tenke ut hvor tømreren ville festet tynne trelis-
ter (lekter) for å få til lufting? Lim på noen tynne 
papirstrimler der lektene bør festes.
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2.2 Begrepsforståelse Kopieringsoriginal

MM
o

n
terin

g
sark

H
elst A

3
Ark til øvelse 1 eller 2
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2.2 Begrepsforståelse Kopieringsoriginal

Utklippsark

Her fi nner du taksperrer, gulvbjelker, takbjelker, 
knevegger og hanebjelke. Betongvegger (sett fra 
enden!) og stendere fi nner du på neste ark. Klipp ut 
og lim dem nøyaktig på monteringsarket. 

Tips: Legg alt nøyaktig på plass for å se om det 
 stemmer før du limer.
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2.2 Begrepsforståelse Kopieringsoriginal

Utklippsark
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2.2 Begrepsforståelse Kopieringsoriginal

Navn   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  Klasse   _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Øvelse 3

Hvordan blir langveggen?

Dere trenger
• Utklipsark
• Monteringsark
• Saks, limstift, fargeblyanter

a) Tegn en skisse av et hus sett forfra
b) Tegn grunnmuren nøye på et ark
c) Lag bindingsverket i papir, og lim det på muren
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2.2 Begrepsforståelse Kopieringsoriginal

Navn   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  Klasse   _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Øvelse 4

Tømrerens gåtefulle tale! Forstår du?

Dere trenger
• Blyant og viskelær

Finn først ut hva som er forskjellen på, og likheten mellom, en tømrer og en snekker.

Tømreren bruker mange ord som er ukjent for oss andre. Stender og vannbord er eksempler på dette. 
Sett de rette ordene inn i kryssordet. 
 
Vannrett
1  Lite fritidshus
5  Annet navn på ”stender”
6  Hus med ny teknologi
10 Trappa bør ikke …
11  Øverst på taket
13  Ikke ute
14  Vannet renner i…
15  Bordet på kanten av taket som 
 ligger innover taksteinen
18  Energiøkonomisering forkortes til …
19 Gammeldags lengdemål på spiker
20 Ikke tapetsere men 
21  Får vannet vekk fra muren

Loddrett
1  Bank der staten gir billigere lån
2  Rundt vinduet
3  Til å gå opp og ned i
4  Utenpå muren
6  Hammer og …
7  Vanligere enn spikerpistol
8  Høyeste på huset
9  Vanligste avstand mellom stenderne 

i huset i centimeter
12  Det som er ferdig når tømreren kommer
13  Dytte til med glassvatt rundt vinduene
16  Åpning mellom rom
17  Skille mellom rom

1

5

13

18

16

19

21

15

14

8

12

2

3 4

6 7

9

11

17

20

10

Om du blir raskt ferdig med kryssordet, kan du prøve 
å forbedre dette. Legg inn fl ere ord på de ledige 
 plassene. Bruk ord som har med hus å gjøre. 
Hvor tett kan du få dette?
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2.2 Begrepsforståelse Kopieringsoriginal

Navn   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  Klasse   _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Øvelse 5

Gavl, panel og vindu. Kan det bli fi nt?

Dere trenger
• Blyant og viskelær

Dette huset har ikke gavlkryss og vindu. Tenk over hva som hadde vært fi nt her. Lag ditt forslag til hvordan 
vindu og gavlkryss skulle se ut. Tegn inn liggende eller stående kledning. Fargelegg huset om du får tid til det.
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2.2 Begrepsforståelse Kopieringsoriginal

Navn   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  Klasse   _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Øvelse 6

Rydd opp her!

Dere trenger
• Blyant og viskelær

a) Sett strek mellom ord og bilder som hører sammen

Balkong

Ark

Vindu med pynteklosser

Gavlkryss

Pipe

Terrasse

Rekkehus
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2.2 Begrepsforståelse Kopieringsoriginal

b) Forklar nytten av disse tingene.

 
Balkong

Ark

Vindu med pynteklosser

Gavlkryss

Boder

Pipe

Terrasse

c) Hva skal stå i forklaringsboksene? Fyll ut!
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Å bygge en husmodell i tre2.1 

2.3  Å bygge en husmodell i tre2.  Hvordan et hus blir til

Formål

Gjennom denne aktiviteten får elevene kjennskap til 
viktige grunnprinsipper ved tegning, konstruksjon 
og bygging av hus i tre. Elevene lærer

•  å lage enkle tekniske tegninger av hus og de 
lager en modell av huset de har tegnet, i riktig 
målestokk. 

•  at byggenæringen brukes et modulsystem der 1 
modul er 100 millimeter som kalles for 1M

•  at 6M er 60 centimeter, og at dette er standard 
avstand mellom stenderne (stolpene) i veggene, 
gulvbjelkene og takkonstruksjonen (taksperrer/
takstoler), og at isolasjon og kledningsmaterialer 
har de samme standardmålene.

• at vekten av taket (taklasten) bæres av veggene, 
og at takstolene plasseres rett over stenderne.

• at brede vinduer og dører krever at taklasten fl yt-
tes (veksles) over til de nærmeste stenderne.

• at taket helst skal nå utenfor veggen (takutspring) 
for å hindre at det trenger vann inn i veggen og 
fører til fuktskader. 

• å bruke vanlig måleverktøy, håndverktøy og elek-
trisk håndverktøy for kapping, sliping, sammenføy-
ning og liming.

•  om og blir kjent med boligpolitikken i kommu-
nen, hva en byggesøknad inneholder og hvordan 
byggesøknader behandles i kommunen.

•  om nye rasjonelle og miljøeffektive konstruk-
sjonsløsninger.

Breidablikk ungdomsskole, foto: tidsskriftet Byggmesteren.
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2.3 Å bygge en husmodell i tre

Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Norsk

Etter årstrinn 10

Delta i diskusjon med egne meninger og vise respekt for andres synspunkter og for 
saklig argumentasjon

1, 2 og 4

Lede og referere møter og diskusjoner 1 og 2

Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregete, på 
bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, 
dramatekst og kåseri

1, 2 og 8

Bruke tekstbehandlingsverktøy i skriveprosesser og egnede verktøy for kommunika-
sjon, arkivering og systematisering av eget arbeid

1,  2 og 8

Samfunnsfag

Etter årstrinn 10

Finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom meninger og 
fakta, formulere argumenter og diskutere spørsmålene 

1, 2 og 4

Kunst og håndverk

Arkitektur er et sentralt område i faget kunst og håndverk. Elevene skal planlegge og 
bygge enkle modeller av rom og hus. Etter hvert skal elevene bygge modeller av hus 
i målestokk med utgangspunkt i egne tegninger. På ungdomstrinnet skal elevene 
tegne hus og rom i perspektiv og teste bærende konstruksjoner.

Anslått tidsbehov
Øvelse 1–2, hele klassen 5 timer              
Øvelse 3–6 , 2 til 3 elever sammen ca. 30 timer    
Øvelse 3–6, én elev alene 50–70 timer
Øvelse 7, 2 til 3 elever sammen ca. 30 timer                                                                                       

Øvelsene egner seg godt for prosjektarbeid. Samar-
beid i grupper der fl ere elever er involvert i å fi nne 
gode løsninger ,gir god læring. Elevene kan fordele 
oppgavene, diskutere og fi nne fram til løsninger 
sammen.

Kort beskrivelse
Lærer og elever går gjennom ulike sider ved byg-
ging av boliger. Elevene tegner og bygger en modell 
av en enebolig, lavblokk eller terrasseblokk. Model-
len lages i tre og er delvis åpen, slik at konstruksjo-
nen er synlig.

Se også under formål og veiledning i gjennomfø-
ring.

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 7 og 10

Forankring i læreplanen
I den generelle delen av læreplanen pekes det på at 
skolen bl.a. skal   gi elevene … innsyn i og forberedelse 
for aktivt virke i yrkesliv. I denne aktiviteten blir eleven 
kjent med aktuelle yrker som tømrer, byggmester, 
arkitekt og bygningsingeniør. Skolen skal gi innsyn 
i ulike yrker i næringslivet og programfaget utdan-
ningsvalg er et eksempel på dette.
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2.3 Å bygge en husmodell i tre

Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Etter årstrinn 7

Bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger. 6, 7 og 8

Bruke ulike sammenføyningstekniker i harde og myke materialer. 6, 7 og 8

Etter årstrinn 10

Designe produkter i forhold til kravspesifi kasjon for form og funksjon 6, 7 og 8

Tegne enkle hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv 5

Samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, vur-
dere tilpasning til omgivelsene og skissere alternative løsninger

3 , 4 og 5

Bygge og teste bærende konstruksjoner
i ulike materialer

6 , 7 og 8

Forklare hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruk-
sjon, form, uttrykk og symbolfunksjon

6 , 7 og 8

Matematikk

Etter årstrinn 7

Bygge tredimensjonale modeller og tegne perspektiv med et forsvinningspunkt 5

Velge passende måleredskaper og utføre praktiske målinger i forbindelse med dag-
ligliv og teknologi og vurdere resultatet ut fra presisjon og måleusikkerhet

3, 4, 5 og 8

Anslå og måle størrelser for lengde, areal, masse, volum,  vinkel og tid, samt bruke 
tidspunkt og tidsintervaller i  enkle beregninger

8

Velge passende målenheter og regne om mellom ulike målenheter 3, 6, 7 og 8

Forstå oppbyningen av mål for areal og volum og beregne ulike mål av enkle to- og 
tredimensjonale fi gurer

3, 5, 6, 7 og 8

Etter årstrinn 10

Bruke formlikhet og Pythagoras’ setning i beregning av ukjente størrelser 3, 5, 6, 7 og 8

Tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med fl ere forsvinningspunk-
ter ved hjelp av ulike hjelpemidler

3 , 5, og 8

Anslå og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overfl ate,  volum og tid samt bruke 
og endre målestokk

3, 5, og 8
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2.3 Å bygge en husmodell i tre

Materialer og utstyr
Skrivesaker
Måleutstyr, målebånd, linjal, tommestokker.
Tegneutstyr og millimeterpapir i A3 format

Tegnebrett, hovedlinjal og tegnetrekanter (vinkelhaker)
Til tegnearbeidet er det en fordel å benytte tegne-
brett, dette kan lages på skolen. Brettene kan enkelt 
og billig lages av plater av fi nspon (MDF) og med et 
format noe større enn et A3-ark, eksempel 40 x 50 
cm. Brettene kan du også få skjært til hos de fl este 
byggevarehandlere, der du kjøper platene. Linjaler 
og tegnetrekantene (vinkelhakene) fås kjøpt hos 
læremiddelforlag.

Eksempler på tegninger av boliger. 
Man kan ta kontakt med en boligprodusent eller 
byggmester og be om å få et sett tegninger av et 
hus som kan brukes som eksempel. Huset du skal 
tegne kan tegnes i målestokk 1:20 eller en annen 
passende målestokk, eksempel 1:30.

Materialer til modellhus i målestokk 1:10 
Materialer kan leveres fra i pakker med innhold som 
er beregnet til å dekke behovet ved bygging av et 
vanlig modellhus. Se oversikten over utstyr og leve-
randører i bakgrunnsstoffet bakerst i heftet. Dimen-
sjonene på materialene er der 5 x 10, 5 x 15 og 5 x 
20 millimeter til bindingsverk, takstoler og bjelkelag 
og 2 x 15 millimeter til tak og kledning utvendig. 
Disse dimensjonene brukes også til å lage elemen-
ter i massivtre. Dimensjonen 25 x 35 millimeter kan 
brukes til grunnmuren. Disse materialene bidrar 
til at modellhuset blir svært ”riktig” sammenlignet 
med et virkelig bygg, som operere med tilnærmet 
de samme målene i centimeter. Materialpakken 

inneholder en papplate som kan brukes som tomt 
for huset.

Limpistoler, smeltelim, trelim 
Limpistoler brukes til montering. Monteringsarbei-
det går relativt hurtig, og det har passende styrke. 
Gjør man feil, kan delen brekkes løs uten at delene 
skades, limet kan skrapes av og delen kan brukes på 
nytt. Trelim brukes til å lage elementer i massivtre.

Papp
Sammenføyningene i takstolene kan man forsterke 
ved å lime små pappbiter over skjøtene. I virkelige 
hus bruker man samme teknikk, men med spikerpla-
ter av stål. Se tegningen av takstoler under Ord og 
uttrykk i byggesaker.

Håndsag, løvsag, gjærekasse eller gjæringssag, tvinger. 
En vanlig fi ntannet håndsag og en gjærekasse eller 
en gjæringssag der vinklene kan stilles inn er et 
godt hjelpemiddel. Tvingene brukes til å lage ele-
menter i massivtre.

Sandpapir, slipe- og pussemaskiner 
Disse kan brukes til å tilpasse vinkler og for å gi en 
fi n fi nish.

Det er en oversikt over utstyr og leverandører under 
Bakgrunnsstoff.

Samarbeidspartnere under aktivitetene
Boligprodusenter
Byggmestere
Entreprenører
Opplæringskontoret for byggfag
Videregående skole med programfaget bygg- og 

Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Velge passende målenheter, forstå sammenhenger og regne om mellom ulike mål-
enheter, bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, og 
drøfte presisjon og måleusikkerhet

3, 5, og 8

Utdanningsvalg

Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen 
og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Konstruksjon og 
bygging av modellhus peker mot utdanninger og yrker som tømrer, bygningsinge-
niør og arkitekt. 

Bygg- og anleggsteknikk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8
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2.3 Å bygge en husmodell i tre

anleggsteknikk
Arkitekter
Bygningsetaten i kommunen
Husbankens regionkontor
Den lokal banken

Byggefi rmaer fi nnes over hele landet. Bruk Internett. 
Finn nærmeste bedrift, lokalforening eller laug. Her 
er noen adresser å starte med:
Boligprodusentenes Forening, 
www.boligprodusentene.no/ 
Norges Byggmesterforbund, 
www.byggmesterforbundet.no/
Entreprenørforeningen Bygg og anlegg, 
www.ebanett.no/

En partnerskapsavtale mellom skolen og en bedrift, 
lokalforening, laug eller et opplæringskontor en god 
løsning. Mer informasjon om partnerskapsavtaler 
får du ved å kontakte Næringslivets Hovedorgani-
sasjons regionkontor. Se også Næringsliv i skolen, 
www.nhoung.no/ 

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Bibliotek

Oversikten Ord og uttrykk i byggesaker og bak-
grunnsstoffet bak i heftet er nyttig under arbeidet 
med planlegging og gjennomføring.

Trehushåndbok 45, SINTEF/Byggforsk
Bransjelære – Planlegging og Tegningsforståelse, 
Gyldendal forlag
Se også aktivitet 1.1 Å skaffe seg ny bolig, 2.1 Å lese 
tegning og 2.2 Begrepsforståelse. 

Internett
www.treteknisk.no/
- Fokus på tre
- Kontrollordninger
- Massivtre
- Limtre
- Trefuktighet og tørking
- Tre er miljø
- Konkurranser

www.sintef.no/byggforsk
- Byggematerialer og konstruksjoner
- Bygninger
- Infrastruktur
- Kunnskapssystemer og sertifi sering
- Laboratorier

www.husbanken.no
- Kunde i husbanken
- Bostøtte
- Lån
- Tilskudd
- Vanskeligstilte på boligmarkedet
- Miljø og energi
- Universell utforming
- Byggeskikk
- Stedsutvikling
- Boligmarkedet
- Internasjonalt arbeid
- Statistikk
- Biblioteket
- Forskning og utvikling
- Boligjus
- Regelverk

www.sandefjordskolen.no/breidablikk/byggeplassen
www.trefokus.no
www.solidwood.nu
www.svenskttra.org
www.martinsons.se/ byggsystem/bostader
www.arkitektur.no/ ecobox/norwegian wood
www.buildingsmart.no

Veiledning i gjennomføring av aktivitetene
Denne veiledningen skal gi læreren bakgrunn for å 
gjennomføre aktiviteten sammen med elevene. Læ-
reren bør orientere seg grundig i bakgrunnsstoffet 
og vurdere om noe av dette skal kopieres til elevene. 
Læreren kan også vurdere hvilke nettadresser som 
er aktuelle for elevene. Det lønner seg å kontakte 
fi rmaer med fagfolk utenfor skolen, se Samarbeids-
partnere under aktivitetene ovenfor.

Prosjektet kan være et enkelt byggeprosjekt, eller 
lærer og elever kan sammen utvide det på fl ere 
måter. Denne veiledningen gir ideer til slike utvi-
delser. Det kan gjelde tegning og målestokk, ulike 
konstruksjoner, forløpet av en byggesak, roller og 
utdanning i byggenæringen. Det er også mulig å for-
dele aktiviteten og følge en tråd over tid, gjerne over 
fl ere klassetrinn. Aktivitetene kan inngå i et under-
visningsopplegg for programfaget Utdanningsvalg.

Aktiviteten er bygd på erfaringer over fl ere år med 
modellhusbygging på ungdomstrinnet. Den har 
også vært prøvd som selvstendig prosjektoppgave 
i 10. klasse, både som individuell oppgave og som 
gruppearbeid. Med tillemping og forenkling er 
aktiviteten også aktuell på lavere årstrinn. Elever i 5. 
og 6. klassetrinn har byget modellhus med meget 
godt resultat.
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2.3 Å bygge en husmodell i tre

Det er lagt inn grundig forklaring i beskrivelsene av 
øvelsene, som fi nnes som kopieringsoriginaler for 
elevene. Den samme veiledningen er derfor ikke 
gjengitt i veiledningen for læreren.

En av de ideene som denne veiledningen bygger på, 
er at elevene skal lære litt om konstruksjonsprinsip-
pene for lett bindingsverk og elementer i massivtre. 
Derfor bygges husmodellene så ”riktig” som mulig. 
Bindingsverket i veggene har lik avstand mellom 
stenderne (stolpene), takstolene bygges selvbæren-
de osv. Bjelkelaget i golvet har lik avstand mellom 
bjelkene. Tanken er at konstruksjonen skal være 
synlig. Vegger, gulv og tak kles derfor bare delvis. For 
eksempel kan isolasjon og dampsperre i en av veg-
gene sees bak gjennomskåret panel.

De er enklest å bygge modellhus med rektangulær 
grunnfl ate og med saltak. Mange velger mer kom-
pliserte løsninger med arker, valmtak, vinkeltak osv. 
med sine spesielle konstruksjonsdetaljer. Vær opp-
merksom på at dette ofte er mer tidkrevende.
Produksjon og bygging med elementer av massivtre, 
er en ny miljømessig måte å bygge hytter, eneboliger 
og større hus som lavblokker og terrasseblokker med 
fl ere leiligheter på. Elevene og lærerne kan sammen 
velge om de skal bygge med lett bindingsverk eller 
massivtre. Modeller av lavblokker og terrasseblok-
ker bygges i massivtre. Det er i Østerrike og Sverige 
bygget boligblokker i massivtre med 8 9 etasjer. 
Den største boligblokka som er bygget i massiv-
tre i Norge, og som har fl est leiligheter, er bygget i 
Stavanger. Den har 5 etasjer. Massivtre er lameller 
som er satt sammen til elementer ved hjelp av spiker, 
skruer, tredybler eller lim. Vi anbefaler å bruke lim ved 
modellbygging. Elementer av massivtre kan bygges 
opp på forskjellig måte for eksempel med stående el-
ler krysslagte lameller med fl ere sjikt. Ved krysslagte 
lameller kan det være åpninger mellom lamellene 
i de indre sjiktene som ikke er synlige. Læreren bør 
orientere elevene om de rasjonelle og miljøeffektive 
fordelene ved å bygge med massivtre. Se under bak-
grunnsstoff: Tre i bygg og Fleretasjes trehus.
 
Aktiviteten kan med fordel knyttes sammen med 
aktivitetene Arkitektur i dette heftet og En verden 
for alle og Boligen i hefte 3, som begge er knyttet 
til Universell utforming. Universell utforming er et 
offentlig viktig satsningsområde der hele befolknin-
gen skal engasjeres.

Elevene er i denne aktiviteten, i tur og orden, både 
arkitekt, bygningsingeniør, byggmester og tømrer 
og de får innblikk i disse yrkene. De får friheten til 

selv å utforme bygget og blir oppfordret til å prøve 
noen ”dristige” løsninger.

Ideene kan føres videre med rominndeling, installa-
sjon av lys osv., men dette krever mer tid.

Hvordan komme i gang med å bygge?
Læreren bør før aktiviteten starter, gjennomgå prin-
sipper for tegning i målestokk og dessuten forklare 
hva som ligger i bygging med lett bindingsverk og 
elementer av massivtre.

Det er også et poeng å lære å bygge etter tegning. 
Under selve byggeprosessen vil elevene utvikle 
håndverksmessige ferdigheter. De får øvelse i å 
bruke redskaper og verktøy for de ulike oppgavene.

Veiledning til de enkelte øvelsene

Øvelse 1 + 2

Elevene gjør seg kjent med bolig-/tomtesituasjonen 
og byggesaksgangen i kommunen. De kontakter 
kommunen og innhenter informasjon.
Disse øvelsene taler for seg selv.

Øvelse 3

Tegninger og målestokk
Se eksempler på tegninger i kopieringsoriginalene.
Dette er en forberedelse der eleven trener på å lese 
tegninger og forstå og bruke målestokk.
Det brukes mange ulike målestokker for ulike kart 
og tegninger i en byggesak, og vanlige målestokker 
er:

- situasjonskart 1 : 1000,  tegning over tomt og 
nabolag 

- reguleringsplan 1 : 500, kommunens kart over 
arealdisponering

- arkitekttegning  1 : 100, planløsning med 
 plantegninger og konstruksjon av boligen,

- arbeidstegning 1 : 50, for eksempel forskallings-
planer

- detaljtegninger 1 : 10,  små utsnitt av detaljer

Forklaring av målestokk
1 : 1000 betyr at 1 cm på tegningen er 1000 cm 
= 10 m i virkeligheten

1 : 500 betyr at 1 cm på tegningen er 500 cm 
= 5 m i virkeligheten
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Virkelig hus Tegning 1 : 20 Modellhus 1 : 10 

Takhøyde 240 cm 12 cm  24 cm

Dør, vindu (topp) 210 cm 10,5 mm  21 cm

2.3 Å bygge en husmodell i tre

1 : 100 betyr at 1 cm på tegningen er 100 cm 
= 1 m i virkeligheten

1 : 50 betyr at 1 cm på tegningen er 50 cm 
= 0,5 m i virkeligheten

1 : 20 betyr at 1 cm på tegningen er 20 cm 
= 0,2 m i virkeligheten

1 : 10 betyr at 1 cm på tegningen 10 cm 
= 0,1 m i virkeligheten

Andre målestokker blir også brukt. Det kan også 
være verd å nevne at standarden nå er å bruke mål i 
millimeter på byggetegninger.

Se også kapitel 2.1 Å lese tegninger

Øvelse i å fi nne målestokken
Eleven kan selv fi nne målestokken på en tegning 

(eller et turkart). Sammen med en plantegning av 
leilighet eller hus kan det være inntegnet en linjal 
som har merker for 1 m, 2 m, 3 m,   10 m, slike som 
man ofte ser på kart. Ved å gjøre om disse størrel-
sene til centimeter og måle denne linjalen centi-
metermål kan elevene lett regne ut målestokken. 
Denne tilnærmingen holder selv om tegningen blir 
forstørret eller forminsket i en kopimaskin. Målestok-
ken varierer selvfølgelig med forstørrelsen.

Eksempel: Standardmål
Standard takhøyde i et bolighus er 2,40 m (240 cm, 
2400 mm), og standard høyde til overkant av dører 
og vinduer er 2,10 m (210  cm, 2100 mm). Hva blir 
disse målene på tegningen og modellhuset?

Dette bør elevene regne seg til selv og bli fortrolig 
med.

Se også hefte 3, aktivitet 3.1 Bygge og bo, øvelse 1 
Kart  til nytte og glede og øvelse 2 Vi planlegger 
boligfelt.

Modulsystemet
I byggebransjen brukes et modulsystem der 1 
modul er 100 millimeter (10 cm)  betegnes 1 M. 
Modulsystemet blir også brukt ved målsetting på 
tegninger, da blir 600 millimeter (50 cm) skrevet som 
6 M. Stendere i vegger, takstoler og bjelker i golvene 
har senteravstand 6 M. Byggevarer, plater og isola-
sjon er tilpasset senteravstand 6 M = 600 mm = 0,6 
m (60 centimeter).

Øvelse 4

Vi velger hustype, enebolig, lavblokk eller terrasseblokk
Her diskuterer lærer og elever seg fram til en hus-
type de vil tegne og bygge. Dette er en god anled-
ning til å se på ulike hustyper, takformer osv. Det 
er rom for fantasi, kreativitet, estetikk og arkitektur. 
Produsentene av boliger har kataloger som elevene 
kan hente ideer fra når de skal velge hustype. Det 

kan også være et opplegg der representanter fra en 
boligprodusent, eller en byggmester og en bank in-
viteres til et møte på skolen. I tillegg til det byggfag-
lige får elevene øvelse i å planlegge møter, muntlig 
framføring og skriving av referat fra møter som er et 
av kompetansemålene i læreplanen. Elevene skriver 
brev eller en e-post der de inviterer til møte på sko-
len. Husbankens regionkontor er en annen aktuell 
samarbeidspartner.

Elevene kan skrive brev eller e-post til den lokale 
banken og be om informasjon om ordningen Boligs-
paring for ungdom (BSU) og fi nansiering av boliger. 

Øvelse 5

Vi lager hustegning
Her ser elevene på en del ulike typer tegninger i 
forbindelse med husbygging. Læreren gjennomgår 
også aktuelle konstruksjonsprinsipper med elevene. 
Elevene tegner den byggetegningen de skal bruke 
når de bygger modellhuset.

De skal lage tegninger som tilsvarer plantegnin-
gene de stiftet bekjentskap med under øvelsen om 
målestokk.
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Tegningen til modellhuset kan være i målestokk 1: 
20 i forhold til det virkelige huset. Andre målestok-
ker kan også brukes, eksempel 1 : 30. 

Modellhuset bygges i målestokk 1 : 10 i forhold til 
huset i virkeligheten. Målestokk 1 : 10 betyr at 10 
mm på tegningen blir 20 mm på modellen og 200 
mm på det virkelige huset. Modellhuset kan også 
bygges i målestokk 1 : 20, dvs. etter samme mål som 
tegningen.

For å kunne lage nøyaktige tegninger må elevene 
kjenne noen konstruksjonsprinsipper, og læreren 
må gjennomgå slike prinsipper med elevene. Det 
er illustrasjon av ulike konstruksjonsprinsipper i 
kopieringsoriginalene. Disse fi nnes også under Ord 
og uttrykk i byggesaker bak i heftet.

Tegningene er en viktig del av oppstarten av en byg-
gesak. Ikke bare skal arkitekten vise planløsningen til 
kunden, slik at hun eller han får et inntrykk av hvor-
dan huset eller leiligheten vil fungere. Tegningene er 
også det viktigste hjelpemiddelet for byggmesteren. 
Tegningene er så nøyaktige at det kan tas ut mål 
fra tegningen, ikke bare rommenes størrelse, men 
også tykkelsen på materialene, størrelsen på dører, 
vinduer osv.

Erfaringsmessig er det vanskelig å få elevene til å 
tegne skikkelige tegninger. De ”vet” hva de vil bygge 
og skjønner ikke vitsen med tegningene. De vil 
helst gå rett løs på selve byggingen. Læreren kan 
motivere elevene ved å henvise til arbeidsmåten 
til arkitekten, byggmesteren osv. På tegningen kan 
man gjøre feil, og dem er det lett å rette opp. Det er 
tegningene man sender inn til bygningsmyndighe-
tene i kommunen.

Noe som har vist seg å være et godt hjelpemiddel 
til å få bedre tegninger her, er å ta i bruk tegnebrett, 
hovedlinjal og tegnetrekanter.

Tegnearket (A3) tapes fast på tegnebrettet. Føres 
hovedlinjalen langs brettet er det raskt og effektivt å 
tegne parallelle linjer. Skal man for eksempel tegne 
en takvinkel på 30 grader, kan man la tegnetrekan-
ten gli langs hovedlinjalen og så kan man tegne 
riktige vinkler. Stenderne i veggen går som en lek 
 alle står 90 grader på grunnlinjen. Dette enkle 

tegneutstyret, som består av tegnebrett, hovedlinjal 
og tegnetrekanter, tilsvarer de avanserte tegneappa-
ratene og PC-baserte programmene som arkitekter 
bruker. Disse er ikke nødvendige for å gjennomføre 
dette prosjektet. Erfaringer viser at bruk av milli-
meterpapir, til de tegningene som elevene lager, er 
nyttig for å få nøyaktige tegninger. 

Tegning innenfor kunst- og håndverksfaget bærer 
ofte mer preg av å være fritegning uten hjelpemid-
lene. Å tegne bygninger er en annen teknikk med et 
annet mål.

Noen typer tegninger dere bør drøfte i tillegg til 
plantegninger:

Fasadetegninger
Alle ytterveggene  eller fasadene  tegnet nøy-
aktig i målestokk. Meningen med dem er å være 
arbeidstegning for byggmesteren, og dessuten vil 
de gi kunden som skal ha huset, et godt inntrykk. I 
kopieringsoriginalene til denne aktiviteten fi nner 
du eksempler på fasadetegninger du kan diskutere 
med elevene.

Perspektivtegninger
Arkitekten eller boligprodusenten vil gjerne vise 
en situasjonstegning av huset slik det vil se ut når 
det er ferdig. Tegningen er tredimensjonal, og det 
er også tegnet inn busker og trær, veier, barn som 
leker, osv. Tegningen kan også være fargelagt for å gi 
et godt inntrykk av hvordan huset vil ta seg ut i bo-
miljøet og passe inn i terrenget. Dere kan fi nne slike 
tegninger på boligprodusentenes nettsteder eller ta 
kontakt med en lokal husleverandør.

Øvelse 6

Vi bygger huset.

Her er det viktig at læreren drøfter gjennomførin-
gen med elevene først og er med dem i prosessen 
underveis.

Bygging med lett bindingsverk
Huset kan bygges på en plate (spon-/trefi ber-/pap-
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plate) som bør være noe større enn grunnfl aten til 
huset, og som fungerer som tomt for huset. Platen 
vil gi stivhet og stabilitet til huset.

Den nevnte materialpakken inneholder en papplate 
(tomt) som kan benyttes.

Byggingen av huset kan starte på to måter. Du kan 
starte med å legge bunnsvillen direkte på platen, 
eller du kan starte med grunnmur, som ringmur som 
veggene hviler på, og en mur langs midten av huset.

Med svill direkte på platen
Elevene kapper, etter mål fra egen tegning, lengden 
på listene til bunnsvillene og limer disse nøyaktig 
i posisjon på platen med limpistol og smeltelim. 
Listene er 5 x 15 millimeter eller 5 x 20 millimeter.

Med svill på grunnmur
Til grunnmuren benyttes lister som er 25 x 35 mil-
limeter. På grunnmuren legges det i rekkefølge svill, 
gulvbjelker, kantbjelke og svill over gulvbjelkene.

Elevene kapper listene som skal være grunnmuren 
etter mål fra egen tegning og limer disse fast i nøy-
aktig posisjon på platen. Deretter kappes svillen som 
skal ligge på grunnmuren, og den limes på plass på 
grunnmuren. Kantbjelkene og gulvbjelkene kappes 
og limes nøyaktig på plass. Gulvbjelkene kan skjøtes 
på svillen som ligger på muren midt under huset.

Det er viktig at huset er i vinkel. Bruk en vinkelhake 
til kontroll i hjørnene.

Lag én vegg om gangen, og gjør den ferdig før dere 
begynner på neste.

Takstoler: Lag én helt ferdig nøyaktig etter målene. 
Vinklene kan dere kontrollere ved å legge takstolen 
direkte på tegningene. Bruk den som mal for å lage 
de andre nøyaktig like. Det er viktig at takstolene 
ikke blir skjeve i forhold til hverandre.

Bygging med massivtreelementer 
Behovet for nye rasjonelle og miljøeffektive kon-
struksjonsløsninger har ført til utvikling av nye 
byggesystemer. Bygging med massivtreelementer 
er en ny anerkjent byggemetode som benyttes til 
bolighus, fl eretasjes hus, næringsbygg, barnehager 
og skoler.

I stedet for lett bindingsverk kan modellhuset byg-
ges i elementer av massivtre. Massivtre er lameller 
satt sammen til elementer ved hjelp av spiker, skruer, 

tredybler eller lim. Elementene bygges opp med 
krysslagte eller stående lameller. Vi anbefaler, ved 
bygging av modellhus, å benytte stående lameller 
som er 5 x 20 millimeter eller 5 x 15 millimeter, og 
som limes sammen med fl atsidene mot hverandre 
til elementer med trelim. Ved målestokk 1 : 10 kan 
størrelsen på elementene ha bredde 60 eller 120 
millimeter og lengde 240 millimeter som tilsvarer en 
etasjehøyde. Til etasjeskiller og tak tilpasses lengden 
på elementene etter bredden på huset. Lamellene 
påføres lim på fl atsidene med pensel og holdes 
sammen med skrutvinger til limet har tørket etter 
ca. ett døgn. Pass på at overfl aten på elementet er 
jevn under limingen og ved sammenpressingen 
med tvingene. Det vil si at ingen av lamellene stikker 
utenfor. Dette gjelder også i endene. Fjern overfl ødig 
lim før det tørker, og puss overfl atene rene for lim 
når tvingene er fjernet, og før de monteres i modell-
huset. Åpninger for vinduer og dører kan dere lage 
ved å bore hull i veggen og forme åpningene med 
løvsag. Plasseringen av dører og vinduer fremgår av 
tegningen som eleven har laget. Åpningene gjøres 
før elementene monteres. Elementene monteres 
og festes med smeltelim. Ytterveggene kan isoleres 
og kles med panel som hus med lett bindingsverk. 
Veggoverfl atene innvendig kan pusses og beholdes 
slik de er, eller kles med panel eller plater som males 
eller tapetseres.

Størrelsen på huset
Rådet er at dere ikke bygger store hus og blokker. 
Man lærer ikke mer om ved å tegne og bygge stort. 
Huset bør ikke være større enn at det for eksempel 
får plass på ”tomten” som følger med materialpak-
ken. Tomten der er ca. 48 x 48 centimeter. Med teg-
ning i målestokk 1 : 20 får huset plass på et A4-ark.

Øvelse 7

Vi bygger en modell av en boligblokk, leilighetshus eller 
terrassehus i massivtre.

Fremgangsmåten ved bygging av en boligblokk og 
terrasseblokk med massivtreelementer er i store 
trekk den samme som beskrevet for øvelse 6. Disse 
husene kan utstyres med balkonger og svalganger.

Husene kan bygges i 2 til 3 etasjer. Denne oppgaven 
passer for en gruppe på 2 til 3 elever som sammen 
tegner og bygger huset.
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Øvelse 8

Vi bygger en modell av et eldre hus som vi liker

Elevene fi nner sammen med læreren fram til et hus 
som de liker. Det kan være et hus som har fått pris 
for god byggeskikk eller for bevaring. Elevene måler 
huset, tegner, skriver historien om huset, fi nner hu-

sets alder osv. og bygger en modell av huset. Denne 
oppgaven passer for en gruppe på 2 til 3 elever. 
Husk å innhente tillatelse fra huseieren før arbeidet 
starter. Elevene kan skrive et brev til huseieren der 
de forteller hvorfor de ønsker å lage en modell av 
huset og ber om tillatelse til å ta bilder og måle hu-
set. Elevene lager en plan for hvilke mål de trenger å 
ta av huset for å kunne bygge modellen.

Breidablikk ungdomsskole, foto: tidsskriftet Byggmesteren.
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Kopieringsoriginal

2.3  Å bygge en husmodell av tre2.  Hvordan et hus blir til

Øvelse 1

Undersøk bolig- og tomtesituasjonen i 
 kommunen
Dere kan skrive et brev til den politiske ledelsen i 
kommunen der dere ber om informasjon om bolig- 
og tomtesituasjonen. Ordføreren kan inviteres til 
klassen for å redegjøre om saken.

Øvelse 2

Undersøk byggesaksgangen i kommunen
Ta kontakt med kommunen å få informasjon om 
hvilken avdeling i kommunen som steller med 
byggesaker. Dette varierer en del fra kommune til 
kommune. Dere kan skrive brev til den avdelingen 
i kommunen som steller med byggesaker der, og 
om en orientering om deres oppgaver, saksgangen 
i byggesaker, hvilke papirer med tegninger osv. som 
skal følge med byggesøknaden, og hva behand-
lingstiden er. Bygningssjefen kan inviteres til klassen 
for å orientere om dette.

Øvelse 3

Tegning og målestokk

a) Studer plantegningen av et hus. Hva planteg-
ning er? Det er huset sett i fugleperspektiv – rett 
ovenfra – og med røntgenblikk slik at du kan se 
gjennom taket, hvordan rommene osv. ligger i 
forhold til hverandre.

Hvor stor er målestokken?
Mål på tegningen, og bestem målestokken. Sett  må-
lestokken til nærmeste av til nærmeste ”runde” tall.

Mål lengde og bredde av et av soverommene.
L  =………  cm,  B = ..………cm

Hvor stor er lengden og bredden i virkeligheten?
L = ……….. m,  B = ………...m

Hvor stort areal har leiligheten på tegningen?
a  =……… cm2 

Hvor stor er leiligheten i virkeligheten? 
A = ………..m2
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b) Hva viser man med snittegninger? Tenk deg at 
man delte huset i to med en stor sag og løftet 
bort den ene delen. Man står da igjen med skallet 
av huset med takkonstruksjonen, ytterveggene i 
1. etasje og i kjelleren. 

Finn ut på plantegningen hvor snittet A-A er lagt.  
Hint: Se etter pilmerker på plantegningen av 1. 
etasje

Det går altså an å lage mange ulike snitt av det 
samme huset. 
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c) Her er noen fasadetegninger dere kan se på. Diskuter hvilken nytte man kan ha av slike tegninger.

Alle ytterveggene – eller fasadene – er tegnet nøyaktig i målestokk. Disse tegningene er nyttige som arbeids-
tegninger for byggmesteren. Dessuten gir de kjøperen av huset et godt inntrykk av hvordan det blir.

Vest Øst

Sør Nord
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Øvelse 4

Vi velger hustype: enebolig eller lavblokk

Læreren kan gi dere tips om forskjellige typer hus, 
blant annet med forskjellige typer tak. Diskuter 
hva dere vil bygge, og bli enige med læreren om et 
prosjekt. Studer huskataloger fra boligleverandører 
og boligannonser. 

Flatt tak Pulttak Sagtak

Ulike taktyper

Saltak Helvalmtak Halvvalmtak

Mansardtak med helvalm Mansardtak

Tak med to arker Tak med takopplett

Håndbok 45 – Trehus, Norges Byggforskningsinstitutt (NBI)
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Eksempel på lavblokk fra Klepphus. Arkitekt: Sjo Fasting AS

Terrasseblokk Engersand havn. Ticon eiendom AS. HRTB arkitekter AS.
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Plantegning av én av leilighetene i terrasseblokken
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Øvelse 5

Vi lager hustegning

Nå skal dere prøve dere som arkitekter og lage de 
tegningene dere trenger for å bygge huset helt nøy-
aktig. Her har sikkert læreren en mengde gode tips 
om hva som er vitsen med gode tegninger.

Læreren vil også gjennomgå det som kalles 
konstruksjonsprinsipper  lure måter å bygge på så 
huset blir tett og solid!

Øvelse 6

Vi bygger en modell av en enebolig 

Etter å ha laget en god tegning, er dere godt forbe-
redt! Bli enige med læreren om hvordan dere skal gå 
fram når huset bygges.

• Kapp materialene i riktige lengder og vinkler etter 
tegningen, bruk en fi ntannet håndsag, gjærekasse 
eller gjæringssag. 

• Lim bunnsviller eller grunnmur på byggeplaten
• Lag en vegg ferdig med stendere, losholter og 

toppsvill av gangen.
• Stenderne monteres rett over bjelkene i 

 bjelkelaget.
• Lag én takstol ferdig helt nøyaktig, og lag så ko-

pier av denne.
• Monter takstolene rett over stenderen i veggen.
• Kapp materialer til taket og monter disse.
• Kapp materialene til utvendig kledning og monter 

disse.
      
Vær nøyaktig når dere monterer, men ikke vær redd 
for å gjøre feil. Dere bruker lim som gjør det enkelt å 
løsne et stykke hvis det blir plassert feil.
Se også øvelse 7 om bygging med elementer av 
massivtre, dette er også et aktuelt materiale for 
eneboliger.
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Konstruksjonsprinsipper

Bindingsverk

Valmtakkonstruksjon

Håndbok 45 – Trehus, Norges Byggforskningsinstitutt (NBI)

Håndbok 45 – Trehus, Norges Byggforskningsinstitutt (NBI)

Håndbok 45 – Trehus, Norges Byggforskningsinstitutt (NBI)

Håndbok 45 – Trehus, Norges Byggforskningsinstitutt (NBI)
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Bjelkelag

Tverrsnitt av bjelkelag

Håndbok 45 – Trehus, Norges Byggforskningsinstitutt (NBI)

Takopplett og ark
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Hjørneløsning svill.
Innfelling gir en sterk skjøt.

Konstruksjonsprinsipper

Takstol (loftsromtakstol) til saltak. I et virkelig hus er den forsterket med spikerplater – med
papp på modellhuset

Håndbok 45 – Trehus, Norges Byggforskningsinstitutt (NBI)
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Hus bygget med elementer av massivtre

Øvelse 7

Vi bygger en modell av en lavblokk  eller terras-
seblokk i massivtre

Modellen av lavblokk og terrasseblokk bygges med 
elementer av massivtre. Massivtre er lameller satt 
sammen til elementer ved hjelp av spikker, skruer, 
tredybler eller lim. Elementene bygges opp med 
krysslagte eller stående lameller. Vi anbefaler, ved 
bygging av modellhus, å benytte stående lameller 
som er 5 x 20 millimeter og som limes sammen med 
fl atsidene mot hverandre til elementer med trelim. 
Ved målestokk 1:10 kan størrelsen på elementene 
ha bredde 60 eller 120 millimeter og lengde 240 
millimeter som tilsvarer en etasjehøyde. Til etasje-
skiller og tak tilpasses lengden på elementene etter 
bredden på huset. Lamellene påføres lim på fl atsi-

dene med pensel og holdes sammen med skrutvin-
ger til limet har tørket etter ca et døgn. Påse under 
limingen og ved sammenpressingen med tvingene 
at overfl aten på elementet er jevn, dette gjelder 
også i endene. Fjern overfl ødig lim før det tørker og 
puss overfl atene rene når tvingene er fjernet, og før 
de monteres i modellhuset. Åpninger for vinduer 
og dører kan gjøres ved å bore hull i veggen i et av 
hjørnene til vindu eller dør og med løvsag skjære 
åpningene. Plasseringen av dører og vinduer frem-
går av tegningen du har laget. Åpningene gjøres 
før elementene monteres. Elementene monteres 
og festes med smeltelim. Ytterveggene kan isoleres 
og kles med panel som hus med lett bindingsverk. 
Veggoverfl atene innvendig kan pusses og beholdes 
trehvit eller kles med panel eller plater som males 
eller tapetseres.
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Element med krysslagte lameller, 5 sjikt Element med stående lameller
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Øvelse 8

Vi bygger en modell av et eldre hus som vi liker

Dere fi nner sammen med læreren, fram til et hus 
som dere liker. Dere kan ta kontakt med kommunen 
og undersøke om det er hus som har fått bygge-
skikkpris eller en pris for god bevaring. Dere kan 
intervjue huseieren og lage en rapport om husete 
historie, alder osv. Dere måler opp huset, tegner og 
bygger en modell av huset. Denne oppgaven passer 
for 2 til 3 elever som ønsker å samarbeide og som 

deler på oppgaven. Husk å innhente tillatelse fra 
huseieren før arbeidet starter. Dere kan skrive et 
brev til huseieren der dere forteller hvorfor dere øn-
sker å lage en modell av huset og der dere ber om 
tillatelse til å intervjue huseieren og ta de nødvendi-
ge mål og bilder av huset. Dere lager en arbeidsplan 
med fordeling av oppgaver og som viser hvordan 
dere vil legge opp arbeidet med innhenting av infor-
masjon om huset og bygging av modellen. 

Lykke til med byggingen!

Foto: Hovseter skole
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Eksempler på hvordan huset kan bygges

Foto: Hovseter skole
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Hva er arkitektur?2.1 

Fag og kompetansemål i læreplanen Tema Øvelse nr.

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 4

Samtale om opplevelsen av ulike hus og 
rom i nærmiljøet

Bevisstgjøre rundt egen bolig, arkitekt-
historie med utgangspunkt i det nære, 
elevenes egen bolig. Antikken, greske og 
romerske byggverk

1, 2, 3, 4 og 5

Etter årstrinn 7

Bygge modeller av hus etter egne ar-
beidstegninger

Konkretisering av ny kunnskap 10

Montere utstillinger og andre presenta-
sjoner i ulike rom

Konkretisering av ny kunnskap 10

Beskrive særtrekk ved bygninger i nær-
miljøet og sammenligne med nasjonale 
og internasjonale stilretninger

Antikken, stil- og byggeårsbestemmelse 
av bygg fra eget nærområde

6, 7, 8, og 9

3.  Arkitektur 3.1  Hva er arkitektur?

Formål

Denne aktiviteten skal gi elevene øvelse i å ”se” på 
hus på en annen måte. De skal
-  lære om vår felles arkitekturhistorie
-  lære om lokale stilarter og lokal byggeskikk
-  lære om interiør i hus
 
Elevene får kjennskap til restaurering og utbedring 
av hus og de skal se dette i en økologisk sammen-
heng.

Anslått tidsbehov
Ekstriør, arkitekthistorie, lokale stilarter 
og byggeskikk, øvelse 1–12 samlet ca. 20 timer
Interiør,  fargelære og fargesetting
øvelse 13–16 samlet ca. 15 timer                                     

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 4, 7 og 10

Forankring i læreplanen
Arkitektur er et av hovedområdene i læreplanen for 
faget kunst og håndverk. Kunnskap om bygnings-
kultur og inne- og uterom som er av betydning for 
det fysiske nærmiljøet, står sentralt.

Læreplanen sier at elevene skal øve seg i å se 
forskjell på lokal og nasjonal byggeskikk og andre 
kulturers boformer gjennom å møte eksempler fra 
arkitektur og interiør. Elevene skal undersøke hvor-
dan hus og interiør er framstilt i ulike stilperioder 
hos ulike kunstnere.
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Materialer og utstyr
Skrive- og tegneutstyr
Til bygging av funkishus og sveitserhus trenger dere 
ruteark, bølgepapp, trelister, skjæreunderlag, tapet-
kniv, metallinjal, lim, lysark til vinduer, saks, knappe-
nåler og maling.

Til bygging av fasade av bygård, der det er detaljer 
av vinduer og dører, trenger dere i tillegg isopor eller 
arkitektpapp.

Samarbeidspartnere under aktivitetene
De fl este aktivitetene kan gjøres på skolen. Lære-
ren og elevene kan ta kontakt med kulturetaten i 
kommunen for å skaffe opplysninger om hus fra de 
forskjellige stilperiodene og om lokal byggeskikk. 
Lokale museer er også en nyttig samarbeidspartner.

Lokale arkitekter, kunstforeninger og historielag.
En partnerskapsavtale mellom skolen og én eller 
fl ere av disse kan være en god løsning. Mer informa-
sjon om partnerskapsavtaler får du ved å kontakte 
Næringslivets Hovedorganisasjons regionkontor. Se 
også:
Næringsliv i Skolen, www.nhoung.no/ 
Boligprodusentenes Forening, 
www.boligprodusentene.no
Norges Byggmesterforbund, 
www.byggmesterforbundet.no
Arkitektbedriftene, www.npa.no/ fi nn en arkitekt 
Husbanken: www.husbanken.no

Kort beskrivelse
Eksteriør
• Arkitekturhistorie

Elevene skal se hvordan arkitekturen i antikken 
fortsatt påvirker oss i dag.

• Lokale stilarter og lokal byggeskikk
 Elevene får øvelse i å ”lese” hus for å fi nne ut hvilke 

stilart de tilhører.   
 Elevene kan velge mellom forskjellige modeller av 

hus som de bygger i papp ut fra mønsterark. Dette 
egner seg for gruppearbeid.

• Restaurering og bevaring
 Elevene går ut i lokalmiljøet og vurderer eldre hus 

som er restaurert. 
Hvis det er hus i nærheten som har fått pris for 
god byggeskikk, så er dette et godt utgangspunkt.

Interiør
• Fargelære og fargesetting
 Elevene kan fi nne informasjon på Internett.
• Interiør i et rom
 Elevene gjør øvelser der de velger og setter 

sammen farger til et rom.
• 3D tegning av et om
 Elevene tegner møbler og innredning av et rom 

på 3D-ark.
• Interiør i kunsten

Elevene skal ved å studere bilder av eldre kunst-
verk som viser interiør, lære hvordan dette har for-
andret seg gjennom tidene og oppleve hvordan 
kunsten tar vare på og formidler kulturarven.

Fag og kompetansemål i læreplanen Tema Øvelse nr.

Refl ektere over hvordan sentrale kunst-
nere i nasjonalromantikken, renessansen, 
impresjonismen og ekspresjonismen på 
ulike måter satte spor etter seg

Interiør i malerkunsten 16

Etter årstrinn 10

Tegne enkle rom ved hjelp av topunkts-
perspektiv

Trening i 3D-tegning og forståelse. Inte-
riør og innredning

15

Forklare hvordan klima, kultur og 
samfunnsforhold påvirker bygningers 
konstruksjon uttrykk og symbolfunksjon

Refl eksjon rundt ”god byggeskikk” 11

Bygge og teste bærende konstruksjoner i 
ulike materialer

Konkretisering av ny kunnskap 10

Utdanningsvalg Valg av yrke 1–16
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Bakgrunnsstoff og henvisninger
Se bakgrunnsstoff bak i heftet: Boligutviklingen i 
Norge
Bibliotek

Aktuell litteratur: 
Som bakgrunnsstoff for læreren anbefales å lese noe 
om arkitekturhistorie og stilperioder. Korte utvalgte 
tekster kan også brukes av elever som ønsker å 
arbeide spesielt med enkelte stilperioder.
Kirsten Røvig Håbeerg: Kunst og kulturhistorie, 
Yrkesopplæring ANS, 1997.
Øivind Berg m.fl .: 2D, 3D, SE DET!, Tell forlag, 1997
Eldbjørg Dahl m.fl .: Akantus, Kunst og handverk for 
8. – 10. klasse, Det Norske Samlaget, 1998.

Internett:
Nettverk for miljølære, www.miljolare.no
Riksantikvaren, www.riksantikvaren.no
Husbanken, www.husbanken.no/byggeskikk
Kultur- og kirkedepartementet, Kulturnett, 
www.kulturnett.no
Norsk Form, www.norskform.no
Arkitektbedriftene, www.npa.no
Norske Arkitekters Landsforbund, www.arkitektur.no
Arkitekthøgskolen i Oslo, www.aho.no
Bergen arkitekthøgskole, www.bergenarkitektskole.no
Informasjonskontoret for farge og interiør, www.ifi .no
Farveglede, www.farveglede.no
NCS Coluor Centre, www.ncscolour.no
Trefokus, www.trefokus.no

Hjelpemidler for perspektivtegning  
Mathforum 
Et enkelt program med veiledning for å eksperimen-
tere med rutenett
http://mathforum.org/workshops/sum98/partici-
pants/sanders/Isom.html
Andre programmer for å føre tegneferdighetene 
videre.

Singelpoint Perspektive 
En enkel start som det kan hentes ider fra
http://www.technologystudent.com/designpro/
perspec1.htm
http://www.technologystudent.com/designpro/
perspec3.htm

Incompetech
Her kan du selv plassere forsvinningspunktet og 
lage et ruteark til å tegne i perspektiv
http://incompetech.com/graphpaper/perspective/
Ønsker du å gå videre for å studere mønster mate-
matisk

Wolfram Mathworld
http://mathworld.wolfram.com/TriangleTiling.html
Andre typer hjelpemidler til perspektivtegning 
Rutenett som kan brukes til for eksempel tegne veg-
ger i bindingsverket
http://www.tech-writer.net/perspectivegrids.html

Wikipedia  perspektivtegning
http://en.wikipedia.org/wiki/Vanishing_point                                            
Et enkelt program med veiledning for å eksperimen-
tere med rutenett

Kopieringsoriginaler:
Følgende kopieringsoriginaler fi nnes i heftet:
- tegninger av greske søyler
- tegninger av akvadukter
- oversikter over tre- og mur og takkonstruksjoner, 

og vinduets historie
- 3D-ruteark

Sjekkliste for læreren – forberedelse:
Finn fram til stoff med eksempler fra de ulike pe-
rioder. Se etter spor fra tidligere perioder i dagens 
bygninger.

Antikken
- Greske og romerske byggverk
- Buer
- Hvelv
- Søyler, doriske, joniske og korintiske
- Bjelker
- Parthenon (Akropolis, Athen)
- Parthenon (Roma)
- Akvedukt – for eksempel Pont du Gard
- Colosseum
Middelalderen
- Romansk stil
- Gotisk stil

Renesansen
Barokken
Rokokkoen
Klassisisme og empirestil
Historismen
Sveitserstilen
Dragestilen
Art nouveau – jugenstilen
Funksjonalismen

Veiledning i gjennomføring av aktiviteten
Det er grundig forklaring til øvelsene i kopieringso-
riginalene. Den samme veiledningen er derfor ikke 
gjentatt i veiledningen for læreren.



93

3.1 Hva er arkitektur?

Øvelse 1

Kjenner du huset ditt?

Denne øvelsen er ment som en innledning til tema-
et arkitektur. Hensikten med oppgaven er at elevene 
skal begynne å ”se” på hus med nye øyne.

Øvelse 2

”Se” huset ditt

Som øvelse 1.
Lærer/veileder bør gjennomgå noen grunnleggen-
de trekk i arkitekturhistorien før elevene går videre 
med øvelse 3.

Øvelse 3

Tegne søyler

Fasit for de greske søylene fi nnes som kopierings-
original

Øvelse 4

Spor fra antikken – i hus som bygges i dag

Hensikten med oppgaven er å vise elevene at vi fort-
satt lar oss inspirere av antikken, og at vi bruker de 
samme byggtekniske og arkitektoniske elementene.

Øvelse 5

Finne romerske byggverk

Som øvelse 4.
Fasit for akvedukt og buer fi nnes som kopieringso-
riginaler.

Øvelse 6

Spor fra antikken – slottet

Som øvelse 4.

Øvelse 7

Byggeskikk i kommunen din – studer ett hus

Denne øvelsen skal gi lærestoffet en lokal tilknyt-
ning. Det er viktig at elevene føler en viss grad av 
gjenkjenning i lærestoffet.

En ekskursjon i nærmiljøet med en del punkter 
de skal se etter eller undersøke, vil være med på å 
bevisstgjøre elevene når de senere skal jobbe med 
stilperioder.

Øvelse 8

Hvordan hus ble bygd gjennom tidene

Denne øvelsen kan brukes som ekstraoppgave for 
elever som vil fordype seg i emnet.

Øvelse 9

Hus og stilarter

Denne øvelsen vil bevisstgjøre elevene på den lo-
kale kulturarven og hvor impulsene er hentet fra.

Øvelse 10

Bygg en modell av et hus

Øvelsen gir noen tips om hvordan elever kan jobbe 
med å bygge modeller av hus som representerer 
ulike stilarter. 

Framgangsmåte og utstyr som trengs, står i kopie-
ringsoriginalen som gis til elevene.

Organisering: Fire elever går sammen i gruppe og 
forstørrer hver sin vegg som senere settes sammen.

Modell av funkishus og sveitserhus: Det tar mye tid 
for elevene å forstørre hustegningene, men samtidig 
er det en god trening i å forstå matematikken ved 
forstørring. Det er viktig å sjekke at fasadeveggene 
er like store før elevene skjærer dem ut i papp. Det 
samme gjelder gavlveggene. Dersom læreren synes 
det tar for mye tid, kan elevene få utlevert ferdige 
kopier de kan legge på pappen og så skjære ut.

Tidsbruk dersom elevene skal forstørre og lage: 
- Funkishus: ca. 12 timer
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- Sveitserhus: ca. 20 timer
- Fasade av bygård: ca. 20 timer
- Detalj av vindu eller dør i bygård: ca. 12 timer

Denne oppgaven kan som enkeltstående oppgave 
sees i direkte sammenheng med kapittel 1 og 2. 
Elevene kan ha stort utbytte av å lage papphus med 
interiør i forkant av byggingen av modellhus i kapit-
tel 2. De får trening i å samarbeide som gruppe og 
konkretisere tegninger. Oppgaven har både teore-
tiske og praktiske utfordringer.

Øvelse 11

Hva er ”god byggeskikk”?

Hensikten med øvelsen er å få elevene til å refl ektere 
over begrepene arkitektur og byggeskikk. Gjennom 
kontakt med kommunen der de bor, vil de få en 
kjennskap til hvordan det arbeides med byggeskikk 
i nærmiljøet. Elevene kan bruke de samme punktene 
som under øvelse 7 til å vurdere hus som har fått 
byggeskikkprisen. Dersom kommunen ikke deler ut 
byggeskikkpris, kunne kanskje elevene fi nne et bygg 
de mener fortjener prisen.

Øvelse 12

Er ombyggingen vellykket?

Figuren viser en ombygging i tre faser av et gam-
melt sveitserhus. Et eksempel på en ombygging som 
ikke tar vare på husets særpreg.

Øvelse 13

Hvordan virker fargene på oss?
Dette er den første av øvelsene som gjelder interiør. 
Elevene skal arbeide med elementær fargelære og 
fargesetting. Lærebøker i kunst- og håndverk inne-
holder mye nyttig lærestoff til emnet.

Øvelsen inneholder internettadresser som gir nyttig 
informasjon.

Øvelse 14

Innredning av et rom

Utstyret som trengs, er beskrevet i kopieringsorigi-
nalen til elevene.

a) En praktisk øvelse der elevene arbeider med å 
sette sammen forskjellige farger på maling, tapet, 
møbler, tekstiler i et tenkt rom eller interiør

b) En praktisk øvelse der elevene tapetserer to veg-
ger av papp (ca. 34 cm – 40 cm). Veggene settes i 
vinkel, og elevene lager møbler til rommet ut fra 
de tekstilene og fargene de har valgt

Øvelse 15

3D-tegning av innredning
Elevene tegner rommet med møbler inn på et 3D-
ruteark. Rutearket fi nnes som kopieringsoriginal.

Øvelse 16

Interiør i malerkunsten
Gjennom å studere interiør i kunsten lærer elevene å 
se hvordan interiør har forandret seg opp gjennom 
tidene. De lærer mye om hvordan mennesker levde 
og bodde i tidligere tider.
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Kopieringsoriginal

3.1  Hva er arkitektur?3.  Arkitektur

Å ”se” hus

Her får du noen øvelser og ideer som gjør at du 
kanskje ”ser” på hus på en annen måte enn før du 
begynte på aktiviteten. Vi skal se både på det som 
kalles eksteriør og interiør.

Eksteriør er et ord som betyr ”utenpå”. Hus ser veldig 
forskjellige ut alt etter hvilken historisk periode de er 
bygd i, og hvor i verden de er bygd.

Interiør er et ord som betyr ”indre”, og interiør er 
det som er inne i et hus. Interiøret i et rom er både 
hvordan det ser ut og hva det inneholder.

Øvelse 1

Kjenner du huset ditt?
Du tror du kjenner huset du bor i, ganske bra. Velg 
en yttervegg på huset du bor i,og tegn den etter 
hukommelsen.

Øvelse 2

”Se” huset ditt
Lag en tegning av huset du bor i når du kommer 
hjem.

Arkitekturhistorie
Det huset du bor i, kan være nytt eller gammelt. 
Menneskene har til alle tider vært opptatt av å ha 
et sted å bo. Vi lar oss påvirke av de bygningene vi 

 synes er pene og funksjonelle, det vil si greie å bruke. 
Det har vi menneske gjort siden oldtiden. Etter hvert 
som teknologien har utviklet seg, har vi utviklet 
andre typer boliger.

De gamle grekerne var de første som bygde rom 
ved hjelp av søyler som de hogg ut i stein.

Øvelse 3

Tegne søyler

Grekerne gav de forskjellige søylene navn. Søk på 
Internett eller let i bøker og tegn de tre søylene og 
beskriv dem.

a) Dorisk søyle
b) Jonisk søyle
c) Korintisk søyle

Sjekk med læreren om dere har tegnet riktige søyler. 

Øvelse 4

Spor fra antikken i hus som bygges i dag

Huset på neste side er hentet fra katalogen til en 
husprodusent. Her kan du se hvordan vi i vår tid 
fortsatt lar oss inspirere av arkitekturen i den greske 
antikken.

Hvilke av de tre greske søylene tror du har gitt inspi-
rasjon til søylene som bærer verandaen?
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Øvelse 5

Finn romerske byggverk
Romerne fant opp betongen. Dette materialet ble 
brukt blant annet i det berømte byggverket Pant-
heon i Roma. Finn bilde og beskrivelse av Pantheon i 
en bok eller på Internett.

Innenfor arkitekturen utviklet de rundbuekonstruk-
sjoner og hvelv. Dette var en teknologisk nyvinning 
som gjorde at det ble enklere å bygge i høyden og å 
bygge tak.

Søk på Internett eller let i bøker og fi nn stoff om og 
bilder av akvedukter. Be eventuelt læreren om tips.

a) Lag en tegning som viser hvordan en akvedukt er 
bygd.

b) Finn ut hva en akvedukt ble brukt til.

Øvelse 5

Spor fra antikken – slottet
Se på bildet av slottet i Oslo. Skriv ned de elemente-
ne du ser fra antikken, det vil si gresk og romersk tid.

Fra ”Det kongelige slott”, forlaget Geelmuyden Kiese

Øvelse 7

Byggeskikk i kommunen din – studer et hus
Ta kontakt med kulturkontoret i kommunen og be 
om å få tilsendt det materiellet de har om stilarter 
og byggeskikk i kommunen. Dere kan skrive brev til 
kulturavdelingen i kommunen og invitere kultursje-
fen til skolen og be om en orientering i klassen eller 
for en gruppe elever. Når dere har fått materiellet, 
velger dere et hus i nærmiljøet som dere har lyst til å 
fi nne ut mer om. Bruk skjemaet nedenfor til å samle 
opplysninger om huset. Noter eller tegn. Læreren 
kan gi dere tips om stoff om bygningskonstruk-
sjoner, vinduer og taktyper.
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Opplysninger om hus – bestemme stilart

UNDERSØKES RESULTAT

Grunnmuren
Hvordan er den laget?
Hugget i granitt?
Støpt i betong?
Annet?

Vinduene
Lag en skisse.
Bruk faktaarket og skriv oppantatt 
stilart.

Taket
Lag en skisse
Bruk faktaarket og skriv oppantatt 
taktype.

Veggene
Hvilken farge har de?

Belistingen
Hvilken farge har den?

Detaljene
Skriv opp spesielledetaljer du 
 legger merke til.

Historien
Ta kontakt med eieren av huset-
hvis det er mulig.

Konklusjon: Antatt stilart Antatt byggeår
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Lokale stilarter og byggeskikker
På stedet der du bor, er det sikkert ett eller fl ere 
gamle hus. De fl este av oss synes gamle hus er sjar-
merende og spennende, og vi undres på hva som 
kan ha skjedd i huset opp igjennom tidene. De fl este 
hus i Norge er ikke så gamle som hus de har andre 
steder i Europa.

Nesten alle kommuner har utarbeidet materiell og 
oversikter over stilarter som er spesielt representert 
i kommunen. Kanskje du har noe på skolen om stil-
arter i ditt nærmiljø? I enkelte kommuner deles det 
ut en byggeskikkpris til noen som har bygget et nytt 
eller renovert et eldre hus. Dette er et godt utgangs-
punkt for denne øvelsen.

Øvelse 8

Hvordan hus ble bygd gjennom tidene
Hvis du er interessert i å se nærmere på hvordan hus 
er blitt bygd etter hvert som teknologien og folks 
behov har forandret seg, kan læreren gi deg tips om 
hvor du fi nner stoff om dette.

Lag en presentasjon av det du fant.

Øvelse 9

Hus og stilarter

Bolighus og bebyggelse er en viktig del av kultur-
historien vår, og den er forskjellig fra landsdel til 
landsdel. Når vi studerer arkitektur og byggeskikk, 
får vi kunnskaper om fortiden, om hvordan folk har 
bygd og bodd opp igjennom tidene og om hverda-
gen i eldre tid. Hvordan husene er bygd, sier mye om 
hvor påvirkningen kommer fra.

a) Bruk Internett eller bøker og fi nn ut hva som 
kjennetegner bygninger som representerer disse 
stilartene:

 - Barokk
 - Rokokko
 - Klassisisme
 - Empire
  Historisme
 - Sveitserstil
 - Jugendstil
 - Funksjonalisme

b) Kan du fi nne eksempler på disse stilartene i ditt 
eget lokalmiljø?

Øvelse 10

Bygg en modell av et hus
Nedenfor ser du eksempler på hvordan du kan 
bygge tredimensjonale modeller av hus fra noen av 
de stilperiodene som har preget norsk byggeskikk.

Læreren har tegninger du kan bruke hvis du vil 
bygge én eller fl ere av disse modellene: sveitserhus 
eller funkishus.

Modell av funkishus
Foto: Valskjold ungdomsskole

Modell av sveitserhus
Foto: Valskjold ungdomsskole

Utstyr:
Mønster til å lage veggene etter, bølgepapp, trelister 
(ca. 1 cm x 1 cm), skjæreunderlag, tapetkniv (stanley-
kniv), metallinjal 50 cm, limpistol med lim, lysark til 
vinduer, saks, knappenåler, maling.

 Framgangsmåte:
1. Forstørr hver vegg til den størrelsen du ønsker.
2.  Kontroller at gavlveggene er like store. Prøv om 

de dekker hverandre akkurat.
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3.  Sett hver av de fi re veggene du har tegnet, fast 
med knappenåler i bølgepappen.

4. Bruk linjal og tapetkniv til å skjære ut veggene og 
vinduene.

5.  Sag fi re trelister i husets høyde og lim veggene 
sammen.

6.  Mal huset i ønsket farge og mal et pappark med 
den fargen du vil ha på belistingen.

7.  Lim lysark i vinduene og skjær ut og lim på be-
listing.

8.  Mal grunnmur på huset.

Fasade fra historismen

Modell – historismen
Foto: Valskjold ungdomsskole

Utsyr:
Bølgepapp, tegning av fasade, fi n isopor eller arki-
tektpapp, maling, skjæreunderlag, tapetkniv, metal-
linjal, limpistol, saks, knappenåler.

Framgangsmåte:
1. Skaff deg en tegning av den fasaden du vil lage. 

Læreren har en tegning du eventuelt kan bruke.
2.  Forstørr tegningen til ønsket størrelse på en kopi-

maskin.
 Er det en fasade med mange detaljer, er det viktig 

at malen ikke blir for liten.
3.  Sett tegningen fast på isoporen med knappenåler 

og skjær ut veggene.
4.  Klipp ut og lim på alle detaljer av vinduer, dører, 

verandaer osv.
5.  Lag en trekantet støtte i papp.
6.  Monter veggen med støtten på en stiv plate.
7.  Taket lages ved at det ytterste papirlaget på 

 bølgepappen rives av. Mal taket i ønsket farge.

Detaljer av vinduer og/eller dører

Detaljer
Foto: Valskjold ungdomsskole

Utstyr: 
Det samme som ovenfor.

1.  Forstørr vinduet, døra eller den detaljen du vil 
lage, til riktig størrelse med kopimaskinen.

2.  Følg arbeidsgangen ovenfor.

Øvelse 11

Hva er ”god byggeskikk”?

Denne øvelsen handler om god byggeskikk. Med 
byggeskikk mener vi den måten folk pleier å bygge 
på i et område. Byggeskikken blir blant annet påvir-
ket av naturen, sosiale forhold og impulser utenfra. 
Vi ser byggeskikken i hvordan husene er konstruert, 
hvilke materialer som er valgt, formen på husene og 
farger. Dette varierer fra landsdel til landsdel.

De fl este kommuner deler ut en byggeskikkpris én 
gang i året.

a) Ta kontakt med kommunen og be om å få 
tilsendt oversikt over de husene som har fått byg-
geskikkprisen de siste årene.

b) Velg ut én eller fl ere av disse bygningene og fi nn 
ut hvorfor den/de har fått byggeskikkprisen.

c) Hvordan synes du dette bygget passer inn i omgi-
velsene?
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Bygd 1898

Ombygging 1923

Ombygging 2000

Ombygging i tre faser

Øvelse 12

Er ombyggingen vellykket?
Huset du ser nedenfor, har gjennomgått en stor 
ombygging i tre faser.

a) Hvilken stilart har huset som er bygd i 1898?
b) Hva er skjedd med huset i 1923?
c) Hva er skjedd med huset under siste ombygging?
d) Synes du de som har stått for ombyggingen, 

burde få byggeskikkprisen for det restaurerings-
arbeidet som er gjort med dette huset?
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Interiør
Interiør er hvordan et hus ser ut og er utstyrt inni. 
Her skal vi sette farge på og møblere et rom.

Øvelse 13

Hvordan virker fargene på oss?

Farger virker veldig forskjellig på oss. Derfor er det 
viktig at du vet en del om farger før du setter i gang.

På Internett kan vi lære om hvordan fargene påvir-
ker oss. Bruk det du fi nner, til å lage interiør til et rom 
du velger deg.
Informasjonskontoret for farge og interiør: www.ifi .no
Farveglede: www.farveglede.no
NCS Colour Centre: www.ncscolour.no

Svar på følgende spørsmål før du velger farger:
1.  Hvordan virker fargen rød?
2.  Hvordan virker fargen gul?
3.  Hvordan virker fargen grønn?
4.  Hvordan virker fargen blå?

Øvelse 14

Innredning av et rom

Velg et rom i huset ditt som du vil innrede.

Utstyr:
Svart ark, lim, tapetprøver, pappstrimler med farge-
prøver av maling (fås i malingsforretninger), gardin-
stoff, gulvbelegg og møbelkataloger.

Eleven du ser bilde av nedenfor, valgte å tapetsere 
rommet sitt i en rolig, grønn farge. Taket er hvitt, og 
gardinene er lyse og lette. De brune møblene hadde 
hun fra før. Hun valgte å ikke gjøre noen forandrin-
ger på møblene fordi det ville gi mye ekstraarbeid, 
og det ville bli en del dyrere. Nye møbler hadde hun 
ikke penger til.

Eleven laget først en del forslag med forskjellige 
tapeter og farger, Siden dette skulle være et kombi-
nert sove- og arbeidsrom, var det viktig at fargene i 
rommet ga et lyst og rolig inntrykk. Derfor falt valget 
på det du ser nedenfor.

Foto: Valaskjold ungdomsskole
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a)  Lag et forslag til interiør i rommet, på samme 
måte som i eksemplet ovenfor
1.  Se i møbelkataloger og bestem deg for hvilken 

farge du vil ha på møbler og møbelstoff. Har 
du allerede møbler, må du ta hensyn til fargene 
i disse når du velger tapeter, maling og gardi-
ner.

2.  Ta et svart A4-ark.
3.  Dekk ca. halve arket med det tapetet du har 

valgt.
4.  Ta fargeprøver med den fargen du vil ha, og 

kleb dem rundt dører, vinduer og langs tak og 
gulv. Eller mal pappstrimler i riktig farge.

5.  Lim fast en prøve på gulvbelegg du vil ha på 
gulvet.

6.  Velg et gardinstoff som passer til tapetet og de 
fargene du har valgt.

b)  Lag et interiør av rommet i miniatyr.
1.  Finn to papplater som er ca 35 cm x 40 cm, 

tapetser veggene med det tapetet du har valgt 
og sett veggene i 90 graders vinkel.

2.  Skjær ut vindu og heng opp gardiner i det stof-
fet du har valgt.

3.  Lag møbler av papp og møbler rommet.

Foto: Valaskjold ungdomsskole
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Øvelse 15

3D-tegning av innredning

Til denne øvelsen trenger du et tredimensjonalt 
ruteark (3D-ark) som brukes til å tegne inn møbler i 
et rom. Dette rutearket fi nner du som kopieringso-
riginal.

Bruk rutene i arket eller legg et hvitt ark over rutear-
ket. Det er viktig at du ser rutene i arket når du skal 
tegne inn møblene i rommet ditt. Pass på at ikke 
arket forskyver seg mens du jobber.

Bruk rutearket til å tegne inn møblene i rommet ditt. 
Nedenfor ser du en 3D-tegning fra elevens rom.

Øvelse 16

Interiør i malerkunsten

En del kunstnere har malt interiør fra den tiden de 
levde i. Det gir oss som lever i dag, et godt inntrykk 
av hvordan menneskene levde i andre tider.

Se i kunst- og håndverksbøker eller let på Internett. 
Forslag til bilder du kan se etter:

Vincent van Gogh: Soverom i Arles

Harriet Backer: Kvinne som syr 

En bondestue, 1886

Ved lampelys, 1890

Dåp i Tanum kirke

Kitty Kielland: Interiør

Vilhelm Hammershøi: Interiør med sittende 
kvinne, 1908

Ida Lorentzen: Rom med utsikt, 1989

Per Krogh: Veggmaleri i Oslo rådhus, 
1950
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Mønster - Sveitserhus 1
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Mønster - Sveitserhus 2
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Mønster - Sveitserhus 3
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Mønster - Sveitserhus 4
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Mønster - Sveitserhus 5
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Mønster - Sveitserhus 6
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Mønster - Funkishus 1 Mønster - Funkishus 2
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Mønster - Funkishus 3 Mønster - Funkishus 4
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Mønster - Funkishus 5
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Mønster - Bygård fra historismen - 1
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Mønster - Bygård fra historismen - 2
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Dorisk Jonisk Korintisk

Jonisk terminologi

Søyleordener
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Buer og akvedukter

Utkraget bue 

Ekte bue 

Po t du Gard-akvedukten

Den utkragete buen 
er den mest primitive. Den bygges ved at hver stein
på siden av en åpning stikker ut forbi den som hviler
på, helt til de møtes og danner en bro uten noen
overligger eller dekk-stein. Denne buen ble utviklet i
mange deler av verden. Utkragingen kan gi tunnel-
er, eller hvis det gjøres rundt hele bygningen, kan
det gi en kuppel.

Den ekte buen 
er satt sammen av radiære, kileformete steiner som
danner en halvsirkel. Ekte buer blir brukt til å bygge
tunneler, hvelv og broer. Bygges de helt rundt, dan-
ner de en kuppel. Kreftene virker på en måte som
gjør konstruksjonen veldig stabil. Denne måten å
bygge buer på er også materialbesparende.

Pont du Gard-akvedukten – ca. 14 e.Kr.
Romerne oppfant betongen, og dette bygge-
materialet og kunnskapene om å bygge buer, på-
virket omgivelsene. Dette skjedde på mange om-
råder: Veier, broer, akvedukter, havner, teater, boliger
vannløp og avløp. Romerne planla vann- og avløps-
systemer for hele storbyer. Her ser du akvedukten
ved Nimes i Frankrike. Vanligvis ble vannet ført i rør
under jorden, men der det måtte krysse en dal, ble
det ført i akvedukter på buebroer. Disse og veibro-
ene er blant de vakreste byggverkene vi kjenner.
Vannforsyningsanlegget til Nimes førte vannet 40
km i tørrmur. Akvedukten står der fortsatt 

n

Den utkragete buen
er den mest primitive. Den bygges ved at hver stein 
på siden av en åpning stikker ut forbi den som hviler 
på, helt til de møtes og danner en bro uten noen 
overligger eller dekk-stein. Denne buen ble utviklet i 
mange deler av verden. Utkragingen kan gi tunneler, 
eller hvis det gjøres rundt hele bygningen, kan det 
gi en kuppel.

Den ekte buen
er satt sammen av radiære, kileformete steiner som 
danner en halvsirkel. Ekte buer blir brukt til å bygge 
tunneler, hvelv og broer. Bygges de helt rundt, dan-
ner de en kuppel. Kreftene virker på en måte som 
gjør konstruksjonen veldig stabil. Denne måten å 
bygge buer på er også materialbesparende.

Pont du Gard-akvedukten - ca. 14 e.Kr.
Romerne oppfant betongen, og dette byggemate-
rialet og kunnskapene om å bygge buer, påvirket 
omgivelsene. Dette skjedde på mange områder: 
Veier, broer, akvedukter, havner, teater, boliger 
vannløp og avløp. Romerne planla vann- og avløps-
systemer for hele storbyer. Her ser du akvedukten 
ved Nimes i Frankrike. Vanligvis ble vannet ført i rør 
under jorden, men der det måtte krysse en dal, ble 
det ført i akvedukter på buebroer. Disse og veibro-
ene er blant de vakreste byggverkene vi kjenner. 
Vannforsyningsanlegget til Nimes førte vannet 40 
km i tørrmur. Akvedukten står der fortsatt.



118 Murkonstruksjoner

Bygningskonstruksjoner
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Taktyper

Saltak Helvalmtak Säteritak

MansardtakHelvalmtak med svaiSaltak med svai

Pyramidetak Halvvalmtak Mansardtak med helvalm

Flatt tak Pulttak Sagtak
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Vinduets historie
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El-installasjon i en leilighet2.1 

Forankring i læreplanen

Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Naturfag

Etter årstrinn 7

Hovedområder

Fenomener og stoffer:
•  Gjennomføre forsøk med magnetisme og elektrisitet,beskrive og forklare 

 resultatene

Teknologi og design:
Planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjøre bruk av elektrisk energi, for-
klare virkemåten og beskrive prosessen fra idé til ferdig framstilt produkt

1–11

Etter årstrinn 10

Hovedområder

4.1  El-installasjon i en leilighet 4.  Energi og miljø

Formål

Gjennom denne aktiviteten
• blir elevene fortrolige med begreper som elektrisk 

krets, sikring, bryter, parallell- og seriekobling, 
termostat osv. 

• blir elevene fortrolige med sentrale begreper i e-
læra, som strøm(styrke), spenning, effekt, resistans 
osv. og symboler. 

• får elevene praktisk erfaring med håndverktøy, 
prosesser som avisolering av ledning, lodding osv.

• får elevene yrkesorientering gjennom praksis, og 
de får prøve seg på aktuelle yrker. Dette skjer ved 
at elektroingeniøren planlegger, beregner og teg-
ner et anlegg, og elektrikeren installerer anlegget 
etter disse tegningene.

Kort beskrivelse
I denne aktiviteten skal elevene legge opp et elek-
trisk anlegg i en modelleilighet. Det er lamper, kjøk-
kenvifte, sikring og en termostatstyrt varmeovn, alle 
med brytere og drevet med strøm fra et batteri. 
Det anbefales sterkt å tilpasse aktiviteten til tilgjen-
gelig tid og faglige og pedagogiske mål. Du kan 
plukke ut enkeltøvelser som settes sammen til et 
passende opplegg, endre øvelser eller utvide. Aktivi-
teten kan gi fi ne diskusjoner med elevene!
Det viktigste med denne typen opplegg er at for-
ståelse, innsikt og teori bygges opp samtidig med 

praktiske ferdigheter. Elevene får egen erfaring med 
parallell- og seriekobling før begrepene innføres. 
Teori er systematisert praksis. Altfor ofte kommer 
teori for tidlig i skolen – og før elevene har erfarings-
messige forutsetninger for å gripe den.

Anbefalt årstrinn
Årstrinn 7 og 10

Anslått tidsbehov
Gjennomføring hele leiligheten med alle rom  
8–12 timer
Enkeltøvelser per øvelse    
1–2 timer 

Forankring i læreplanen 
Denne aktiviteten dekker viktige deler av elektri-
sitetslæra og kan være som en oppstart til temaet. 
I L06 er e-læra omtalt både på barnetrinnet og på 
ungdomstrinnet. Aktiviteten er godt hjemlet i lære-
planen – både i den generelle delen og i kompetan-
semålene for naturfaget etter 7. og 10. årstrinn. På 7. 
årstrinn kan en bruke enkeltøvelser som deloppga-
ver, eventuelt hele leiligheten, men uten varmeovn.

Aktiviteten kan også brukes innenfor utdannings-
valg.
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Materialer og utstyr 
- Skrive- og tegneutstyr
- Arbeidsbok
- Sponplate, 16 mm format A3 til hele leiligheten, 2 

elever per plate
- Sponplate, 16 mm format A5 til deloppgaver
- Sponplatene kan brukes fl ere ganger
- Kopieringsoriginalene stiftes fast på platene
- 1 pakke messingstifter, lengde 20 mm til å stifte 

fast tegning av leiligheten til sponplata. Samtidig 
er stiftene loddepunkter. 10 mm av stiftene stikker 
derfor opp fra sponplata. Bruk messingspiker, fordi 
jernspiker gjør det vanskelig å lodde.

- 1 pakke binders, brukes som brytere og batteri-
klips

- Pæreholder, skruer/stifter, minimum to per brett
- Lommelyktpære, ca. 9 volt minimum to per brett
- Batteri, 9 volt ett per brett
- Motorer, 6–9 volt likestrømsmotor, én per leilighet
- Propell, liten bit papp/plast klippes til – propell 

kan også kjøpes ferdig, vingene klippes til med 
saks

- Bimetallstrimmel til termostat, 4–5 cm lang
- Lysdioder, rød, grønn, gul, 5 mm
- Motstand 600 ohm
- Ledning, rød til pluss og svart til minus, Ø = 0,5–1 

mm
- Motstandstråd, konstantan, Ø = 0,25 mm

- Tråd for sikring, enten uisolert koppertråd, Ø = 
0,1–0,25 mm eller én kordel fra lampettledning 
som avisoleres –

- lederen er tvunnet av en bunt med kordeler – én 
kordel passer fi nt som sikring

- Loddetinn, blyfritt Ø 0,8–1 mm
- Små klosser, 3 x 3 cm, underlag for motoren gir 

bedre plass til propellen
- Hullbånd / dobbeltsidig tape / egne klips til feste 

av kjøkkenvifta

Håndverktøy for en hel klasse
- 15 hammere, gjerne små
- 15 stk. spisstang/nebbetang, små
- 15 stk. loddebolt, 30 W er passende ikke mindre 

og gjerne med fl at jernplettert spiss, disse er mest 
holdbare.

- 2–3 ruller blyfri loddetinn, ca. 0,5 kg Ø = 0,8–1 mm
- 15 stk. avisoleringstenger
- 15 stk. avbitertenger, små
- 1 - 2 multimeter/universalinstrument kan brukes 

til å teste kretser, fi nne feil. Ohmmeter brukes til 
å sjekke om det kommer strøm gjennom lodde-
punktene

- Forstørrelsesglass til å inspisere loddingene visuelt

Anskaffelse av materiell og utstyr
Alt materiell som trengs for installasjon av strøm i en 

4.1 El-installasjon i en leilighet

Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Fenomener og stoffer:
Forklare resultatet fra forsøk med strømkretser ved bruk av begrepene strøm, spen-
ning, resistans, effekt og induksjon.

1–11

Teknologi og design:

Ut fra kravspesifi kasjon utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere 
designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet

1–11

Teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i produksjonsprosessen 1, 2 og 11

Forskerspiren:
Skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale 
hjelpemidler

4, 5, 7, 8, 9, 11

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 10

Designe produkter i forhold til en kravspesifi kasjon for form og funksjon 1–11

Utdanningsvalg

Teknikk og industriell produksjon 1–11

Elektrofag 1–11
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4.1 El-installasjon i en leilighet

modelleilighet, kan leveres samlet i en eske.Esken 
inneholder ikke håndverktøy. Se oversikt over utstyr 
og leverandører bak i heftet.

Samarbeidspartnere under aktiviteten
Elektroentreprenør
Elektroverksteder
Opplæringskontoret for elektrofag
Videregående skole med utdanningsprogrammet 
elektrofag
NHOs regionkontor, samarbeid skole og næringsliv 
og ungt entreprenørskap
En partnerskapsavtale med en bedrift eller et opp-
læringskontor i el-bransjen kan være en god løsning, 
se Næringsliv i skolen, under bakgrunnsstoff og 
henvisninger

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Biblioteket
Litteratur
Fra elektriske kretser til intelligente hus, kurshefte 
SL-serien nr. 7 Skolelaboratoriet for matematikk, 
naturfag, og teknologi NTNU.
Teknologi & design, En praktisk prosjektbok for 
lærere, Damm 2006
Se også bakgrunnsstoff og litteraturoversikt bak i 
heftet.
Internett
Norsk Teknologi, www.norskteknologi.no
Energibedriftenes Landsforening, www.ebl.no
Næringsliv i skolen, www.nhoung.no/

Veiledning i gjennomføring av aktiviteten
Det er en tegning av modelleiligheten i kopieringso-
riginalene, og den skal forstørres til A3.
Tegningen monteres med messingstifter på en 
sponplate med format A3. For å gjennomføre 
enkeltøvelser kan deler av leiligheten gjøres på en 
plate med format A5. det er tegninger for dette i 
kopieringsoriginalene.

Framgangsmåten

Del 1
Følg tegningen av entreen – prøv deg som elektriker
• Bruk kopieringsoriginalen til å lage leiligheten i 

A3-format, eventuelt en deloppgave i A5-format.
• Fest arket med leiligheten i de merkede punktene 

til en sponplate med messingstifter. La stiftene stå 
10 mm opp. Stiftene skal brukes som loddepunk-
ter videre.

• Klipp opp riktige lengder av rød og svart ledning 
etter den tegnede kretsen. Husk: Rød ledning fra 
plusspolen på batteriet (internasjonal standard) 

fram til komponentene. Svart (eller annen farge) 
på minuspolen. Fargene bidrar til å holde oversikt 
over kretsene.

• Avisoler endene på ledningene, 10–12 millimeter.
• Tvinn de avisolerte ledningene rundt messingstif-

tene.
• Lodd fast batteriklipsene til ledningene med rik-

tige farger.
• Sjekk om koblingen virker. Kan du slå på og av 

lyset med bryteren? 
• Når det virker som det skal, kan de øvrige lod-

depunktene loddes, og kretsen er ferdig. Lære-
ren godkjenner med signatur på brettet eller i 
arbeidsboka før eleven går videre.

Del 2    
Lag tegning til soverommet – prøv deg som elektro-
ingeniør
• Tenk ut koblingene videre, tegn kretsen. Husk at 

kretsen skal virke uavhengig av den du alt har 
gjort ferdig i entreen.

• Elevene sjekker med læreren (for anledning 
overingeniør), diskuter, få godkjenning til å gjøre 
elektrikerjobben.

Når elevene har fått en kobling til å virke, tegner de 
koblingsskjemaet i arbeidsbok, læreren signerer osv.

Del 3
Fortsett på samme måte med kjøkkenvifta
• Tenk ut hvordan kretsen til kjøkkenvifta skal være, 

og tegn kretsen med bryter.
• Lag propellen i papp, brett og vri vingene.
• Stikk hull i sentrum på propellen, dette er hull for 

akselen til motoren.
• Lim fast propellen. Husk at vifta skal blåse lufta ut 

av kjøkkenet.
• Test hvilken vei propellen blåser med en prøve-

kobling.
• Merk polene på motoren med bit ledning (rød = 

pluss) og koble motoren riktig i kretsen. Se etter 
merkene for + og - på motoren eller test med bat-
teriet.
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Opplæring i bruk av verktøy – verktøylære
Elevene trenger opplæring for å bruke riktig verktøy 
til riktig prosess, også navn på verktøy, og prosesser 
må læres. Et godt håndlag med verktøy kan man 
ikke lese seg til, det må bygges opp gjennom egen-
trening og erfaring.

Hammer brukes til å stifte eller å spikre.

Avbitertang, avisoleringstang og nebbtang brukes 
til å kappe ledninger, fjerne isolasjon fra ledninger 
og holde og bøye ledninger osv.

Gangen i arbeidet. Hele leiligheten
Her er ”standardmenyen” for øvelser vi har beskre-
vet.
Det er kopieringsoriginaler til øvelsene 1–11.

Entreen
Øvelse 1. Bygg og test en sikring
Øvelse 2. Lys med bryter i entreen
Øvelse 3. Koble til batteriet
Øvelse 4. Tegn koblingsskjemaet for entreen i ar-
beidsboka

Soverommet
Øvelse 5. Lys med bryter i soverommet. Lage kob-
lingsskjema – kladd
Øvelse 6. Koble og teste lampa i soverommet
Øvelse 7. Tegn koblingsskjemaet for to lamper med 
brytere i arbeids boka

Kjøkkenet
Øvelse 8. Lag koblingsskjema for kjøkkenvifte med 
bryter – kladd
Øvelse 9. Kjøkkenvifte med bryter – koble, teste og 
tegne koblingsskjema i arbeids boka
Øvelse 10. Ekstraoppgave for raske elever: Kjøkken-
vifte med bryter, lysdiode og formotstand

A B C

Termostat

Motor

Ovn

Lampe

Lampe

Sikring

Batteri

Tegningen viser prinsippet for koblingene med 
sikring, to lamper, kjøkkenvifte og totrinns varmeovn 
med termostat. Tegningen er ”fasit” til den ferdige 
oppgaven.

Stua
Øvelse 11. Varmeovn med to trinn
Øvelse 12. Ekstraoppgave for raske elever: Termostat 
til varmeovnen   
Øvelse 13. Ekstraoppgave for raske elever: Lysdiode 
med formotstand til varmeovnen

Øvelsene 10, 12 og 13 er utvidelser som spesielt 
interesserte elever kan gjennomføre.

Tegninger til å montere etter, fi nner du i kopierings-
originalene.

Symboler
Se oversikten over symboler i bakgrunnsstoffet 
under Litt elektrisitetslære.

Gangen i arbeidet – delprosjekt
Det er også lagt ved fl ere varianter til delprosjekt. 
Det skulle være lett å ta ut relevant tekst og forkla-
ring. Alle opplegg bør ha med sikringen (i serie). 
For å bli kjent med parallellkoblingen bør elevene 
tillegg ha (minst) to komponenter i kretsen, for 
eksempel slik:

Lampe Motor

Lampe

Sikring Sikring

Batteri Batteri

Lampe

To lamper                       Lampe og motor

Tegningen er ”fasit” til koblingene. Leiligheten kan 
også som nevnt utvides om det er ønskelig. Eksem-
pler er fl ere lys, én eller fl ere lysdioder, ringeklokke 
osv.

Koblingsskjema – eleven tegner i arbeidsbok
Kopieringsoriginalene viser leiligheten med plasse-
ring av el-komponenter, men koblingen er ikke tegnet 
inn ferdig. Poenget er at det skal elevene selv fi nne 
fram til.  Elevene skal føre inn korrekt koblingsskje-
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Monteringen
Termostaten skal kobles i serie med varmespiralen, 
det vil si at strømmen først går gjennom varme-
tråden og så gjennom termostaten. Dermed vil 
varmen fra ovnen få bimetallstrimmelen til å bøye 
seg oppover, og dermed blir strømmen brutt – også 
strømmen til varmetråden. Men da blir varmetråden 
kald igjen, og det gjør bimetallstrimmelen også. Der-
med retter den seg ut igjen og slutter kretsen ved 
den andre messingstiften. Og slik vil det fortsette: 
Termostaten kobler strømmen til og fra, og dette var 
hensikten.

NB! Bevegelsene er så små at de kan være vanske-
lige å se. Er man heldig, kan man se gnister når 
termostaten kobler seg inn og ut.

En ”ordentlig” termostat på en ovn eller et strykejern 
vil på den løse enden hvile mot en regulerbar skrue 
istedenfor bare messingstiften. Hodet på skruen er 
det lille hjulet som sitter på utsiden av ovnen eller 
strykejernet. Der er det gjerne også en temperatur-
skala, slik at vi kan stille inn på ønsket temperatur.

4.1 El-installasjon i en leilighet

ma etter at de har prøvd ut en kobling i praksis.
• For at skjemaet skal bli oversiktlig, bør man 

tilstrebe tegning med linjal – og fl est mulig rette 
vinkler.

• Det bør være bare ett koblingsskjema for hele lei-
ligheten, i A4-format. Etter hvert som oppgavene 
utføres, tegner man videre på det.

• La elevene gjøre ett rom – eller én oppgave – om 
gangen og gjøre den ferdig, før de fortsetter til 
neste.

• Elevene bør bruke symboler fra e-læra. Det er en 
oversikt over symboler i bakgrunnsstoffet ak-
grunnsstoff, avsnittet Litt elektrisitetslære.

Bygging av ovnen
Bruk en ca 15 cm lang bit av varmetråden – av kon-
stantan. Den surres rundt en tynn skrutrekker eller 
lignende slik at den blir til en 4–5 cm lang spiral. Den 
festes på de tre stiftene A, B og C midt på (NB! Ikke 
øverst!). I neste omgang skal termostaten monteres, 
se utvidet øvelse 10. Termostaten må ikke være i 
kontakt med varmetråden.

Bygging av termostat til ovnen 
(ev. tilleggsoppgave)
Dette er en innretning som skal skru ovnen av og på 
slik at ovnen gir en forholdsvis konstant temperatur 
i rommet.

Egenskaper hos bimetall
Termostaten vi skal bruke, er en ca. 5 cm strimmel av 
bimetall. (bi betyr 2). Den består av to tynne strimler 
av to typer metall som er limt sammen. Disse metal-
lene utvider seg ulike mye ved oppvarming Resulta-
tet blir at bimetallstrimmelen bøyer seg i en bue ved 
oppvarming. Hvilken vei den bøyer seg, kan man lett 
avgjøre ved å holde den med en tang langsmed en 
loddebolt. Denne avbøyningen skal utnyttes som en 
bryter i varmeovnen.

Virkemåte med termostat – koblingen
Bimetallstrimmelen skal danne en ”bro” på tvers av 
og over varmespiralen og mellom de to messingstif-
tene som er antydet på tegningen nedenfor.

Den skal loddes fast bare i den ene messingstiften, 
slik at den blir fri til å bevege seg oppover ved opp-
varming fra den andre messingstiften. Sjekk bevegel-
sen nøye på forhånd. Det kan være litt vanskelig å 
få loddet fast strimmelen, men med litt tålmodighet 
går det.
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A B C

Batteri

Bryter

Bimetall

Kontakt ved avkjøling.
Brudd ved oppvarming

Loddet fast kun her!

Utvidelse av oppgaven              
På moderne varmeovner, strykejern, TV-er osv. er det 
gjerne en lysdiode som viser når strømmen står på 
og når den er av. Vi har ønsket å lage en moderne 
ovn – eller kjøkkenvifte – med lysdioder.
 
For å åpne for kreativitet og virkelyst kan elevene 
legge inn 
fl ere lamper i leiligheten
lysdiode på motoren og/eller ovnen

Lysdioder
Lysdiode, engelsk Light Emitting Diode (LED) 
LED er vanlig betegnelse som også brukes på norsk. 
Dette er en liten lyspære, som bruker forsvinnende 
lite strøm, og det er derfor den er så mye brukt. 
LED-en slipper gjennom strøm – og lyser – bare når 
strøm går fra
plusspolen til minuspolen. Kobler man LED-en gal 
vei i kretsen, slipper den ikke gjennom strøm – den 
er ”tett” – og lyser da heller ikke! Derfor har ”beina” 
på lysdioden ulik lengde, slik at man lett ser forskjell.

Plusspolen: Det lange beinet   
Minuspolen: Det korte beinet. Det er et fl att merke på 
kraven ved det korte beinet.

Et annet forhold er at lysdioden tåler kun svak 
strøm, dvs. vel 2 V spenning og må beskyttes mot 
 batterispenningen med en motstand i serie på ca. 
600 – (ohm) med et batteri på 9 volt (200 ohm ved 
4,5 volt). En lysdiode kan brenne av og ”gå”, akkurat 
som en vanlig lyspære. En motstand kan betegnes 
som en ”strømbrems”.

Problemløsing: La elevene selv få fi nne ut av koblin-
gen, tegne koblingsskjema og passe på strømretnin-
gen. Fra nå av er pluss og minus bundet i leiligheten 
og markeres med pluss- og minustegn ved ”sikrings-
skapet” der batteriet kobles til. 

Tegningen viser ”fasiten” når LED-en er koblet til 
kjøkkenviften.
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Ideer til å utvide aktiviteten

Ringeklokke til leiligheten? 
Hva med ringeklokke i leiligheten? 
Se Bolig-abc hefte 3, aktivitet 3: Boligen, øvelse 2 
Design et dørskilt med ringeklokke. 

Tretrinns varmeovn
Med den samme varmetråden som før kan man 
også lage et tredje trinn. Dette krever en litt tungvint 
løsning med en ekstra bryter. Dette er nødvendig 
med vår enkle og billige bryterløsning ved hjelp 
av en binders. Men dette kan utnyttes til å forklare 
virkemåten til en bryter på ovnen eller kokeplata 
hjemme. Profesjonelle brytere løser dette enklere.

Forklaring
Strømmen går inn i ovnen i pkt B, og deler seg 
og gjennom både BA- og BC-varmetråden. De to 
delene av varmeelementet blir da parallelle kretser. 
Motstanden blir lavere, strømstyrken høyere enn på 
trinn 2, og det blir derfor enda sterkere varme, altså 
trinn 3.
 
Trinn 3: Med BC og BA koblet parallelt, blir varmeef-
fekten størst.

3 trinn uten termostat
Pilene viser hvordan strømmen går.

A B C

Trinn 1

AC stor motstand, liten strøm gir svak varme: Trinn 1

A B C

Trinn 2

BC gir lavere motstand, sterkere strøm og mer 
varme: Trinn 2

A B C

Trinn 3

BA og BC koblet parallelt gir enda lavere motstand. 
Derfor sterkest strøm og mest varme: Trinn 3

3 trinn med termostat

A B C

Trinn 1

A B C

Trinn 2

A B C

Trinn 3

Termostaten virker på alle trinn på ovnen.
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Nøtt

Trappelysproblemet: To brytere til samme lampe
Dette er ikke knyttet til leiligheten foran. Så langt har 
vi ikke hatt elever som har greid å tenke ut koblin-
gen, enda de fi kk med hintet. Mange har fått gruble 
til neste uke og har kommet med fl ere skisser før de 
har fått løsningen!

Problem: Dette er et hverdagsproblem for en elek-
triker: Trappa mellom første og annen etasje har ei 
lampe som kan betjenes med to uavhengige bry-
tere. Du skrur på lyset med bryteren når du kommer 
nedenfra og skrur det av med den andre bryteren 
når du kommer opp. Eller omvendt. Hvordan er kob-
lingen mellom lampa, de to bryterne og batteriet?

Øvre
bryter
(pilen)

Nedre
bryter
(pilen)

Batteri

Lampa lyser! Studer hvordan strømmen går!

Øvre
bryter
(pilen)

Nedre
bryter
(pilen)

Batteri

Lyset er skrudd av med øvre bryter! Studer hvordan 
strømmen går!

Øvre
bryter
(pilen)

Nedre
bryter
(pilen)

Batteri

Lyset er skrudd på med nedre bryter! Studer hvordan 
strømmen går!

Flere brytere til samme lampe?
Trenger man fl ere brytere til samme lyspære, bruker 
elektrikere gjerne et relé. Det er en slags elektronisk 
bryter – som kan være plassert i sikringsskapet. De 
enkelte bryterne vil da kun gi et styresignal til reléet 
som så skrur lyset på (eller av). I prinsippet kan man 
da ha mange brytere som kan gi styringssignal til 
det samme reléet og den samme lampa. Skrur man 
på lyset i et slikt anlegg, kan man gjerne høre et 
”klikk” fra reléet inne i sikringsskapet.

Diplom – sertifi kat
Elevene kan, når de har fullført, få diplom som bevis 
på at de kan lodde. Har elevene gjort hele leilig-
heten og fullført prosjektet, bør de få sertifi kat. For 
anledningen undertegner læreren seg som ingeniør, 
og man kan sikkert få ”lurt” rektor til å undertegne 
også. Lag kopier på kulørt papir og lag litt ”høytid” 
omkring overrekkelsen. Samtidig kan noen ord 
knyttes til dette om at etter endt fagutdanning med 
læretid i en bedrift får man også et slikt fi nt sertifi -
kat, da er det fag- eller svennebrev. Dette opplegget 
kan tilpasses til eget prosjekt og egen skole.  
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Kopieringsoriginal

I denne oppgaven utfører du arbeid som er nær 
knyttet til to viktige yrker. Du skal få prøve deg som 
elektriker. Elektrikeren monterer brytere, strekker 
ledninger osv. og kobler dem til sikringsskapet. 
Elektrikeren følger tegninger og beregninger som 
elektroingeniøren har laget på forhånd.

Først skal du montere sikring, bryter, lampe og 
ledninger og lodde det hele sammen i entreen – og 
da er du altså elektriker. Men løsningen på de neste 
oppgavene må du tenke ut og tegne først, gjerne på 
et kladdeark, før du tegner koblingen på brettet – og 
da er du ingeniør.

En fagutdannet elektriker får etter endt utdanning 
et fagbrev eller sertifi kat. En ingeniør får et vitnemål 
eller diplom. Er du heldig med dette prosjektet, kan 
du kanskje også få et sertifi kat eller et diplom som 
viser at du har nådd læringsmålet for denne aktivi-
teten.

Mål
Du skal
• kunne en del el-symboler slik at du kan lese et 

koblingsskjema, følge det under montering og 
selv lage koblingsskjemaer til egne koblinger.

• gjennomføre det praktiske arbeidet med å mon-
tere forskjellige typer elektrisk utstyr i leiligheten.

• kunne lodde.
• kunne lokalisere feil som måtte oppstå og rette 

dem.
• vite hva seriekobling og parallellkobling er.
• kjenne noen sentrale begreper fra e-læra: spen-

ning, strøm, motstand og effekt. Du skal kjenne de 
enhetene de måles med.

• kjenne ulike komponenter som bryter, motor, 
lampe, motstand og eventuelt lysdiode og hvor-
dan de brukes i en krets.

Læreren vil gi deg utstyr, tegning og koblingsskjema 
så du kommer i gang, og vil forklare hva du skal 
gjøre trinn for trinn.

Gjør ferdig ett rom eller en øvelse om gangen før du 
fortsetter med neste.

Lykke til!

4.1  El-installasjon i en leilighet4.  Energi og miljø

Navn   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  Klasse   _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
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Øvelse 1

Bygg og test en sikring

Sikringen skal være i entreen. Aller først kan du feste 
arket med tegningen av leiligheten med noen mes-
singstifter, tape e.l. til sponplata. Begynn med å sette 
fast stiftene. De skal stikke opp 10–12 mm, for at 
de skal kunne tjene som loddepunkter. I entreen er 
strømkretsen tegnet opp med symboler.

Kobber Messing

a)  Bygg sikringen over symbolet for sikring. Vi skal 
bruke en tynn uisolert koppertråd som sikring 
– festet mellom to stifter i platen. Surr koppertrå-
den noen ganger rundt de to messingstiftene.

b)  Test sikringen med et 4,5 volts batteri (3 x 1,5 V) 
direkte mot stiftene og send strøm gjennom kop-
pertråden. Du vil da se at den smelter av og bry-
ter strømmen. Kretsen blir brutt. Grunnen til dette 
er at batteriet leverer en veldig sterk strøm – sterk 
nok til at tråden blir så varm at den smelter, dvs. 
mange ampere, selv om spenningen bare er 4,5 
volt.

c)  Erstatt koppertråden med en ny, før du fortsetter 
med neste øvelse.

Hjemmeoppgaver – sikringer

Hvilken oppgave har sikringene i sikringsskapet
hjemme?
Hjemme i leiligheten eller huset der du bor har du 
et sikringsskap med hovedbryter, måler for el-orbruk 
og sikringer. Navnet sikring forteller at den skal 
beskytte det elektriske anlegget slik at ikke farlige 
hendelser som elektrisk støt, overledning eller brann 
kan oppstå.

Sikringen skal være det svakeste punktet i en strøm-
krets.

Hvis det er overbelastning eller feil i kretsen (overled-
ning) skal sikringen bryte strømmen. ”Sikringen er 
gått” sier vi når huset plutselig blir mørklagt. Husk at 
det er alltid en årsak til at sikringen går, og vi må lete 
etter denne årsaken! Feil i det elektriske anlegget 
kan gi deg støt, lage brann eller skade utstyr.

Læreren har informasjon om sikringer, om hva som 
kan få sikringen til å gå og hvordan vi kan fi nne 
feilene. Drøft dette i klassen.

Hvordan er sikringen bygd?
Kan gjøres på skolen eller hjemme på ”roterommet”.

Oppgave 1
Har du en sikring av den gamle smeltetypen, kan du 
lett fi nne ut av hvordan den er bygd. Knus den med 
en hammer, men rull den først inn i en papirserviett 
slik at porselensskår og sand ikke spruter rundt. Kan 
du fi nne sølvtråden? Perlen? Den lille fjæra som 
skyver ut perlen når sikringen er gått? Sanden? Lag 
en tegning som viser hvordan sikringen er laget.

Oppgave 2
Sjekk hjemme hva slags sikringer dere har i sikrings-
skapet. Hvilke ampereverdier har de ulike størrel-
sene av sikringer? Lag en liten tabell over farger og 
ampereverdier som du fi nner.

Hvor mange ampere har hovedsikringen?
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Øvelse 2

Lys med bryter i entreen

a) Studer pæra og pæreholderen så du ser de to 
polene, og du skjønner hvordan strømmen går inn 
og går ut av dem.
Bruk røde ledninger fra plusspolen på batteriet fram 
til lyspæra. 
Bruk svarte ledninger fra den andre siden av kompo-
nenten tilbake til minuspolen på batteriet.
Denne fargekodingen gjelder i alle de neste oppga-
vene også.

Monter først bare pæreholderen i entreen. Du må 
stikke hull med en syl før du kan skru den fast. Den 
kan også stiftes fast med messingstifter. Klipp led-
ninger med avbitertang i passende lengder mellom 
messingstiftene. Ta av et par centimeter av isolasjo-
nen med avisoleringstang i begge ender og surr de 
blanke endene rundt stiftene oppunder hodene på 
disse.

Fest de andre ledningene på samme måte.

b)  Lag bryteren. Rett ut en binders og del den i to 
med avbitertang. Den ene biten skal tjene som 
bryter mellom to stifter som vist i fi guren. Den 
ene enden kan du forme med nebbtang til et lite 
øye som legges rundt den ene stiften og knipes 
fast der. Hold bindersen i posisjon og lodd den 
fast, men bare i den ene enden. Meningen er at 
den andre enden skal være fri, slik at du med 
spensten i bindersen kan koble strømmen til eller 
fra, som en bryter.

Se tegningen

Øvelse 3

Koble til batteriet

Batteriklipsen har en rød ledning til plusspolen og en 
svart ledning til minuspolen på batteriet.
Batteriet er vårt E-verk. Det må kobles riktig inn i kret-
sen med rød og svart ledning som nevnt i øvelse 2
Fest alle ledningene ved å surre den avisolerte en-
den rundt messingstiftene.

Alle ledningene bør være på plass, og du må ha 
testet at kretsen virker, før du går i gang med lod-
dingen.

Lodding
Ledningene skal nå loddes ved alle stiftene og til 
polene på pæreholderen slik at det blir god elektrisk 
kontakt. Varm opp loddepunktet på den ene siden 
og før loddetinnet  mot loddepunktet på den andre 
siden. Pass på å holde den varme loddebolten inntil 
ledningen/stiften (loddepunktet) slik at disse blir 
skikkelig varme. Tråden med loddetinnet skal smelte 
når den berører selve stiften/ledningen.

En vanlig feil er å smelte loddetinnet direkte mot lodde-
bolten først. Da oppdager du at tinnet ikke vil feste seg 
til det kalde loddepunktet.

Pass på at du ikke puster inn røyken som kommer 
fra loddetinnet.

Pass også på at du ikke brenner deg på loddebolten.

Nå skal du kunne skru pæra av og på med bryteren. 
Og sikringen skal holde.

Virker dette?

Hvis NEI: Finn feilen, eventuelt sammen med læreren.
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Spørsmål om serie- og parallellkobling

Hva menes med seriekobling? Lag en setning med egne ord.

Hva menes med parallellkobling? Lag en setning med egne ord.

w
Øvelse 4

Tegn koblingsskjemaet for entreen

Når alt virker, skal du tegne koblingsskjemaet i ar-
beidsboka. Så kan du gå videre til neste øvelse.

Øvelse 5

Lys med bryter i soverommet – 
lag koblingsskjema

Nå fortsetter vi med den andre pæra. Også den skal 
ha bryter. Men her må du selv først tenke ut løsnin-
gen og tegne løsningen på brettet. Kravet er at de 
to pærene skal kunne tennes og slukkes uavhengig 
av hverandre. Når du har tegnet et forslag til løsning 
av denne kretsen, må du kunne forklare hvordan 
strømmen skal gå. Læreren må gi godkjenning før 
du starter med montering og lodding.
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Øvelse 6

Koble og teste lampa i soverommet
Koble opp og lodde som du har gjort tidligere. Virker 
det?

Øvelse 7

Tegn koblingsskjemaet for to lamper med 
 brytere

Når kretsen virker uavhengig av lyset i entreen, skal 
du tegne koblingsskjemaet inn i arbeidsboka. Bygg 
videre på det skjemaet du tegnet for entreen.

Øvelse 8

Lag koblingsskjema for kjøkkenvifte med bryter

I kjøkkenkroken skal du montere en kjøkkenvifte. Du 
skal lage en propell av en tynn papp- eller plastbit 
og lime den på akselen til motoren. Motoren kan 
festes med en bit hullbånd/dobbeltsidig tape/mot-
orklips som bøyes rundt – gjerne oppå en kloss – og 
skrus/stiftes til brettet.

Kravene vi stiller til kjøkkenvifta er at
• den skal blåse lufta ut av kjøkkenet. Da må du 

passe på både måten du vrir propellbladene på og 
hvordan du kobler polene på motoren.

• vifta selvfølgelig også skal ha en bryter.
• motor og bryter også skal være koblet slik at de er 

uavhengig av kretsene i entreen og i soverommet.

Tegn koblingsskjemaet på brettet.

Øvelse 9

Kjøkkenvifte med bryter – koble, teste og tegne 
koblingsskjema

Utfør koblingen og prøv den ut. Når utstyret virker 
som det skal, tegner du koblingen fi nt inn på kob-
lingsskjemaet i arbeidsboka.

Øvelse 10

Ekstra øvelse
Kjøkkenvifte med lysdiode og motstand

Dette kan bli en fi n forbedring av utstyret. Når vifta 
er på, skal lysdioden lyse. Gå fram som før:
• Tegn koblingsskjema
• Monter og test
• Tegn koblingen inn i arbeidsboka når alt virker 

som det skal

Lysdioden, LED-en er en slags lyspære. Den bruker 
forsvinnende lite strøm, og det er derfor den er så 
mye brukt.  LED-en slipper gjennom strøm – og lyser 
– bare når strøm går fra plusspolen til minuspolen. 
Derfor har ”beina” på lysdioden ulik lengde, slik at 
man skal kunne bruke dem riktig:

Plusspolen: Det lange beinet
Minuspolen: Det korte beinet. Det er et fl att merke på 
kraven ved det korte beinet.

Et annet forhold er at lysdioden bare tåler svak 
strøm og må beskyttes mot batterispenningen med 
en motstand i serie – ca. 600 � (ohm) med et batteri 
på 9 volt. En lysdiode kan brenne av og ”gå”, akkurat 
som en vanlig lyspære. En motstand kan betegnes 
som en ”strømbrems”.

Kobler man polene motsatt, går det ikke strøm 
igjennom, og lysdioden vil ikke lyse.

Har du brukt serie- eller parallellkobling? Forklar koblingen.
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Øvelse 11

Koblingsskjema for varmeovn med to trinn

Til varmeelement bruker du ca. 15 cm av en mot-
standstråd av konstantan. Når det går strøm gjen-
nom den, blir den varm. Denne egenskapen skal 
utnyttes som varmeelement i ovnen.

Motstandstråden vikles rundt en tynn skrutrekker – 
eller rundt patronen tatt ut av en kulepenn – til en 
spiral og loddes fast over tre messingstifter på bret-
tet (kalt A, B og C) lavt nede på stiften. Altså en stift 
og lodding i hver ende og en på midten. La det være 
ca. 5 cm mellom de ytterste stiftene (A og C).

• Lag varmeovnen etter koblingsskjemaet nedenfor.
 Du må skjønne symbolene og fi nne de praktiske 
løsningene.

Trinn X
Hvis bryteren settes i stilling A, vil strømmen gå 
gjennom hele varmetråden.

A B C

Batteri

Bryter

Trinn Y
Hvis bryteren settes i stilling B, vil strømmen gå 
gjennom halve varmetråden.

A B C

Batteri

Bryter

• Svar på spørsmålene:
Hvilken varmetråd har størst resistans/motstand – 
AC eller BC?

Hvilken varmetråd slipper strømmen lettest 
 gjennom – AC eller BC?

Hvilken varmetråd gir mest varme – AC eller BC?

Når varmeovnen står på trinn 1, varmer den minst. 
Når den står på trinn 2, varmer den mer. I fi gurene 
ovenfor har vi satt X og Y istedenfor det riktige tallet. 
Finn ut om trinn X er trinn 1 eller trinn 2 – og fi nn ut 
hvilket tall Y står for.

• Skriv trinn 1 og trinn 2 ved de riktige stiftene på 
ovnen i leiligheten din.

• Tegn inn koblingen i arbeidsboka.
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Delprosjekt: To lyspærer

Nederste fi gur kan brukes som monteringsark på plate i A5 størrelse, halv A4 størrelse.
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Delprosjekt: Lyspære og vifte

Nederste fi gur kan brukes som monteringsark på plate i A5 størrelse, halv A4-størrelse.
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Delprosjekt: Totrinns varmeovn med termostat

Nederste fi gur kan brukes som monteringsark på plate i A5 størrelse, halv A4-størrelse.
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4.2  Energiøkonomisering4.  Energi og miljø

Formål

Hensikten med denne aktiviteten er at elevene skal 
sitte igjen med en forståelse av
-  hvor mye energi vi bruker i en bolig og hva vi 

bruker den til
-  hva energien koster
-  hvordan vi kan spare energi
Elevene skal også bli kjent noen alternative energi-
former

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 Hjemmelekse til en dag
Øvelse 2 1 time
Øvelse 3 1 time
Øvelse 4 Introduksjon 15 minutter og resten er 

hjemmelekse
Øvelse 5a Hjemmelekse til én dag
Øvelse 5b 1 time
Øvelse 6 1 time
Øvelse 7 1 time laging og 1 time utprøving
Øvelse 8a 1 til 3 timer
Øvelse 8b 1 time
Øvelse 9 ca. 2 timer

Kort beskrivelse

Aktiviteten er delt inn i ni øvelser som kan gjennom-
føres uavhengig av hverandre eller kombineres på 
ulike måter for å belyse spørsmålet om energiøko-
nomisering.

Øvelse 1 Registrering av elektrisk effekt

Øvelse 2 Hva er kWh?

Øvelse 3 Vi lager strømregning

Øvelse 4 Bruker vi mye energi?

Øvelse 5a Klarer familien å spare?

Øvelse 5b En matteoppgave der jeg er hoved-
person

Øvelse 6 Dusjen 

Øvelse 7 Klarer vi å samle solenergi?

Øvelse 8a Boligforskning på naturfagrommet.

Øvelse 8b Wolfram von Krafts framtidshus

Øvelse 9 Wolfram surfer!

Forslag til prosjektarbeid

Elevene kan søke etter informasjon på Internett. Her 
er noen eksempler på oppgaver:
Hvordan varmer vi opp hus?
Solenergi – hvordan virker den?
Registrering av energiforbruk i fl ere familier – sam-
menligning
Vannbåren varme
Varmepumpe, se hefte 3 kap. 5.2 Miljøvennlig opp-
varming
Produksjon av vindenergi
Energihuset
Lavenergihus og passivhus
Energi og miljø – en hjelp til miljøvennlig tenking.
Energimerking av btgg og boliger

Anbefalt årstrinn

Årstrinn  7 og 10
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Forankring i læreplanen 

Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Naturfag

Fenomener og stoffer og forskerspiren er to av hovedområdene i naturfag. 
Her handler det blant annet om sentrale fenomener som lyd, lys, elektrisitet og 
 magnetisme, energi og energikilder.

Etter årstrinn 10

Skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av  digitale 
hjelpemidler 

4 og  5a

Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare 
energikilder

7, 8a, 8b og 9

Planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypote-
ser og velge publiseringsmåte

1 og 2

Gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt 1 og 2

Matematikk

Matematikkfaget skal medvirke til å utvikle den matematiske kompetansen som 
 samfunnet og den enkelte trenger. For å oppnå dette må elevene få mulighet til å 
arbeide både praktisk og teoretisk.

Etter årstrinn 7

Planlegg og gjennomføre datainnsamling tilknyttet observasjoner, 
 spørreundersøkelser og eksperimenter

4, 5a, 5b og 6

Stille opp og forklare beregninger og framgangsmåter og argumentere for 
l øsningsmetoder 

6

Etter årstrinn 10

Ordne og gruppere data, fi nne og drøfte median, gjennomsnitt og variasjonsbredde, 
og presentere data med og uten digitalt verktøy

6

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 10

Designe produkter i forhold til en kravspesifi kasjon for form og funksjon 7 og  8b

Beskriv ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av 
skisser og digital programvare

7 og 8b
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Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Samfunnsfag

Etter årstrinn 10

Planlegge, gjennomføre og presentere problemorienterte undersøkelser og vurdere 
arbeidsprosses og resultater

4, 5a og 8a

Norsk

Etter årstrinn 10

Bruke tekstbehandlingsverktøy i skriveprosesser, og egnede verktøy for kommunika-
sjon, arkivering og systematisering av eget arbeid

3, 5b og 9

Aktiviteten dekker følgende konkrete faglige punk-
ter i læreplanen

Naturfag
Varmelære
Strøm, spenning motstand, energioverføring
Drøfte energiøkonomisering i husholdning
Bli kjent med fornybare og ikke fornybare energikil-
der
Målenheter for strøm
Måling og registrering av temperaturer
Bli kjent med elektrisk utstyr og kjennskap til elek-
triske koblinger
Temperatur
Refl eksjon og lysbrytning, eksempel på teknologisk 
bruk

Matematikk
Geometri
Spørsmål omkring personlig økonomi
Forbruksmønsteret
Vurdere priser
Tallregning
Datainnsamling
Tolking av tall
Registrere, formulere og arbeide med problemer og
oppgaver knyttet til samfunnslivet
Størrelser og enheter
Vurdere, beskrive og bearbeide situasjoner og prak-
tiske problemer
Anvende matematikk på spørsmål og problemer 
innenfor 
natur og ressursforvaltning
Erfaring med bruk av regneark
Lage stolpe- og kakediagrammer

Kunst og håndverk
Selvvalgte tema
Lage skisser, 3D-tegninger
Størrelsesforhold, proporsjoner
Gjengi observasjoner gjennom tegning
Materialkjennskap
Praktiske ferdigheter
Lage modeller
Design
Kreativitet

Samfunnsfag
Planlegging
Registrere og formulere problemer 
Oppgaver knyttet til viktige samfunnsspørsmål

Norsk
Bruk av informasjonsteknologi
Arkivering
Systematisering av eget arbeid

Materialer og utstyr
Tilgang til Internett er nødvendig
Skrivesaker
Perm for samling av oppgaver
Ulike registreringsark fra kopieringsoriginaler
Kalkulator
Regneark 
Tilgang til elektriske ovner, hjemme eller på skolen
Termometer, som eleven eventuelt har hjemme
To A3-ark, papp, aluminiumsfolie, limstift, stiftemas-
kin, teip, termometer
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Samarbeidspartnere under 
 aktivitetene

Lokal strømleverandør
Lokale enøk-sentere, www.enok.no – klikk på din 
landsdel på kartet  
I enkelte større kommuner er det miljø- og enøk-
etater

Bakgrunnsstoff og henvisninger

Internett 

Viktige kilder for energi og miljøspørsmål
Enova, www.enova.no/
Min energi, www.minenergi.no/strømhjulet
Grønn hverdag, www.gronnhverdag.no
Klimatesten, www2.vg.no/klimatesten
Nettverk for miljølære, www.miljolare.no/energi
Enøk-sentret, www.enok.no
Energisenteret i Hunderfossen familiepark, www.eis.no
Energimerking av bygg og boliger, 
www.energimerking.no
Institutt for energiteknikk, www.ife.no
Spar Energiweb ANS, www.sparenergi.no/
Statistisk sentralbyrå , www.ssb.no
Statens forurensingstilsyn, www.sft.no
Olje og energidepartementet, www.odin.dep.no/oed
Statkraft, www.statkraft.no
Kraftskolen, www.kraftskolen.no
Statens bygningstekniske etat, www.be.no
Norsk bioenergiforening, www.nobio.no
Norsk solenergiforening, www.solenergi.no
Norsk ved, www.norskved.no
Jøtul – vedkalkulator, www.jotul.no
Norsk varmepumpeforening, www.novap.no
Sintef energiforskning, www.sintef.no
Husbanken, www.husbanken.no/
Lavenergiboliger, www.lavenergiboliger.no
Lavenergiprogrammet for bygg og anlegg, 
www.lavenergiprogramet.no
NELFO, www.nelfo.no/forbrukertips/index.asp

Inneklima, energiforbruk, oppgaver 
Netteverk for miljølære, www.miljolare.no/ 
Norsk institutt for luft forskning, www.nilu.no
Mål temperatur i klasserommet
Norsk institutt for luftforskning
Sjekk skolens energiforbruk,
Undersøk støv i klasserommet
Mål karbondioksid i klasserommet
VVS i skolen, Danmark, ”Det lille energikørekort”, 
www.vvsu.dk/folkeskole/
Bolig-abc, www.boligabc.no

Enøksjekken, enøk-sentrene har skjema for dette, 
www.enok.no.
Enøk-sjekken gir en enkel enøk-analyse av boligen 
basert på egne opplysninger.

Litteratur
Bibliotek 
Diverse publikasjoner fra Enova, www.enova.no
Diverse litteratur som en kan søke seg frem til på 
nettet:
På naturlig vis
Miljøvennlig oppussing, undertittel Produkter meto-
der hensyn
Godt inneklima, undertittel Håndbok for hjemmet
Veronicas virkelighet, en spennende historie om 
miljøtenkning og ressursbruk.
Energieffektive boliger for fremtiden, undertittel En 
håndbok for planlegging av passivhus og 
lavenergiboliger, www.husbanken.no
Varmepumper, www.osterholm.no
Lavenergiprogrammet, www.lavenergiprogrammet.
no/article.php?articleID=996&categoryID=279
Fremtidens energiforsyning: Ny teknologi eller glo-
balt sammenbrudd og Hva blir Norges rolle? 
www.ntva.no

Se også bakgrunnsstoff bak i heftet:

Litt elektrisitetslære
Energi og effektbehov for bygninger, symboler og 
begrep
Lavenergihus – passivhus
Lavenergiprogrammet
Vann vår viktigste råvare
Hva avgjør fremtidige kraftpriser?

Veiledning i gjennomføring av 
 aktiviteten

Øvelse 1

Registrering av elektrisk effekt

Dette er en hjemmeoppgave. Her er det muligheter 
for å drøfte begrep som effekt, watt, kilowatt og 
energi og fi nne ut hva som bruker mest strøm. Ener-
giforbruk og enheten kWh blir behandlet i neste 
øvelse.
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Øvelse 2

Hva er kWh?

Øvelse 2 bør tas etter øvelse 1. Øvelse 2 kan gjen-
nomføres hjemme eller på skolen. Det er oppgave-
ark i kopieringsoriginalen..

Øvelse 3

Vi lager strømregning

Denne oppgaven egner seg godt for regneark. Kal-
kulatorbruk. Beregning av gjennomsnitt.

Øvelse 4

Bruker vi mye energi?

Hjemmeøvelse. Det er registreringsskjema i kopie-
ringsoriginalen. Det er en fordel å prate sammen om 
øvelsen før de registrerer hjemme.

Øvelse 5a

Klarer familien å spare?

Hjemmeøvelse. Prat om hvordan en leser av strøm-
måleren. Kanskje litt om sikringer også. Hovedtan-
ken er å få til enøk i praksis. Det er en oppskrift på 
sparetips i kopieringsoriginalen eller www.enok.
no. Drøfting av resultatene er viktig. Regneark kan 
brukes.

Øvelse 4a

En matteoppgave der jeg er hovedperson

Det er oppgaveark i kopieringsoriginalen. Her er det 
mulighet for differensiering. Oppgavene samles i 
oppgavepermen. Regneark kan brukes.

Øvelse 6

Dusjen

Alle skal registrere data hjemme. Del B er noe van-
skelig. Det er mulighet for mange ulike oppgaver 
med drøftinger. Dette øker læringen.

Her er regneeksempler som kan brukes:
Med en vanlig dusj som bruker 20 liter vann i minut-
tet, brukes det i løpet av 10 minutter 200 liter vann.
Vannet varmes vanligvis opp fra 3 til 38 grader, tem-
peraturøkning = 35 grader.
Det brukes 1,163 Wh å varme opp 1 liter vann 1 grad.
Regnestykket blir: 1,163 Wh/liter vann og grad x 200 
liter vann x 35 grader = 8141 Wh = 8,14 kWh

Med sparedusj som bruker 8 liter vann i minuttet 
brukes det i løpet av 10 minutter 80 liter vann.
Regnestykket blir: 1,163 Wh/liter vann og grad x 80 
liter vann x 35 grader = 3256 Wh = 3,26 kWh

Det er sparedusjer som bruker helt ned i 6 liter vann 
i minuttet.

Strømpris kan variere fra kr 0,80 til 1,20 kr/kWh og 
enkelte steder kanskje mer.

Kilde: Enova

Husk at vannet ikke er gratis, det koster fra ca. 5 
kroner og opp til 20 kroner og mer for 1000 kubikk-
meter. Undersøk hva vannavgiften er i kommunen. 
I mange kommuner er det vannmåler i boligene, og 
da er det er enkelt å kontrollere vannforbruket og 
kostnadene. Dette fremgår av fakturaen fra kom-
munen.

Elevene kan få oppgaver der de regner ut hva dusj-
ingen koster familien med vann og energikostnader 
når de dusjer kortere eller lengre tid, én gang eller 
fl ere ganger om dagen, bruker sparedusj som halv-
erer vannforbruket, strømpris osv. Her er det mange 
variabler å velge mellom. Læreren eller elevene kan 
sammen velge forutsetninger.

Bruk regneark eller kalkulator.

Elevene kan fremstille resultatet som søyle- og kake-
diagrammer. Drøfting av resultatet er viktig.

Øvelse 7

Klarer vi å samle solenergi?

Denne øvelsen vil illustrere energien i sollyset for 
elevene og viser hvordan vi kan îfangeî denne. 
Drøftinger av ideell vinkel, overfl atekvalitet og andre 
former på solfangeren er fi ne emner. Konstruksjonen 
her kan videreutvikles til pølsegrill. Solfangere av 
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paraplyer og paraboltallerkener er mulige oppføl-
gingsprosjekter. Utfordring til elevene: Hvem får 
høyest temperatur? 

Øvelsen gir god trenning i å skrive rapport.

Øvelse 8a

Boligforskning på naturfagrommet

Oppgavene fokuserer på varmelæren. Tanken er at 
utstyr som fi nnes på naturfagrommet, skal taes i 
bruk på en noe annerledes måte. Prøv å relatere re-
sultatene til tema bolig, isolasjon, tetthet, varmetap, 
enøk og økonomi. Energikvaliteter knyttet til enøk 
kan gjerne taes opp her. Dette er et tema som er lite 
berørt, men som er viktig for å tenke miljøvennlig 
bruk av energi.

Øvelse 8b

Wolfram von Krafts fremtidshus

Fantasi, kreativitet og fagkunnskap skal munne ut i 
dette framtidshuset. Flere av de tidligere oppgavene 
er nyttige som bakgrunn. Pappmodeller av hus er 
også behandlet i dette heftet i aktivitet 3, øvelse 10.

Øvelse 9

Wolfram surfer

Fattige Wolfram har fått teften av noe ... han surfer 
på nettet, søkeord solenergi, varmepumper ...

Her er internettoppgaver som elevene kan gjøre 
på skolen eller hjemme. Fordel oppgavene mellom 
elevene. Det er naturlig å presentere resultatene 
for hverandre. Se Bolig-abc hefte 3 kapitel 5.2 om 
varmepumper.
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Kopieringsoriginal

4.2  Energiøkonomisering4.  Energi og miljø

Navn   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  Klasse   _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Øvelse 1

Registrering av elektrisk effekt

1.  Drøft med læreren hva elektrisk effekt er og hvordan du fi nner effekten det elektriske utstyret hjemme 
 bruker.

2.  Sett en * bak alle effektene som er over 1 kW.
3.  Skriv ned effekten til ulike typer elektrisk utstyr. Noe av tabellen er fylt ut på forhånd for å sette deg på 

 sporet. Fyll ut for andre rom og annet utstyr selv. Pass på å få med varmtvannstanken og vaskemaskinen ! 
 Få hjelp av en voksen hvis du må fl ytte på ting for å lese av effekten på maskiner og utstyr.
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Skjema for registrering av elektrisk effekt

ROM ELEKTRISK UTSTYR EFFEKT

Stue Lampe 1

Lampe 2

Lampe 3

Lampe 4

El-ovn 1

El-ovn 2

TV

Kjøkken Komfyr plate 1

Komfyr plate 2

Komfyr plate 3

Komfyr plate 4

Komfyr stekeovn

Kjøkkenmikser type:

Mikrobølgeovn

Lampe 1

Lampe 2

Lampe 3

Radio

Soverom

Gang

Bad

4. Hvilke tanker gjør du deg etter å ha studert effekten for ulike typer el-utstyr?
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Øvelse 2

Hva er kWh?

Finn en elektrisk ovn.

Hvor mange watt er den på? . ....................................................

Hvor mange kilowatt er det?  .....................................................

Hvor mye energi bruker den på ett døgn? ........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Hvor mange kWh har von Kraft brukt på hytta?  ............................................................................................................................

Prisen for 1 kWh med nettleie og moms var på 120 øre for energiske von Kraft. 

Hvor dyrt var det å glemme ovnen på hytta? ..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Synes du han bør smile fremdeles? .....................................................................................................................................................

Hva blir von Krafts neste energiopplevelse? Lag en oppgave selv og skriv den inn her:

Husk at tusen Watt er 1kW !
Når 1 kW-ovn står på eeeeen time 

bruker den energien 1 kWh

Så var det den 2kW-ovnen 
som jeg glemte på hytta for 4 uker 

siden! Den står på fullt så det er 
sikkert godt og varmt der – 

den bruker mye energi, men 
det tar jeg med et smil.
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Skoften Energiverk Faktura: 739973

Til
Wolfram von Kraft Kundenr : 16143

Fossegata 13 Deres ref: von Kraft

Sauda

Avregnet tariff tekst periode mengde pris sum

Kraft OI energipris 02.04.08-02.05.08 2229,00 kWh 84,12 øre/kWh
Kraft OI energipris 02.05.08-01.10.08 7474,00 kWh 85,19 øre/kWh
Kraft OI energipris 01.10.08-05.12.08 4279,00 kWh
Forbruksavgift H forbruksavgift 02.04.08-05.12.08 13982,00 kWh 14,01 øre/kWh
Nettleie fastavgift 1 60 kr/år
Nettleie forbruk 02.04.08-05.12.08 13982,00 kWh 19,22 øre/kWh

Purregebyr 1 60 kr

Total sum:

87,55 øre/kWh

9

4.2 Energiøkonomisering Kopieringsoriginal

Øvelse 3

Vi lager strømregning

1.  Hva er et purregebyr?

2.  Hva må von Kraft betale for denne perioden? 
Bruk regneark om det er mulig.

3.  Gi en god forklaring på hvorfor energiprisen varierer.
Drøft dette i klassen.

4.  Wolfram vil vite daglig gjennomsnittsforbruk i de 
tre periodene. Hjelp ham med det!

5.  Lag et forslag til en årsfaktura til Wolfram von Kraft
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Øvelse 4

Bruker vi mye energi?

En oppgave der du registrerer hjemme.  

Søk også informasjon på Internett.

Hvordan bor du?

Hovedoppvarming:

Mål temperaturen 1 meter over gulvet ved "godstolen" i stua kl. 20:

Mål temperaturen 1 meter over gulvet på et soverom kl. 20:

Mål temperaturen ute på samme tid:

Les av kWh i sikringsskapet: Dag 1: Klokka kWh

Dag 2: På samme tid kWh

Energiforbruket på ett døgn blir: kWh

Oppdaget du noe spesielt da du registrerte?

Hva må til for at dette skal bli en bedre enøk-bolig?

Sett kryss Boform

Enebolig

Leilighet

Rekkehus

Sett kryss Oppvarmingsmåte

Bare elektrisk

Elektrisk + annen kilde

Ved

Olje

Varmepumpe

Annet



153
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Øvelse 5a

Klarer familien å spare?

En oppgave der du registrerer hjemme.

Energiøkonomisering Kopieringsoriginal

Her er det lurt å samarbeide med familien. Om du informerer de andre godt, blir resultatet bedre!

Finn strømmåleren i huset. Tegn denne her slik at vi kan lese tallene og annen informasjon.

Hvordan bor du? 
❏ Enebolig
❏ Blokk/Leilighet
❏ Rekkehus

Hovedoppvarmingen er:
❏ Bare elektrisk
❏ Elektrisk + annen kilde
❏ Ved
❏ Olje
❏ Varmepumpe
❏ Annet

Hvordan kan du se at vi bruker strøm?

Din oppgave er å lese av strømmåleren på samme tid hver dag på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
De to første dagene skal du registrere vanlig forbruk og lage en spareplan for energi.
Onsdag og torsdag skal planen følges og strømmåleren avleses til samme tid.

Uke nummer : Sted:

Svar på spørsmålet i overskriften og forklar hvorfor det gikk bra eller dårlig. Skriv bak på arket.

Slik ser strømmåleren vår ut:

Dag Avlesning i kWh Utetemperatur

Vanlig 
Energiforbruk

Mandag klokka:

Tirsdag klokka:

Forbruk for en vanlig dag / mandag til tirsdag:

“Enøkdagene”
Energisparing

Onsdag klokka:

Torsdag klokka:

Forbruk for en enøkdag / onsdag til torsdag:
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Strømforbruk og utgifter

Beregningene tar utgangspunkt i en gjennomsnitt-
familie.
Bolig på 120 m2

Strømforbruk 20 000 kWh
Gjennomsnittlig kraftpris over året: 80 øre per kWh 
medregnet nettleie og avgifter.

Gjennomsnittlige kostnader:
Oppvarming  kr 8800.-
Varmtvann  kr 2000.-
Belysning  kr 2000.-
Oppvaskmaskin  kr 400.-
Komfyr  kr 640.-
Kjøleskap  kr 400.-
Fryser  kr 480.-
Vaskemaskin  kr 360.-
Tørketrommel  kr 400.-
Kaffetrakter  kr 220.-
Mikrobølgeovn  kr 60.-
Stereo/video/pc  kr 100.-
TV  kr 140.-

Hva blir strømforbruket og utgiftene i % fordelt på:
Oppvarming
Hvitevarer
Belysning
Varmtvann
Brunevarer

Vis fordelingen av kostnadene som søyler – og 
kakediagram.

Regn ut familiens energiforbruk i kWh per kvadrat-
meter. 
Se byggeforskriftenes krav til energibehov i nye 
bygg, som du kan få av læreren.
Hvordan vil dere karakterisere familiens energi-
forbruk i forhold til byggeforskriftenes krav til nye 
boliger?
Detaljer om byggeforskriftene kan dere lese på 
Statens bygningstekniske etat: www.be.no

12 lønnsomme enøk-tiltak

1.  Luft kort og effektivt i stedet for å la vinduet stå 
på gløtt. Da unngås nedkjøling av møbler, gulv, 
tak og vegger.

2.  Monter sparedusj. Dette halverer som oftest 
varmtvannsforbruket til dusjing. Hvis du dusjer 10 
minutter pr dag sparer du 1000 kWh i året med 
sparedusj.

3.  Reduser temperaturen i varmtvannsberederen til 
ca. 65 °C.

4.  Bruk lavenergipærer i stedet for vanlige gløde-
lamper. Erstatter du to 60 watts lyspærer med to 
11 watts sparepærer, sparer du rundt 300 kWh i 
året.

5.  Vurder etterisolering av dårlig isolerte eller uiso-
lerte hus. Dette kan gi store besparelser.

6.  Vurder i skifte ut de gamle vinduer og ytterdører 
med nye.

7.  Vurder å bytte ut eldre elektriske ovner med nye 
ovner med termostat for styring av rom -opp-
varmingen og nattsenkning av temperaturen. 
Monter termostat og tidsur på eldre ovner.

8.  Slå av lys og varme i rom som ikke er i bruk.

9.  Hold innetemperaturen på 19-22 °C. For hver grad 
du senker innetemperaturen, sparer du ca. 5 % av 
kostnadene til oppvarming samtidig som du får 
et bedre innemiljø. Dette utgjør ca 300 kWh i året.

10.  Monter gode tettelister rundt trekkfulle vinduer 
og dører.

11.  Bruk alltid tidsur når du bruker motorvarmer. En 
motorvarmer trenger ikke stå på mer enn maks. 2 
timer.

12.  Velg energieffektive apparater når du kjøper ny 
komfyr, kjøleskap, fryser, oppvaskmaskin, vaske-
maskin og tørketrommel. 

Kilde: www.enok.no/
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Miljøvennlige hus

Kjennetegn:
Lavt energiforbruk, miljøvennlige oppvarmingskil-
der, miljøtestede materialer og gjenbruk.

Lavenergihus:
Bruker under 100 kWh per kvadratmeter per år.

Passivhus:
Bruker under 50 kWh per kvadratmeter per år. Ikke 
vanlig foreløpig.

Miljøvennlige oppvarmingskilder:
Varmepumpe, solfanger, biobrensel og biogass.

Materialene må ikke være behandlet med miljøska-
delige stoffer.

Gjenbruk av bygningsmaterialer.

Gamle bygninger forbedres så vi ikke bruker energi 
på å rive hus og sette opp nye.

Til overfl atebehandling brukes materialer med lave 
utslipp og ikke vanlig maling.

Kilde: NAL Ecobox

Byggeforskriftenes krav til energibehov i nye bygg
Energibehovet skal ikke være større enn:
Bygningstype Rammekrav kwh pr. kvm 
 oppvarmet bruttoareal
Småhus eneboliger          125  
Boligblokk                         120
Barnehager                       150
Skolebygg                         135

Lavenergiboliger: www.lavenergiboliger.no

Øvelse 5a

En matteoppgave der jeg er hovedpersonen
Skriv ferdig matteoppgavene nedenfor. I oppgave 1 bruker du de av stikkordene som du synes passer: 
tid – gjennomsnitt – diagram – prosent

Oppgave 1
Jeg registrerte energiforbruket hjemme i fi re dager. Resultatene tok jeg med på skolen til mattetimen. Nå 
gjaldt det å fi nne ut om
                
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Oppgave 2
1 kWh kostet denne uken kr 1,20 totalt i Skoften Energi A/S. Jeg vil bruke opplysningene som jeg fant til å lage 
et regnestykke som viser familien min at ...
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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Øvelse 6

Del A
Du registrerer hjemme.
Mål temperaturen på kaldtvannet ...................................

Mål temperaturen på dusjvannet  ....................................

Finn ut hvor lang tid din vanlige dusj tar .......................

Hvor mange liter kommer det på ett minutt? ..............

.......................................................................................................

Bli enig med læren om hvordan målingene skal 
utføres

Del B
Du regner hjemme eller på skolen.

Her er noen forutsetninger som du kan bruke når du 
skal beregne kostnadene: 

En vanlig dusj bruker opptil 20 liter vann i minuttet 
mens sparedusjer bruker 6 til 8 liter, sammenlign 
med dine målinger. Du brukes 1,163 Wh på å heve 
temperaturen på en liter vann én grad.
Strømprisen kan variere fra 0,80 til 1,20 kr/kWh og 
enkelte steder kanskje mer – undersøk hva familien 
betaler for strømmen.

Hvor mange kWh bruker du på en dusj? .......................

.......................................................................................................

Hva koster en dusj i dette tilfellet? ...................................

.......................................................................................................

Tipp hvor mange ganger du dusjer på ett år ...............

.......................................................................................................

Hva koster din dusjing i løpet av ett år? .........................

.......................................................................................................

Hva overrasket deg mest med resultatet?

Dusjen
Husk at vannet ikke er gratis, det koster fra ca 5 
kroner og opp til 20 kroner og mer for 1000 kubikk-
meter. Undersøk hva vannavgiften er i kommunen. 
I mange kommuner er det vannmåler i boligene og 
da er det er enkelt å kontrollere vannforbruket og 
kostnadene. Dette fremgår av fakturaen 
fra vannleverandøren.

Øvelse 7

Klarer vi å samle solenergi?
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I mange land er soloppvarming av hus vanlig. Bruk 
av solrefl ektor er en av metodene. Vi tester her ut 
prinsippet for dette ved å lage en solfanger.

Utstyr
2 A3-ark. Helst papp
Aluminiumsfolie
Limstift, stiftemaskin og teip
Termometer
Lage solfangeren
Lim aluminiumsfolien på de to A3-arkene glatt og 
fi nt. Ta ett av arkene. Bøy arket slik at du får et skjevt 
kremmerhus. Overlapp arket med 1 cm slik at du får 
stiftet det sammen.

Gjør det samme med neste ark.

Sett kremmerhusene i hverandre. Vri dem slik at de 
står motsatt. Stift sammen.

Utprøving
Bruk termometeret og se om det virker. Klarer du å 
samle solenergi? Klarer du å forbedre resultatet?

Vurdering
Hvordan gikk du fram for å oppnå ditt resultat?
Dukket det opp noen smarte tekniske løsninger?
Hvilke?

Videre
Lag noen framtidsskisser på et ark.
Kan vi varme opp boliger eller mat med en solfan-
ger?
Er det andre måter å lage solfangere på?

Norsk Solenergiforening, www.solenergi.no

Øvelse 8a

Boligforskning på naturfagrommet

Vi har mye utstyr på naturfagrommet. Dette må vi 
kunne bruke til boligeksperimenter. Stikkordene er 
oppvarming og isolering. Læreren forteller hvordan 
dere velger oppgaver og arbeidsmåte.

Oppgave 1
Utstyr: 2 begerglass, 2 termometre, plastfolie
Sett begge begerglassene i sola med termometer 
oppi. Tett det ene med plastfolie.
Utfordring: Hva skjer? Hva har dette med boligopp-
varming å gjøre? Hent fram glasset med plasten på. 
Prøv å pakke inn skyggesida med noe isolerende 
stoff. Sett glasset tilbake og se hva dette fører til. 
Skriv en konklusjon.

Oppgave 2
Utstyr: 2 reagensrør, stativ, 2 termometre, bomull. 
 Stearinlys eller gassbrenner til soting.
Sot ett reagensglass på yttersida til det er helt svart. 
Plasser termometrene i reagensrørene. Når tempe-
raturen i rørene er lik, tetter du rørene med bomull. 
Sett dem i sola.
Utfordring: Hva skjer?

Oppgave 3
Utstyr: 1 stort og 2 små begerglass, noe tørkepapir, 
kokende vann.
Du skal sette et lite begerglass oppi det store glas-
set. Mellom glassene skal du bruke tørkepapir som 
isolasjon. Fyll like mye kokende vann i begerglas-
sene (ca. 1/3). Skriv av temperaturen hvert minutt.
Utfordring: Lag en oversikt over måleresultatet. Hva 
har dette med varme i hus å gjøre? Skriv en konklu-
sjon.

Oppgave 4
Konkurranse
Utstyr: Hver gruppe har en kolbe, et termometer og 
utstyr etter behov.
Læreren gir gruppene en viss tid til å planlegge 
hvordan dere skal holde på varmen i kokende vann. 
Den gruppen som har det varmeste vannet etter 15 
minutter, har vunnet. Alle gruppene får lik mengde 
med kokende vann fra læreren.

Premie: Vinnerne får fem minutter til å fortelle hvor-
for de vant.
Kopieringsoriginal
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Øvelse 8b

Wolfram von Krafts framtidshus

Wolfram har bestemt at det nye huset hans skal oppvarmes av sola. Med bakgrunn i øvelse 8a og det dere el-
lers vet, var dere det beste enøk-konsulentfi rmaet han kunne fi nne. Kom med deres råd og en skisse som viser 
hvordan dette kan gjøres. Han vil gjerne bruke nye, gode og spesielle løsninger.

Drøft med læreren om det skal lages en pappmodell i tillegg.
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Øvelse 9

Wolfram surfer

Fattige Wolfram har fått teften av noe... Han surfer ...

Fordyp deg i én eller to av følgende oppgaver:

Naboen påstod at en varmepumpe kostet 30 000 kroner! Kan det stemme? Hvordan virker den?

Enova har lån, men har de gode enøk-lån?

Wolfram er glad i duppedingser. Han har hørt at moderne enøk-hus har trådløs sonestyring. Hva er dette? 
Kan det anbefales?

Varmegjenvinning i hus – hvordan skjer det?

Hva er Glava og Rockwool?

Hva er et lavenergihus?

Finn eksempel på framtidshus!

Hvem er ENOVA, og hva mener de om enøk?

Finn noe om enøk som du synes er viktig.
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Bygging av boder 2.1 

Denne introduksjonen er felles for aktivitetene
5.1 Redskapsbod
5.2 Avfallsbod
5.3 Barnevognbod

Formål

Gjennom denne aktiviteten får elevene kunnskap 
om og praktisk erfaring med å bygge et enkelt lite 
hus. I denne prosessen trekkes det inn ulike fag og 
erfaringsområder. Vi bygger på de erfaringene elev-
ene har gjort med andre mindre aktiviteter som de 
har utført tidligere i Bolig-abc.

Elevene får:
- Utvikle kunnskaper om prinsipper for konstruk-

sjon av trehus med bærende konstruksjoner og 
valg av materialer.

- Anvende teoretisk kunnskap på praktiske proble-
mer.

- Utvikle kreativitet og arbeidsglede og oppleve 
samarbeid og ansvar i praksis. 

- Utvikle ferdigheter i å bruke verktøy.
- Lære om miljøkravene i byggenæringen med 

håndtering av avfall og gjenvinning.
- Kunnskaper om yrkesvalg og lokalt næringsliv for 

senere å kunne velge utdanningsprogram i vide-
regående opplæring med større trygghet.

I denne øvelsen er det lagt inn tegninger med 
beskrivelser av redskapsbod, avfallsbod og barne-
vognbod.

5.1  Bygging av boder5. Vi bygger et lite hus 
på ordentlig

Redskapsbod bygd på Kjeldebotn skole. Foto: Kjeldebotn skole.



161

5.1 Bygging av boder 

Anslått tidsbehov

Det anbefales å gjennomføre aktiviteten vår og høst 
med start i klassetrinn 9 på våren og avslutning om 
høsten med de samme elevene i klassetrinn 10.

Kort beskrivelse

Aktiviteten går ut på å planlegge og produsere et 
lite hus i full skala. Denne aktiviteten må planleg-
ges nøye.  framgangsmåten ved bygging av en 
redskapsbod, avfallsbod eller en barnevognbod er 
i hovedtrekk den samme. Det følger med detaljerte 
arbeidstegninger, som kopieringsoriginaler. Aktivi-
teten egner seg godt som prosjektarbeid. Kontakt 
med bedrifter i byggenæringen er viktig. Ungt 
Entreprenørskap/Elevbedrift og Utdanningsvalg 
i samarbeid med en videregående skole som har 
Utdanningsprogrammet Bygg og anleggsteknikk er 
en mulighet som kan utnyttes. 

Anbefalt årstrinn

Årstrinn 10, kan starte på våren i årstrinn 9.

Forankring i læreplanen

Prosjektet følger intensjonen i læreplanenes gene-
relle del. Det går ut på å kombinere
teori og praksis, gjøre praktiske erfaringer med ulike 
yrkesrettede aktiviteter. Det er mulig å få samspill 
mellom skolen, kommunen, frivillige organisasjoner 
og næringslivet og integrere elementer fra matema-
tikk, samfunnsfag, norsk, kunst og håndverk, natur-
fag og utdanningsvalg.

Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Matematikk

Etter årstrinn 10

Bruke formlikhet og Pythagoras’ setning i beregning av ukjente størrelser 2

Tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med fl ere forsviningspunk-
ter ved hjelp av ulike hjelpemidler

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9

Anslå og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overfl ate, volum  og tid,  samt bruke 
og endre målestokk

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 og 10

Sette opp enkle budsjetter og gjøre beregninger tilknyttet privatøkonomi 12

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 10

Tegne enkle hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv 1

Designe produkter i forhold til kravspesifi kasjon for form og funksjon 1

Lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvalitet på eget håndverk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9
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Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Norsk

Etter årstrinn 10

Bruke tekstbehandlingsverktøy i skriveprosesser og egnede verktøy for kommunika-
sjon, arkivering og systematisering av eget arbeid

1

Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspreget, på 
bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, 
dramatekst og kåseri

1

Lede og referere møter og diskusjoner 1

Utdanningsvalg

Bygg- og anleggsteknikk 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 og 12

Materialer og utstyr

I et så omfattende prosjekt er god planlegging me-
get viktig. Det er blant annet kartlegging av behov 
for byggematerialer og verktøy/utstyr til de forskjel-
lige fasene av byggingen. Det er behov for:

- Sement, sand, pukk / grov grus
- Armeringsjern/-matte
- Båndjern til avstivning og til feste av boden til 

grunnmuren.
- Trelast
- Spiker
- Papp
- Takbelegg, takrenner
- Trebeskyttelsesmidler
- Vinduer 
- Dører
- Arbeidsbok
-  Hammere, sager, målebånd, tommestokker, vater 

m.m.

Mengden av hver materialtype er avhengig av stør-
relsen og hvilken type bod som bygges. Elevene skal 
ut fra én av tegningene i kopieringsoriginalene, eller 
egen tegning, lage en nøyaktig materialliste som 
grunnlag for å lage budsjett. Dette krever beregning 
av mengden for hver materialtype og innhenting av 
priser fra byggevareleverandører. Dette er bruk av 
matematikk og IKT i praksis.

 Samarbeidspartnere under 
 aktiviteten
Å gjennomføre et større byggeprosjekt for en skole/
klasse alene kan være svært ressurskrevende. I de 
fl este tilfeller må skolen søke etter samarbeidspart-
nere utenfor skolen. Her er noen aktuelle samar-
beidspartnere:

Foreldre
Videregående skole med utdanningsprogrammet 
bygg- og anleggsteknikk
Byggmestere
Boligprodusenter
Entreprenører
Byggevareprodusenter/-leverandører
Velforeninger, idrettslag og båtforeninger og andre 
som kan være aktuelle kunder
Bygningsetaten i kommunen

I den generelle delen av læreplanen er det forventet 
at skole, næringsliv og foreldre samarbeider om å 
skape et godt læringsmiljø for barn og unge. Sitat fra 
læreplanen: ” Lærerne skal virke sammen med foreldre, 
arbeidsliv og myndigheter som utgjør vesentlige deler 
av skolens brede læringsmiljø.”  Dette kan skje i et 
forpliktende partnerskapssamarbeid mellom skolen 
og bedrifter, se Næringsliv i skolen www.nhoung.no/
næringsliv i skolen og Ungt entreprenørskap www.
ue.no, elevbedrift.
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Det er viktig med god informasjon til de aktuelle 
samarbeidspartnerne. Elevene lager en kort beskri-
velse av prosjektet, som kan brukes sammen med en 
invitasjon til et orienteringsmøte for aktuelle samar-
beidspartnere. Hensikten med et slikt møte er å av-
klare hvem som kan delta i prosjektet og på hvilken 
måte. Dette gir elevene god trening i å planlegge, 
presentere prosjektet muntlig, stå for møteledelse 
og oppsummere resultatet av møte i et referat.

Det er viktig med gode samarbeidspartnere som 
kan delta med kompetanse, økonomiske ressurser, 
lokal tilhørighet og ansvarsdeling.

Kommunen er en viktig samarbeidspartner. Prøv å 
få til et samarbeid med den avdelingen i kommu-
nen som arbeider med byggesaker. Elevene kan i 
norskfaget skrive et formelt brev til kommunen der 
de legger ved beskrivelsen av prosjektet og inviterer 
til faglig samarbeid. Elevene kan be om informasjon 
om plan- og bygningsloven og hvilke regler som 
gjelder for å kunne bygge en bod. Det samme gjel-
der hjelp til å fylle ut de nødvendige søknadspapire-
ne. Disse kan sendes via Internett i noen kommuner. 
Se også lover og forskrifter: Lovdata: www.lovdata.
no og Statens Bygningstekniske etat, www.be.no.

Ungt entreprenørskap, elevbedrift

Dere kan opprette en elevbedrift som produserer 
og selger boder. Produksjon av boder kan brukes 
i Ungt entreprenørskap med elevbedrift i årstrinn 
10. Avfallsboden er godt egnet for dette. Den kan 
produseres som prefabrikkerte elementer og selges 
som byggesett. Elevbedriften kan påta seg å sette 
opp boden for kunden. Markedet for boder kan 
være skoler, velforeninger, barnehager, båtforenin-
ger, idrettslag og privatpersoner. Framgangsmåten 
for å komme i gang med Ungt entreprenørskap og 
elevbedrift er beskrevet på nettstedet, www.ue.no 
En samarbeids-/partnerskapsavtale mellom skolen 
og en byggmester, boligprodusent, entreprenør eller 
videregående skole som har utdanningsprogram-
met bygg- og anleggsteknikk, kan være nyttig, se 
www.nhoung.no.

Bakgrunnsstoff og henvisninger

Bibliotek
Trehus, håndbok 45 SINTEF Byggforsk
Lærebøker i byggfag for utdanningsprogrammet 
bygg- og anleggsteknikk i videregående skole. 
Internett

Plan- og bygningsloven, Lovdata: www.lovdata.no
SINTEF Byggforsk: www.byggforsk.no 
Byggenæringens miljøsekretariat: www.byggemiljo.
no 
Byggenæringens Landsforening: www.bnl.no
Informasjon og veiledning om byggesaker i din 
kommune: www.byggesak.com
Statens forurensningstilsyn: www.sft.no

Behovet for bakgrunnsstoff er avhengig av den 
kompetansen som fi nnes i skolen. Den kan være hos 
lærerne, vaktmesteren, foreldre og andre. I Bolig-abc 
er aktivitetene 2.1 Å lese tegninger, 2.2 Begrepsfor-
ståelse, 2.3 Å bygge en husmodell i tre og 3.1 Hva er 
arkitektur? et godt utgangspunkt. Dette kan gjerne 
skje i klassetrinn 8 og 9.

Se også Ord og uttrykk i byggesaker og annet bak-
grunnsstoff  bak i heftet.

Veiledning i gjennomføring av 
 aktiviteten

I kopieringsoriginalene fi nner dere tegninger og 
bilder fra byggingen av 
- Redskapsbod, Kjeldebotn skole 
- Avfallsbod, Hovseter skole
- Barnevognbod, Fræna ungdomsskule
Bildene og tegningene er til inspirasjon og informa-
sjon. 

Forberedelser for lærerne

Øvelsene i denne aktiviteten dekker viktige kompe-
tansemål i læreplanen for fagene matematikk, kunst 
og håndverk og norsk. Det ligger derfor til rette for 
et samarbeid mellom lærerne som underviser i disse 
fagene. Før dere går i gang, bør dere, tenke gjennom 
følgende:

- Hvilken kompetanse i bygging har dere selv? Må 
dere ha hjelp fra andre på skolen eller utenfra 
skolen, og i tilfellet fra hvem?

- Er det aktuelt å søke samarbeid med bedrifter i 
byggenæringen, frivillige organisasjoner eller en 
videregående skole med utdanningsprogrammet 
bygg- og anleggsteknikk, for eksempel et partner-
skapssamarbeid?

- Tidsfaktoren kan bli kritisk. Et prosjekt som er så 
stort, krever mye tid, både til planlegging og til 
gjennomføring. Det kan strekke seg over 9 og 10 
klassetrinn med de samme elevene, vår og høst.
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- Kostnadene må vurderes nøye – fi nansiering. 
- Markedet for boder, elevbedrift og ungt entrepre-

nørskap?
- Hvordan skal man få skolens ledelse med på et 

slikt prosjekt? Det er svært viktig for gjennomfø-
ringen at ledelsen er 100 % med på prosjektet. 
Dette må avklares før man går til elevene med 
ideen.

- Prosjektet må være forankret i skolens planer – 
virksomhetsplan eller prosjektplan.

- Dere må ha lyst til å gjennomføre et så stort 
prosjekt. Da klarer dere også å motivere elevene til 
innsats.

- Foreldrene er en viktig ressurs som kan engasjeres, 
både i planlegging og gjennomføring.

- Hvilke fag og lærerkollegaer må/kan involveres? 
Se under forankring i læreplanen med henvisnin-
ger til kompetansemål.

- Hvilke muligheter ser dere for faglig og organisa-
sjonsmessig utvikling i gjennomføring av dette 
prosjektet, hos elevene, deres lærerkollegaer og 
dere selv?

- Hvilke kunnskaper og holdninger ønsker dere å 
formidle?

- Hvordan kan yrkesveiledning med faget utdan-
ningsvalg kobles til prosjektet? Se aktivitet 7.1. 

- Helse, miljø og sikkerhet må vurderes nøye. For-
skriften for internkontroll gjelder for skoler.

- Mulighetene for tyveri og hærverk, sikring av 
materialer og utstyr.

- Forsikringer.

Det er viktig å planlegge godt og bygge enkelt. Det 
er byggeprinsippene og prosessen som er viktig, og 
samtidig skal oppgaven være overkommelig. Bo-
dene som bygges, er ikke isolerte og har enkle men 
sikre tekniske løsninger når det gjelder konstruksjon 
og materialer.

Det er nesten alltid nye boliger under bygging eller 
eldre boliger som restaureres og repareres, i nærhe-
ten av skolen. Elevene kan besøke byggeplassen og 
se hvordan dagens bolighus isoleres i tak, vegger og 
gulv for å unngå varmetap.

Plan- og byggeprosessen
Prosjektet kan deles i en planprosess og byggepro-
sess. Når man går i gang med planprosessen, er det 
viktig at elevene blir raskt kjent med begrepene. 
Dette er viktig for god kommunikasjon i den videre 
byggeprosessen. Begrepslæring kan gjøres ved hjelp 
av tegninger og skisser. Å besøke en byggeplass 
tidlig i planprosessen er nyttig. Dette er også viktig 
for sikkerheten. Arbeidsmiljøloven og forskrift om 

miljørettet helsevern må være med i planlegging og 
gjennomføring.

Det vil være til stor hjelp å starte i klassetrinn 8 og 9 
med aktivitetene 2.1 Å lese tegninger, 2.2 Begreps-
forståelse, 2.3 Å bygge en husmodell i tre og 3.1 
Hva er arkitektur?  Bruk også oversikten over ord og 
uttrykk i byggesaker bak i heftet.

Det er til sammen 12 øvelser med oppgaver fra plan- 
og byggeprosessen.  
Oppgavene som hører til planprosessen, framgår 
tydelig og gjennomføres før man går i gang med 
selve byggeprosessen. Planprosessen avsluttes med 
øvelse 12 med materialliste og budsjett.

Planprosessen

- Velge hvilken type bod som skal bygges, størrelse 
og plassering i terrenget, tomtevalg. Dere kan 
bruke fasader og plantegningene i kopieringso-
riginalen eller bygge deres egen bod etter egne 
tegninger i målestokk 1:50.

- Beregne og beskrive hvor mye materialer av for-
skjellig slag.

- Beregne og beskrive grunnarbeidet med pukk, 
sand, sement, armering og eventuelt materialer for 
å isolere grunnen under boden.

- Beregne kostnader, hente inn priser fra byggeva-
releverandører eller fra Internett.

- Sette opp budsjett.
- Sette opp framdriftsplan med ansvarsfordeling og 

milepæler.
- Skrive søknad / melding om tiltak.
- Gjøre innkjøp og ta imot byggevarene. Det er 

viktig at materialene dekkes til, slik at de ikke blir 
skadet av fuktighet.

Byggeprosessen i grove trekk

Framgangsmåten for bygging av bodene er vist på 
tegningene i kopieringsoriginalene. Tegningene 
viser en løsning med oppfylling av grus/pukk og 
støping av betongplate.

Grunnarbeid, forskaling og støping
Fundamentet for bodene er en støpt og armert 
betongplate. Betongplaten støpes på et underlag 
av grus/pukk på en tilnærmet fl at tomt. Elevene kan 
med enkelt måleutstyr måle og kontrollere høyde-
forskjeller i terrenget og beregne hvor mye grus el-
ler pukk som går med til oppfylling og planering av 
tomten. Grunnforholdene og spesielt behovet for å 
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isolere i grunnen under boden for å unngå frostska-
der må vurderes nøye.

- Merk av på tomten der boden skal stå og sette ut 
hjørnene, lag saling, og strekk snorer. Grovplaner 
der boden skal stå.

- Lag en enkel ytterforskaling etter målene på teg-
ningen. Start med å feste det øverste bordet. Rett 
av bordet med vater eller en klar slange fylt med 
vann. Da blir det en vannrett kant på forskalingen, 
slik at man kan bruke denne til slutt, til å rette av 
støpen. 

- Kontroller at hjørnene på forskalingen er i vinkel. 
Mål diagonalt, fra hjørne til hjørne. Bruk Pytha-
goras’ setning, ta mål, merk av, og kontroller at 
målene stemmer.

- Legg på plass isolasjon hvis det er nødvendig, fyll 
inn pukk, og legg på plass armering: jernmatter/
armeringsjern.

- Lån en blandemaskin og bland sand, sement og 
vann i riktig blandingsforhold. 

- Forslag til dimensjoner for forskalingsmaterialer 
48 x 98 mm, 48 x 48 mm og 23 x 123 mm.

- Standard sement og støpesand.
- Fyll betongblandingen i forskalingen, og støp ned 

bandjern for festing av bunnsvill.
- Rett av den støpte plata. Dekk plata med plast for 

å beskytte den mot regn og sterk sol.
- Etter 1 til 2 dager er betongen herdet og forska-

ling kan fjernes. Fjern spiker og rengjør materia-
lene for betongrester. Materialene kan brukes 
senere til vegger og tak.

- Tenk på helse, miljø og sikkerhet.

Bindingsverk
Når betongen er herdet, starter arbeidet med 
trekonstruksjonene. Det er viktig å lese tegningene 
nøye og arbeide nøyaktig med måling og kap-
ping. Bruk av verktøy er en utfordring, både når 
det gjelder mestring og sikkerhet. Se under Ord og 
uttrykk i byggesaker eller bruk Internett og søk på 
ordet bindingsverk. Hvis elevene tidligere har bygget 
modellhus, kan dette brukes som eksempel.

- Kapp materialer til bunnsvill og toppsvill etter 
målene på grunnmuren. 

- Fell sammen bunnsvill og toppsvill i endene til 
halv ved. Dette gir god trening i å bruke verktøy. 
Sammenfelling av hjørner på denne måten kan 
sløyfes.  

- Legg bunnsvillene, kontroller diagonalene, spikre 
sammen bunnsvillene, og fest svillene til de ned-
støpte bandjernene.

- Merk nøyaktig plassering av stenderne på bunns-
villa: Husk dør- og vindusåpningene.

- Kapp stendere ut fra målene på tegningen.
- Fest stenderne til bunnsvillen, stikkspikring.
- Legg toppsvilla på plass på toppen av stenderne, 

kontroller med vater at stenderne står loddrett. 
- Spikre toppsvilla til stenderne. En annen måte å 

gjøre dette på er å bygge veggen med stendere 
og sviller ferdig mens den ligger på den støpte 
plata. Så reiser dere hele veggen på plass.

- Stiv av veggene med bandjern.
- Forslag til dimensjoner, stendere og sviller: 48 x 98 

mm eller 36 x 73 mm. 
  

Utvendig kledning
- Bruk liggende trekledning dobbeltfalset eller åpen 

falset kledning. 
- Sorter bordene i lengder.
- Start med å montere det første bordet nederst på 

veggen. Kontroller med vater at det er vannrett.
- Monter kledningen på alle veggene. Gavltrekan-

tene kles etter at takstolene er montert.
- Bordene skjøtes på stenderne.
- Monter hjørnebord for å skjule endene på kled-

ningen i hjørner.
- Forslag til dimensjoner, liggende dobbeltfalset 

eller åpen falset trekledning: 19 x 123 mm eller 19 
x 148 mm. Hjørnebord 16 x 98 mm.

Taket
- En takstol kan lages på fl ere måter. Se under Ord 

og utrykk i byggesaker, eller søk etter takstol på 
Internett.

- Bygg en prototyp/mal slik at dere har noe å se/
kappe etter. Det er viktig at alle blir like.

- Delene til malen kappes og monteres sammen. 
Kontroller at malen har riktig mål i forhold til 
veggavstand og takvinkel.

- Kapp til alle delene.
- Monter delene til takstolene sammen. Bruk stål-

plater og spiker i knutepunktene. Bruk den støpte 
plata som underlag.

- Sett takstolene på plass og fest dem til toppsvillen 
rett over stenderen, stikkspikring.  

- Takstolene rettes opp med vater og stives av med 
bandstål.

- Monter kledning på gavltrekantene.
- Forslag til dimensjoner: 48 x 98 mm eller 48 x 148 

mm, stålplater med spiker. Dimensjonene på taksto-
lene er avhengig av størrelsen på boden og snø- og 
vindforholdene. Dimensjonering skjer i samråd 
med fagfolk som kjenner forholdene på stedet.
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Taktekking
Til taktekking er det mange løsninger. Vi har i denne 
beskrivelsen valgt bordtak med asfalt underlagsbe-
legg og asfaltshingel.

- Det skal være samme størrelse på gavlutstikket 
som gesimsframspringet. Mål på takstolen.

- Gavlutstikket i gavltrekanten forsterkes med 
klosser som stikkspikres til veggbordene og til 
takbordene.

- Monter
 forkantbord på takstolene, takbord og vindski-
bord.

 takbordene, som skjøtes på stenderne
 blikk som dekker overgangen mellom taket og 
forkantbordet 

 takrenne med nedløpsrør, husk fall, 1 cm per 
meter i riktig retning

 asfalt underlagsbelegg og asfaltshingel
 dekkbord.
 kledning i åpningen mellom takstolene, ved 
avslutningen mellom veggen og taket.

- Forslag til dimensjoner på trelasten: Takbord 18 x 
95 eller 18 x 123 mm. Vindskier 22 x 148 mm eller 
22 x 173 mm. Dekkbord 22 x 123 mm. 

Avsluttende arbeid
- Tegn og lag en enkel dør.
- Monter dør og vindu med lister.
- Tegn og lag en rampe. Bruk trykkimpregnerte 

materialer. 
- Innredning/hyller/benker lages og settes på plass.

Behandling av bygningsavfall - miljø
Byggeplassen ryddes og avfallet sorteres. Det fi nnes 
en nasjonal handlingsplan for avfallshåndtering 
på byggeplasser. Undersøk om handlingsplanen er 
innført i kommunen. Et sammendrag av planen lig-
ger under bakgrunnsstoff. Planen gjennomgås med 
elevene.

Søk etter informasjon på Internett:
Nasjonal handlingsplan for bygg - og anleggsavfall: 
www.bnl.no
Avfallsplaner i byggesaker: www.sft.no
Bygg og miljø: www.okbygg.no
Byggesaker i kommunene: www.byggesak.com

Vedlikehold
Elevene orienteres om
- trebeskyttelse, trykkimpregnering, valg av farger, 

maling eller beis.
- behandling av rester av maling og beis.

- kostnader ved godt og dårlig vedlikehold. 
Boden beises eller males.

Oppsummering

I disse aktivitetene fi nnes det beskrivelse med teg-
ninger for redskapsbod, avfallsbod og barnevogn-
bod. Bodene er bygget av elever og lærere:

- Kjeldebotn skole, redskapsbod
- Hovseter skole, avfallsbod
- Fræna ungdomsskule, barnevognbod

De lærerne og elever som har gjennomført disse 
aktivitetene, legger ikke skjul på at de møtte mange 
utfordringer. Denne situasjonen har de utnyttet 
til noe positivt, for eksempel å gi elevene bedre 
forståelse. Lærernes erfaring fra dette prosjektet er 
at de ofte i praktiske prosjekter som dette opplever 
”den gode samtalen” med elevene. God planlegging 
og meningsfylt elevaktivitet er viktig for å lykkes i 
skolehverdagen. Uten å prøve nye utfordringer blir 
man stående i ro mens verden omkring skolen farer 
videre. Det er i denne aktiviteten mange uprøvde 
muligheter som skolene ikke har benyttet i særlig 
grad, for eksempel partnerskapsavtaler med bedrif-
ter i byggenæringen og med videregående skoler 
med utdanningsprogrammet bygg og anleggstek-
nikk, ungt entreprenørskap med elevbedrift og faget 
utdanningsvalg.

I læreplanen legges det vekt på at skolen skal fun-
gere som en integrert del av lokalsamfunnet. Denne 
aktiviteten gir muligheter for dette.

Gjennom denne aktiviteten kan en også belyse 
yrkesmuligheter i byggenæringen. Se aktivitet 7.1 
Spennende yrker i byggenæringen. Dette er en 
meget allsidig næring med mange og store utfor-
dringer i fremtiden. 

Byggenæringen er landets største næring, og det 
er viktig at elevene også får orientering om mulig-
hetene både for praktisk og teoretisk utdanning og 
arbeidsmulighetene i næringen. Denne aktiviteten 
er aktuell for faget utdanningsvalg for bygg- og 
anleggsteknikk.
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Denne beskrivelsen er felles for aktivitetene
5.1 Redskapsbod
5.2 Avfallsbod
5.3 Barnevognbod
Dere gjør eventuelle tilpasninger sammen med 
læreren!

Din klasse har valgt å gjennomføre et byggepro-
sjekt. For å gjennomføre dette trenger dere en del 
informasjon før dere starter opp. Det er mange nye 
ord og uttrykk som dere kanskje ikke kjenner fra tid-
ligere. Dere fi nner forklaringer i denne kopieringso-
riginalen og under Ord og uttrykk i heftet eller på 
nettstedet www.boligabc.no. I kopieringsoriginalen 
er det er tegninger som viser fasader, planløsninger, 
grunnarbeider og konstruksjonsdetaljer for bodene.

Å bygge eller kjøpe hus er noe mange av dere 
kommer til å oppleve om noen år. Da er det viktig å 
kunne noe om både bygging og vedlikehold. Når du 
har deltatt i dette prosjektet, vil du når den tid kom-
mer, være bedre i stand til å ta ansvar for eget hus 
og bolig, både teknisk, økonomisk og miljømessig.

Elever ved andre skoler har gjort dette før dere, og 
de har vist at oppgaven er overkommelig. Huset 
dere skal bygge, er enkelt, ikke for stort og uten 
isolasjon. Dersom det skal isoleres, kreves det et mer 
komplisert opplegg enn det dere skal arbeide med 
her. Det er nesten alltid nye boliger under bygging 
eller eldre boliger som restaureres og repareres i 
nærheten av skolen. Dere kan ta kontakt med en 

byggmester eller en boligprodusent, og mens dere 
bygger boden, kan dere besøke en byggeplass og se 
hvordan isolerte boliger bygges.
  
Dere skal sammen med lærerne og ledelsen på 
skolen bli enige om hvilken bod dere skal bygge, og 
hvor stor den skal være. Vi anbefaler å ikke bygge 
større enn 20 m2. Dere må også bli enige om hvilke 
type materialer og hvilke dimensjoner som skal 
brukes. Alle mål skal være i millimeter.

Dere må også bli enige om høyde, takkonstruksjon, 
takvinkel, dører, vinduer osv. Se tegningene i kopie-
ringsoriginalene. Disse kan dere bruke som utgangs-
punkt for å lage egne tegninger, eller dere kan bruke 
tegningene slik de er.

Det vil være til stor hjelp å starte med aktivitetene 
2.1 Å lese tegninger, 2.2 Begrepsforståelse, 2.3 Å 
bygge en husmodell i tre og aktivitet 3. Arkitektur. I 
Bolig-abc fi nner dere, under Ord og uttrykk i bygge-
saker, forklaringer på de fl este spørsmålene. Se også 
Internett: www.boligabc.no.

På Internett fi nner dere boligprodusenter som har 
kataloger der dere kan hente gode ideer. Boligpro-
dusentenes Forening: www.boligprodusentene.no, 
Norges Byggmesterforbund: www.byggmesterfor-
bundet.no, Husbanken: www.husbanken.no.

Kopieringsoriginal

Elevene ved Kjeldebotn skole i Nordland har bygd en fi n redskapsbod!

5.1  Bygging av boder5. Vi bygger et lite hus 
på ordentlig

Foto: Kjeldebotn skole Foto: Kjeldebotn skole
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Viktige forberedelser

Først peker vi på noen viktige punkter under forbe-
redelsene. Disse dukker opp igjen i øvelsene.

Situasjonsplan
Huset skal plasseres på en egnet tomt. Lag et 
situasjonskart som viser det nye bygget i forhold til 
eksisterende bygg. Målestokken kan være 1 : 5000 
eller 1 : 1000. Hva betyr disse målestokkene?

Tillatelse til å bygge hus
Finn ut hvilke tillatelser dere trenger for å bygge et 
hus. Hent informasjon på internett: 
- Plan og bygningsloven, Lovdata: www.lovdata.no 
- Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven, Statens 

bygningstekniske etat: www.be.no
- ByggSøk er et offentlig system for elektronisk 

kommunikasjon i plan- og byggesaker: www.
byggsok.no 

- Informasjon og veiledning om byggesaker i din 
kommune: www.byggesak.com

- Byggenæringens miljøsekretariat: www.byggmiljø.
no

- Bygghjelp: www.bygghjelp.no
Hvem andre kan dere spørre om hjelp? Her er noen 
eksempler: Plan- og bygningsetaten i kommunen, 
lokale byggmestere, boligprodusenter og entrepre-
nører.

Avfallshåndtering
Når dere bygger hus, blir det avfall som må håndte-
res riktig. Dette må planlegges. Søk etter informa-
sjon om avfallsplaner på Internett:
Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall, 
Byggenæringens Landsforening: www.bnl.no
Statens forurensningstilsyn: www.sft.no

Muligheter for samarbeid og 
 organisering

Her er noen muligheter dere kan vurdere:

Ungt entreprenørskap, elevbedrift
Dere kan opprette en elevbedrift som produserer 
og selger boder. Å produsere og selge boder kan 
brukes i Ungt entreprenørskap med elevbedrift i 
årstrinn 10. Avfallsboden har et passende omfang, 
den kan produseres som moduler og selges som 
byggesett. Dere kan også påta dere å sette opp 
boden for kunden.

Fremgangsmåten for å komme i gang med Ungt 
entreprenørskap og elevbedrift er beskrevet på 
nettstedet www.ue.no.

Partnerskap
En samarbeids-/partnerskapsavtale mellom skolen 
og en byggmester, boligprodusent, og entreprenør 
eller videregående skole med utdanningsprogram-
met bygg og anleggsteknikk kan være meget nyttig, 
se nettstedet www.nhoung.no.

Organisering og gjennomføring – 
gruppearbeid

Før dere setter i gang, er det er viktig at dere skaf-
fer dere oversikt over hele prosjektet. Studer og 
diskuter i klassen oppgavene i alle øvelsene fra 1 til 
12. Det anbefales at dere, sammen med lærerne or-
ganiserer dere i mindre grupper med 2–3 deltagere. 
Fordel øvelsene og oppgavene på gruppene.

Prosjektet deles i en planprosess og en byggepro-
sess. Det er til sammen 12 øvelser med en blanding 
av oppgaver fra plan- og byggeprosessen. Oppga-
vene som hører til planprosessen, fremgår tydelig 
av teksten og gjennomføres før man går i gang med 
selve byggeprosessen. Planprosessen avsluttes med 
øvelse 12 med materialliste og budsjett.
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Øvelse 1

Forberedelser

Diskuter i klassen og med lærerne hvilken bod dere 
vil bygge, og hvordan dere ønsker å gjennomføre 
prosjektet.
De fl este skoler trenger en samarbeidspartner for å 
gjennomføre dette prosjektet. Viktige samarbeids-
partnere er bedrifter i byggenæringen, byggetaten 
i kommunen og videregående skole med utdan-
ningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk.

Dere kan invitere en representant fra disse til et 
møte på skolen der dere orienterer om prosjektet. 
Dere kan be representanten fra kommunen som 
kommer til møtet, å gi klassen en orientering om 
kommunens behandling av byggesøknader og krav 
til dokumentasjon.

Lag en beskrivelse av prosjektet, og ta med avsnitt om 
viktige samarbeidspartnere.
Skriv brev til byggetaten i kommunen og til bedriftene 
med invitasjon til et orienteringsmøte.
Lag dagsorden for møtet og velg møteleder og refe-
rent.

Dere kan velge om dere vil tegne og bygge en egen 
bod eller bruke en av tegningene i kopieringsorigi-
nalene. Selv om dere bare vil forandre på størrelsen 
eller utseendet på boden, er det viktig å ha riktige 
tegninger å arbeide etter. Dette gjelder både ved 
masse- og kostnadsberegning og under gjennom-
føringen av det praktiske arbeid med bygging av 
boden.

Bruk tegningene i kopieringsoriginalen som 
eksempel, og fordel tegneoppgaven på gruppene. 
Tegn alle detaljene slik de er kopieringsoriginalen. 
Tegn veggene i målestokk 1 : 25. Den gruppen som 
arbeider med gavlveggene, må tegne inn ønsket 
takvinkel med gradskive.

Tegn deres egen bod med byggdetaljer.
Tegn boden inn på tomten.
Sett opp søknad om byggetillatelse.

Øvelse 2 

Grunnarbeid – forskaling

Undersøk grunnforholdene der boden skal stå. Er 
det fjellgrunn, eller drenerende frostfri masse på 

tomten? Hvis dere er usikre på om det er nødvendig 
å isolere grunnen mot teleskader, søker dere faglig 
hjelp.
 
Det skal støpes en betongplate som boden skal stå 
på. Platen skal ligge på et 300 mm tykt lag med pukk 
eller grov grus. Finn ut hvordan dere kan lage en 
forskaling. Se tegninger i kopieringsoriginalene.
 
Her er noen tips om valg av dimensjoner som dere 
trenger til å bygge forskalingen: 48 x 98, 48 x 48 og 
23 x 123 mm.

Hva trenger dere av materialer til å lage forskalingen, 
og hvor mye av hvert slag?
Hva trenger dere av materialer hvis dere må isolere 
mot frost og teleskade?
Hvilke typer materialer brukes til å isolere mot frost-
skader?
Hva trenger dere av pukk eller grov grus?

Kontakt en byggevareleverandør og be om pris på 
trematerialer, pukk/grus og isolasjonsmaterialer.
Hva koster materialene til forskalingen?
Hva koster eventuelt isolasjonsmaterialene?
Hva koster pukken eller den grove grusen?

Øvelse 3

Støping av betongplaten

Betong er en blanding av sand, sement og vann. 
Blandingen herder under tørking og den blir hard 
og sterk. Blandingsforholdet mellom sand og se-
ment er 1 :  4.

Forklar hva disse tallene betyr.

Vi forutsetter at tomten er fl at. Langs ytterkantene, 
mot forskalingen, må vi beregne betong i en bredde 
på gjennomsnitt 300 mm og gjennomsnitt høyde 
ca. 350 mm. Dette kommer i tillegg til betongplaten. 
Betongplaten skal være mint 120 mm tykk.

Hvor mange m3 betong trenger dere?

Betong i seg selv er ikke sterkt nok. Derfor må 
betongen armeres/forstekes med armeringsjern og 
armeringsmatte. Se tegningen i kopieringsorigina-
len eller bruk egne tegninger.

Hvor mange meter armeringsjern og hvor stor arme-
ringsmatte trenger dere? 
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Kontakt en byggevareleverandør og få pris på arme-
ringsjern, armeringsmatte, sement og sand.
Hvor mye koster betongplaten?

Finn ut hvilket utstyr dere trenger og beskriv hvordan 
dere vil organisere arbeidet med å blande sand, sement 
og sand til betong.

Et alternativ til å blande betongen selv er å bruke 
betong, som er ferdig blandet og som leverer med 
bil på byggeplassen.
 
Finn prisforskjellen mellom betong laget på byggeplas-
sen og betong levert ferdig blandet.

Øvelse 4

Bindingsverket

Bindingsverket består av bunnsvill, stendere, topps-
vill, losholter og spikerslag.
Bruk egne tegninger eller tegningene av bindings-
verk i kopieringsoriginalen. Se også tegninger under 
Ord og utrykk i byggesaker, www:boligabc.no. 
Spikerslag er ikke nødvendig i boder med liggende 
kledning.  
Bunnsvillen danner bunnen av bindingsverket mot 
betongplaten. Stenderne plasseres loddrett på 
bunnsvillen med 600 mm avstand fra senter til sen-
ter. Toppsvillen ligger på toppen av stenderne. 
Bunnsvill og toppsvill er like lange og kan kappes 
til samtidig. Til sviller, stendere og losholter, brukes 
dimensjon 48 x 98 mm eventuelt 36 x 73 mm.

Hvor mange meter trenger dere, til topp- og bunnsvill 
til sammen?

Lengden på stenderne er 2100 mm. Regn med 10 % 
svinn.

Hvor mange meter går med til stendere og losholter til 
sammen?

Finn priser på trelast på Internett eller hos en byg-
gevareleverandør.
.
Hvor mye koster bindingsverket?
Bruk gjerne regneark for å få en oversiktlig framstil-
ling

Øvelse 5

Utvendig kledning

Som utvendig kledning kan dere bruke liggende 
dobbeltfalset eller åpen falset trekledning, slik dere 
ser på bildene i kopieringsoriginalen. Sorter bordene 
etter lengde. Regn med 10 % svinn. 
Forslag til dimensjon 19 x 123 eller 19 x 148 mm. 

Hvor mange m2 kledning trenger dere?

På de 4 hjørnene skal det være hjørnebord. Se bil-
dene i kopieringsoriginalen.
Forslag til dimensjon 16 x 98 mm. 

Hvor mange meter bord trenger dere til de 4 hjørnene?

Kontakt en byggevareleverandør og få pris på kled-
ningen
Hva koster den utvendige kledningen med hjørnebord?

Øvelse 6

Takkonstruksjon – takstoler

Studer tegningene av forskjellige takformer slik det 
er vist i heftet, og fi nn den takformen og takvin-
kelen som dere synes ser bra ut.  Se på små hus i 
lokalmiljøet, og fi nn en passende lengde på gesims-
framspring og gavlutstikk. Dette bør stå i forhold til 
størrelsen på huset.

Lag en detaljtegning av takstolen i målestokk 1:25. 
Tegn nøyaktig slik at dere kan måle dere fram til 
hvor lange planker dere må ha og kan kappe ma-
terialene etter tegningen. Forslag til dimensjon 48 
x 98 mm eventuelt 48 x 123 mm. Dere trenger også 
stålplater og spesiell spiker til disse.
Dimensjonene som brukes til takkonstruksjonen er 
avhengig av snø- og vindforholdene på stedet. Søk 
hjelp hos bygningsetaten i kommunen. 

Hvor mange takstoler trenger dere til boden?

Hvor mange meter trematerialer trenger dere til tak-
stolene?
Regn med 10 % svinn.

Spikerplatene skal dekke knutepunktene på takstolen, 
hvor mange spikerplater trenger dere?
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Kontakt en byggevareleverandør eller bruk Internett 
og fi nn priser på trematerialene og spikerplatene

Hva koster trematerialene til takstolene?

Hva koster spikerplatene?

Hva koster takstolene med spikerplater?

Øvelse 7

Undertak – tekking – vindski og dekkbord
Som undertak brukes underpanel med not og fjær. 
Forslag til dimensjon 18 x 95 mm eller 18 x 123 
mm. Regn med 10 % svinn. Til tekking foreslås asfalt 
underlagspapp og asfaltshingel.

Bruk tegningen og mål størrelsen på taket. Husk å ta 
med gavlutstikk og gesimsframspring
Hvor mange m2 underpanel, asfalt underlagspapp og 
asfaltshingel trenger dere?

Til vindski og dekkbord foreslås dimensjon til vind-
ski 22 x 148 mm eller 22 x 173 mm og dekkbord 22 
x 123 mm.

Hvor mange meter bord trenger dere til vindski og 
dekkbord? 
Husk gesims framspring. Disse bordene bør ikke 
skjøtes. 

Kontakt en byggevareleverandør eller bruk Internett 
til å fi nne pris per m2 for underpanel, asfalt under-
lagspapp, asfaltshingel, pappspiker og vindski og 
dekkbord.

Hva koster taket?

Øvelse 8

Takrenner, rennekroker, beslag, nedløpsrør og 
spiker.

Bruk tegningen og fi nn lengden på sideveggene og 
avstanden fra taket og ned til bakken. Husk å regne 
med gesimsframspring.

Hvor mange meter takrenner og beslag går med?

Hvor mange rennekroker går med?

Hvor mange meter nedløpsrør går med?

Kontakt en byggevareleverandør eller bruk Inter-
nett. Bruk brosjyrer og prislister og fi nn priser på de 
enkelte delene.

Hva koster takrennene med rennekroker beslag og 
nedløpsrør?

Dere trenger fl ere forsjellige typer spiker og dimen-
sjoner. Ta med tegningen av boden til en byggevare-
leverandør og få forslag til typer spiker, dimensjoner 
og priser. 

Hvilke typer spiker og dimensjoner trenger dere og 
hvor mye av hver type? 

Hva koster spikrene?

Øvelse 9

Vinduer, dør og rampe

Finn en passende størrelse på vinduet. Søk på 
Internett eller kontakt en byggevareleverandør og 
be om brosjyrer og priser på vinduer, hengsler, lås og 
materialer til dør og rampe. 

Velg vinduer som passer til boden

Hva koster vinduene?

Boden kan ha en enkel dør med utvendige hengsler 
og lås. Se tegning av en dør i kopieringsoriginalen.

Tegn en dør i målestokk 1:10, forklar hvordan dere vil 
bygge den opp og velg type materialer og dimensjoner. 

Beregn hvor mye materialer dere trenger.

Hva koster materialene, hengslene og låsen til døra 

Rampe foran døra
Tegn en rampe i målestokk 1:10. Ta hensyn til terrenget 
utenfor boden. Forklar hvordan dere vil bygge den opp 
og velg dimensjoner på materialene.

Bruk trykkimpregnerte materialer og begrunn hvorfor

Beregn hvor mye materialer dere trenger 

Hva koster rampa?
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Øvelse 10

Trebeskyttelse – beis – maling

For å beskytte materialene mot sol, vind og regn må 
dere behandle dem med et trebeskyttelsesmiddel. 
Maling eller beis er det mest vanlige. Velg farger som 
passer inn i miljøet.

Boden skal males eller beises to strøk.  Kontakt en 
byggevareleverandør og få fargekart og priser eller 
bruk Internett.  
 
Hva er forskjellen på oljebeis, oljedekkbeis og
maling?

Velg beistype eller maling. 

Hvor mye beis eller maling trenger dere til boden?

Hva koster beisen eller malingen som dere har valgt?

Øvelse 11

Håndtering av bygningsavfall – miljø 

Alle kommuner krever at byggherre/tiltakshaver 
utarbeider avfallsplaner for sine byggeprosjekt. Søk 
etter informasjon om avfallsplaner på Internett
Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 
Byggenæringens miljøsekretariat: www.byggmiljø.
no
Byggenæringens Landsforening: www.bnl.no
Statens forurensningstilsyn: www.sft.no, 
Informasjon og veiledning om byggesaker i din 
kommune: www.byggesak.com
Se også under bakgrunnsstoff: Avfallshåndtering på 
byggeplass.

Hva er hovedinnholdet i en avfallsplan?
Lag en avfallsplan for prosjektet.
 

Øvelse 12

Materialliste – budsjett

Med data fra de 11 øvelsene som dere har arbeidet 
med, skal dere lage en fullstendig materialliste og 
beregne de totale kostnadene ved å bygge boden.

Bruk et regneark og lag materialliste og budsjett.  

Praktisk gjennomføring

Nå er klassen klar til å starte det praktiske arbei-
det, kanskje har dere startet med noen aktiviteter 
allerede?  Læreren har en enkel oppskrift på hvor-
dan boden skal bygges. Det er viktig med godt 
samarbeid i alle ledd for at dette prosjektet skal bli 
vellykket. Bruk tid på å se hva andre har gjort. Studer 
tegninger og bilder. 

Det er lurt å starte i klassetrinn 8 - 9 med aktivitet 
2. Der fi nner dere mange nyttige øvelser, som 2.1 
Å lese tegninger, 2.2 Begrepsforståelse og  2.3  Å 
bygge en husmodell av tre. Disse øvelsene gir god 
forhåndstrening.
Det er viktig å samarbeide med næringslivet, for ek-
sempel byggmestere, boligprodusenter, entreprenø-
rer, byggevareleverandører og videregående skoler 
med utdanningsprogrammet bygg og anleggstek-
nikk. Byggeetaten i kommunen er også en viktig 
samarbeidspartner.

Sjekkliste for byggingen

Her er noen viktige punkter

Grunnarbeid – forskaling
Når dere bygger forskalingen, kontrollerer dere at 
den er i vinkel, og at den står vannrett. 

Mål diagonalt fra hjørne til hjørne og bruk Pythago-
ras’ setning. Regn ut om sidene på forskalingen er i 
90 graders vinkel i forhold til hverandre. Kontroller 
at forskalingen er vannrett. Bruk vater eller en klar 
vannslange. 

Forklar prinsippet med å bruke en klar slange med 
vann for å kontrollere om forskalingen er vannrett.

Hvis grunnforholdene er slik at det er nødvendig å 
isolere for frost, legg på plass isolasjonsmaterialene, 
les bruksanvisningen nøye.

Fyll grus eller pukk i forskalingen, følg målene på 
tegningen i kopieringsoriginalen.

Støping av betongplaten

Bland sand, sement og vann og fyll blandingen/beton-
gen i forskalingen.
Det er en viktig regel ved blanding av betong at 
man skal bruke så lite vann som mulig. 
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Bindingsverket
Kapp materialene til bindingsverket i riktige lengder og 
monter det opp på betongplata.

Utvendig kledning
Kapp bordene og spikre bordene til bindingsverket.
Start nederst på veggen og bruk vater når dere fester 
det første bordet. Bordene skjøtes på stenderne.

Monter kledning og hjørnebord.

Takkonstruksjon – takstoler
Kapp materialene til takstolene og monter sammen 
delene med stålplater og spiker.

Monter takstolene på bindingsverket

Undertak – tekking – vindski og dekkbord
Monter underpanel, underlagspapp og asfaltshingel

Monter vindski og dekkbord

Takrenner, rennekroker, beslag, nedløpsrør og 
spiker.
Monter takrenner, rennekroker, beslag og nedløpsrør

Vinduer, dør og rampe
Monter vinduene

Lag døra

Monter døra

Lag rampa

Trebeskyttelse – beis – maling
Beis eller mal boden

På de neste sidene fi nner dere tegninger og bilder 
av en redskapsbod.

Boden er bygget av elever ved Kjeldebotn skole
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På de neste sidene fi nner dere bilder og tegninger av en avfallsbod for papircontainere.
Boden er bygget av elevene ved Hovseter skole. Gjennomføringen av et slikt prosjekt følger stort sett samme 
mønster som for de andre bodene, men omfanget er noe mindre.

Foto: Hovseter skoleFoto: Hovseter skole

Foto: Hovseter skoleFoto: Hovseter skole
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På de neste sidene fi nner dere bilder og tegninger til en barnevognbod.  Boden er bygget av elevene ved 
Fræna ungdomsskule. Elevene har bygget boden for en barnehage i nærheten. Boden ble bygget ferdig på 
skolen og fraktet til barnehagen.

75

Foto: Fræna ungdomsskole

Foto: Fræna ungdomsskole

Foto: Fræna ungdomsskoleFoto: Fræna ungdomsskole
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Forankring i læreplanen

Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Matematikk

Økonomi er et av hovedområdene i læreplanen for matematikkfaget. Det omhandler ulike 
beregninger og vurderinger knyttet til private  økonomiske forhold.  Å kunne bruke digitale 
verktøy i matematikk handler om å bruke slike verktøy til spill, utforsking, visualisering og publi-
sering. Det handler òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemiddel til problemløsing, 
simulering og modellering. I tillegg er det viktig å fi nne informasjon, analysere, behandle og 
presentere data med passende hjelpemiddel, og være kritisk til kilder, analyser og resultater.

Etter årstrinn 10

Sette opp enkle budsjetter og gjøre beregninger tilknyttet privatøkonomi 2, 4, 7, 10, 11 og 12

Samfunnsfag

Etter årstrinn 10

Planlegge, gjennomføre og presentere problemorienterte undersøkelser og vurdere ar-
beidsprosses og resultater

9 og 13

Norsk

Etter årstrinn 10

Delta i diskusjoner med egne meninger og vise respekt for andres synspunkter og for saklig 
argumentasjon

3, 5, 8 og 13

Kunst og håndverk

Etter årstrinn 10

Designe produkter i forhold til en kravspesifi kasjon for form og funksjon 1 og 3

Beskriveulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digitale 
produkter

1 og 3

6.  Personlig økonomi

Dette kapitlet består av en prosjektskisse – uten ko-
pieringsoriginaler. Tanken er at lærer og elever selv 
skal utarbeide et konkret opplegg. Det er skissert tre 
aktiviteter:

6.1  Å pusse opp rommet mitt
6.2  Å fl ytte på hybel
6.3  Å bo for seg selv. Stifte familie

Formål

Denne aktiviteten skal bevisstgjøre eleven i arbeidet 
med å planlegge og bli kjent med hva det koster å:

- pusse opp et rom eller en bolig
- leie en hybel
- anskaffe en bolig

Anslått tidsbehov

6.1 10–12 timer
6.2 ca. 6 timer
6.3 5–10 timer

Anbefalt årstrinn

Årstrinn 10
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Materialer og utstyr
Skrivesaker 
Tilgang til Internett er nødvendig. 
Kalkulator
Regneark

Samarbeidspartnere under 
 aktivitetene
Den lokale banken 
Husbankens regionkontor
Boligprodusenter
Byggmestere
Entreprenører
Arkitekter 

Kort beskrivelse
Å pusse opp rommet mitt
Denne aktiviteten er fi n å starte med, da den er rela-
tivt oversiktlig og konkret. Målet er å komme fram til 
et budsjett for oppussingen.

Å fl ytte på hybel
Her må elevene trekke inn fl ere faktorer, som det 
krever den del innsats å få oversikt over. Målet er 
også her å komme  fram til et budsjett. Det kan også 
være interessant å sammenligne med kostnadene 
ved å bo hjemme.

Å bo for seg selv. Stifte familie
Elevene utarbeider budsjett for kjøp/leie av uilke 
typer boliger og ser dette i forhold til inntekter og 
kostnader for øvrig.

Bakgrunnsstoff og henvisninger
Elevene kan eventuelt bygge videre på aktivitet 1.1 
der de lærer å bruke lånekalkulator for fi nansiering 
av bolig.

Aktuelle nettadresser
Å pusse opp rommet mitt
3D tegneprogram (gratis): http://sketchup.google.com/
Møbelringen: www.mobelringen.no/
Bohus: www.bohus.no/
Bonytt: www.bonytt.com/
Skeidar: www.skeidar.no/
Botorget: www.botorget.no/
IKEA: www.ikea.no/
Jysk: www.jysk.com/jysk/no/front.htm
Puss opp: www.pussopp.no/
Farveglede, www.farveglede.no
NCS Coloursentre, www.ncscolour.no
Informasjonskontoret for farge og interiør, www.ifi .no

Å fl ytte på hybel
Statens Lånekasse: www.lanekassen.no/
Sol: http://www.sol.no/bolig/
Startsiden: www.startsiden.no – fi nn fram til Hybel 
under H 
Hybel: www.hybel.no
Statens Institutt for forbruksforkning: www.sifo.no

Å bo for seg selv. Stifte familie
Boligprodusentenes Forening: www.boligprodusen-
tene.no
Hus: www.hus.no/
Husbanken:www.husbanken.no/
Skandiabanken: www.skandiabanken.no – se under BSU
Nordea: www.nordea.no
DnBNor: www.dnbnor.no
Finn: www.fi nn.no/fi nn/realestate/saleselection2?pd
c=1007403491911
Sjekkliste for boligkjøp: http://forbrukerportalen.no/
fi ler/fi l_sjekkliste.pdf
Norsk Familieøkonomi: www.norskfamilie.no
Dine penger: www.dinepenger.no
Din side: www.dinside.no – Hus og hjem

På nettstedet www.matematikk.org er det et godt 
opplegg for personlig økonomi under overskriften En 
lykkelig familie. Se oppgavematrisen for 9. klassetrinn.

Veiledning i gjennomføring av 
 aktivitetene
Vi tenker oss en deling av emnet slik at elevene får 
noen drypp av emnet i alle tre årene på ungdoms-
trinnet. Det er også mulig med en progresjon der 
elevene kan fordype seg eller arbeide mer med 
emnet enn de gjorde året før. Emnene står også for 
seg selv og kan behandles selv om man bare tar det 
ett av årene. Dette er opp til den enkelte lærer eller 
skole å velge.

Når det gjelder undervisningsmetode må en se hva 
som passer i hvert enkelt tilfelle. Aktiviteten kan 
passe bra for prosjektrettet arbeid og gjerne i grup-
per med emnene eller deler av emnene.

Det vil være naturlig å jobbe med deler av oppga-
vene på datamaskin slik at elevene lærer seg å bruke 
digitalt regneark, for eksempel Works eller Excel. Å 
sette opp budsjetter og bruke riktige formler er noe 
som krever øvelse, og det viktig at et budsjett ser 
oversiktlig ut og viser den informasjonen som er 
nødvendig. 

Statens institutt for forbrukerforskning (SIFO) har mye 
nyttig informasjon, nettadresse http://www.sifo.no
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6.1  Å pusse opp rommet mitt6.  Personlig økonomi

Aktiviteten går ut på at man tenker seg å pusse opp 
et rom i boligen der eleven bor (det er ikke alle som 
har eget rom). Det som er enklest, er kanskje å ta et 
soverom eller lignende. Elevene har kanskje gått lei 
av for eksempel tapetet eller malingen som er vanlig 
på et barnerom, og vil gjøre forandringer til det som 
skal bli et ungdomsrom.

Øvelse 1

Beskrive rommet

Tegne og beskrive rommet slik det er nå. Se på mu-
ligheter og løsninger, når det gjelder møbler, farger, 
lys og lignende. Det kan være lurt å ha en tegning 
av rommet med løse møbler som kan fl yttes og 
organiseres.

Her kan en gjerne bruke digitale hjelpemidler for 
eksempel Google sketchUp, 
SolidWorks eller lignende 3D-tegneprogram. 

Det kan også være nyttig å ta bilder før og etter opp-
pussing hvis noen tenker på å realisere prosjektet.

Øvelse 2

Kostnadsramme

Elevene skal sette opp et overslag over hvor mye 
penger de kan bruke på oppussingen. Her kan lære-
ren sette et maksimalbeløp dersom det er ønskelig. 
Det er da viktig at de under hele planleggingspro-
sessen bruker budsjettet som rettesnor.

Øvelse 3

Hvordan skal rommet være?

Diskusjonsoppgave i klassen eller grupper: Ulike 
planløsninger og oppusningsmetoder kan diskute-
res og eventuelt forkastes/forbedres. Elevene kan 
jobbe i grupper ettersom hva slags rom eller løsnin-
ger de har valgt. Slik kan de diskutere seg imellom 
løsninger og veilede hverandre.

Øvelse 4

Detaljplanlegging og budsjett

Elevene tar utgangspunkt i forskjellige skisser til 
løsninger. De beregner mengden de har bruk for av 
ulike materialer og innhenter informasjon om priser. 
Sett opp detaljert budsjett. Det er en fordel å få inn-
spill av fagfolk og/eller foreldre/lærere med erfaring 
fra oppussing. Hva trenger du av verktøy hvis du 
skal gjøre dette selv? Hva trenger du av materialer til 
grunnarbeid? Husk kostnadsrammen! Innhent også 
priser på å leie fagarbeidere til for eksempel å male, 
tapetsere, legge gulvbelegg osv. Hva sparer du på å 
gjøre det selv? Hva vinner du på å bruke fagfolk?

Øvelse 5

Erfaringer

Diskusjon i grupper og i plenum. Hvilke erfaringer 
gjorde elevene? Hvilken nytte hadde de av planleg-
ging og budsjettering?

Tidsbruk og organisering

Dette avhenger selvfølgelig av gruppen elever. 
Dersom det lar seg gjøre, kan det være bra å jobbe 
kontinuerlig med oppgaven. For eksempel kan dere 
bruke mellom to og fi re dager på aktiviteten dersom 
dette er mulig for alle faglærerne. Da kan elevene 
konsentrere seg om emnet og fordype seg godt i 
oppgaven.

Dersom dette ikke er mulig, bør en ta i bruk én 
eller to uker der elevene får disponere matema-
tikktimene, kunst- og håndverkstimene, og kanskje 
samfunnsfagtimen, helt eller delvis.

Det er et poeng at elevene får rede på oppgaven i 
god tid slik at de kan forberede seg ved å ta mål av 
rommet og tenke seg forkjellige løsninger. 

Det fi nnes noen nyttige nettadresser tidligere i 
beskrivelsen av emnet og på boligabc.no.
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Lærerens oppgaver

Læreren må i en slik oppgave jobbe som veileder 
og la elevene jobbe selvstendig i størst mulig grad. 
Det kan være fornuftig at læreren har samlet inn 
brosjyrer over møbler, maling, tapet og lignende. 
Dette kan elevene bruke til å plukke ut ting de 
ønsker å bruke i oppussingen sin. Læreren kan fi nne 
fram til adresser på nettet som er aktuelle å bruke. 
Det kan også være fi nt at elevene lærer å bruke reg-
neark på datamaskinen. Dette forenkler jo budsjett-
delen av oppgaven.

Evaluering

Elevene leverer ferdig budsjett og plantegning (før 
og etter oppussing) med beskrivelse av løsninger 
problemer og utfordringer. Elevene evalueres og 
vurderes i forhold til arbeidsinnsats og fornuftige 
valg, samt orden og resultat på budsjett, tegning og 
beskrivelse.
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6.2  Å fl ytte på hybel6.  Personlig økonomi

Oppgaven går ut på at elevene tenker seg hva slags 
tilværelse som venter dem etter grunnskolen eller 
videregående skole. Valgene de gjør, vil være delvis 
avhengig av økonomi. Har de deltidsjobb? Kan de 
få studielån og/eller stipend? De fl este velger jo bo 
hjemme hos mor og far til de er ferdig med vide-
regående skole, så det er kanskje den mest vanlige 
problemstillingen. Dette kan den enkelte lærer 
vurdere.

Når du skal fl ytte for deg selv for å begynne på skole 
eller jobbe som lærling, må du foreta en del valg. Det 
dreier seg om størrelse på hybel/leilighet. Spørsmå-
let om å kjøpe et sted å bo kan kanskje være aktuelt 
for noen. Alle utgifter knyttet til dette må beregnes. 
Elevene skal se for seg hvor de kommer til å fl ytte for 
seg selv for første gang. Ut fra dette må de ta en del 
valg. Hvor skal de bo? Hvem skal de bo med? Hvilke 
faste utgifter må de regne med? Trenger de trans-
port? Egen bil?

En bør ikke stille for store forventninger og krav til 
riktige føringer når det gjelder budsjett og regnskap. 
Det viktigste er at elvene får trening i å se hvordan 
sammenhengen er mellom hva som kommer inn og 
hva som går ut av penger. Mange elever vil innse at 
det er ganske dyrt å bo alene, og at det i de fl este 
sammenhenger ikke vil være aktuelt å kjøpe bolig 
før en har fast jobb.

Øvelse 6

Valg av bolig

Elevene må velge hva slags bolig de tenker seg. Det 
kan være fi nt å bruke aviser og Internett til å fi nne 
passende bolig og pris.

Øvelse 7

Budsjett

Elevene skal sette opp et budsjett som tar for seg 
alle de faste utgiftene og inntekter som de vil ha i 
sitt daglige liv. Dette kan de gjerne gjøre på data-
maskin.

For eksempel
Inntekter: Studielån, stipend, deltidsjobb, tilskudd fra 
foreldre osv.
Er det sparepenger de kan tære på?

Utgifter: Husleie, strøm, forsikring, transport, TV-
lisens, mat, ”hygge” osv.

Øvelse 8

Erfaringer

Diskusjon i grupper eller plenum av erfaringene 
elevene gjorde.

Tidsbruk og organisering

Det er naturlig at dere i stor grad bruker matema-
tikktimer til denne oppgaven. Det kan imidlertid 
være aktuelt å kjøre det som et utvidet prosjekt 
og knytte det til andre fag. Elevene kan nok jobbe 
sammen to og to dersom det er ønskelig, men det 
er et poeng at alle har vært gjennom hele prosessen 
og har en forståelse for hva det vil si å fl ytte for seg 
selv.

Det kan være fi nt at elevene får litt tid på å levere 
oppgaven. De kan jo i stor grad jobbe med dette 
hjemme og få hjelp av familien, som også har litt å si 
når det skal tas valg om å fl ytte for seg selv.

Dersom bare matematikktimene skal brukes på 
skolen, er det kanskje naturlig at elvene får to uker 
på seg, altså ca. 6 timer. Ukene trenger ikke være 
sammenhengende da elevene kan jobbe en del 
hjemme.

Det fi nnes noen nyttige nettadresser tidligere i 
beskrivelsen av emnet og på boligabc.no.
.

Lærerens oppgaver

Det er naturlig at det er matematikklæreren som 
driver denne oppgaven. Det er viktig at læreren 
sørger for at elevene får med seg alle utgifter og 
inntekter som vil dukke opp. Det er også viktig at el-
vene får en liten innsikt i regnskap og budsjettering. 
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Dersom det er tilgang på datamaskiner, er det fi nt å 
sette av litt tid til dette. Det å lære dem regneark på 
datamaskin og eventuelt gi dem Internett-adresser 
til Lånekassen, eiendomsmeglere, skoler og lignende 
er sikkert fornuftig. Mange elever har jo datamaskin 
hjemme og kan i noen tilfeller mye mer enn læreren, 
og derfor kan det være lurt å få elever til å hjelpe 
hverandre. Det er ikke noe nederlag å bruke elever 
som ressurspersoner innen IT.

Evaluering

Elevene leverer ferdig budsjett med notater og 
forklaring på valg og løsninger. Elevene evalueres 
og vurderes i forhold til arbeidsinnsats og fornuf-
tige valg, samt orden og resultat for budsjettet og 
budsjettforklaringen.
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6.3  Å bo for seg selv. Stifte familie6.  Personlig økonomi

Elevene skal se for seg hvordan livet blir når de har 
tenkt å etablere seg i forhold til jobb og familie. Det 
er klart at det vil være mange usikkerhetsmomenter 
i forhold til å planlegge så langt fram i tiden, men 
noen har gjort seg opp en mening om hva de skal 
bli, og hvor/hvordan de skal bo. De som ikke har 
noen bestemte planer for fremtiden, kan begynne å 
tenke seg hvordan de vil at livet skal bli. Det viktigste 
er ikke at det blir mest mulig realistisk, men at det 
får i gang en tankeprosess, og at elevene lærer litt 
om økonomi og privathusholdning.

Det kan være lurt å ta utgangspunkt i at elvene er 
ferdig med å leie boliger og at de eventuelt har 
spart seg opp noen penger, slik at de kan kjøpe 
seg et sted å bo. Når det gjelder inntekter som er 
aktuelle, må de bestemme seg for om de lever på 
én eller to inntekter og eventuelt barnetrygd og 
kontantstøtte.

Øvelse 9

Mine fremtidsplaner

Elevene skal planlegge og gjøre rede for hvilke 
planer de kan tenke seg for seg selv for fremtiden. 
De må se for seg hvordan fremtiden blir, og om de er 
gift og har barn. Vil de velge å kjøpe hus eller bygge 
hus? Hvilken standard forventer de?

Utgifter som de fl este har/får, er studielån, boliglån, 
strøm, kommunale utgifter, TV-lisens, transportutgif-
ter (bil, bensin, buss eller lignende), forsikring, mat, 
fritidsaktiviteter osv.

Øvelse 10

Hvilke rammer har jeg?

Når de skal kjøpe bolig eller bygge bolig, må de 
anslå hvor mye penger de har til rådighet. Hva har vi 
spart opp? Hvor mye tjener vi? Hva har vi av måned-
lige utgifter utenom boligen? Hvor mye kan vi låne?

Sjekkliste for kjøp av bolig
Det er lurt at elevene også setter seg inn i at det er 
en del ting som bør sjekkes dersom man skal kjøpe 

seg ny bolig. Folk bruker mye penger på å skaffe 
seg et sted å bo. Veldig mange kjøper brukt, og da 
der det en del ting man bør se etter når det gjelder 
kvaliteten på ”varen” man kjøper.

http://forbrukerportalen.no/fi ler/fi l_sjekkliste.pdf

Øvelse 11

Budsjett

Det kan være lurt å se på planløsninger i kataloger 
fra boligprodusenter og sammenligne med pris og 
areal i forhold til boliger som eiendomsmeglere 
tilbyr. Og hva koster tomten, og hva skal kommunen 
ha når vi bygger?

Hvor mye må vi låne for å bygge eller kjøpe ”drøm-
mehuset”?

Eleven lager en beskrivelse av hva slags tilværelse de 
tenker seg for fremtiden, og hva slags bolig de kom-
mer til å bo i. Ut i fra dette setter de opp et budsjett 
med inntekter og utgifter. Elevene bør få lov til å 
bruke tid på eventuell innredning og møblering, slik 
at de i større grad for et forhold til boligen. Dette må 
tas med i budsjettet.

Øvelse 12

Lånesøknad

Elevene kan ha nytte av å prøve å sette opp lånesøk-
nad og sette seg inn i hva bankene legger vekt på. 
Dere kan komme inn på krav til sikkerhet, egenkapi-
tal, ryddig forhold til banken osv.

Øvelse 13

Erfaringer

Diskuter i grupper og plenum hvilke erfaringer elev-
ene har gjort i planleggingsprosessen.
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Tidsbruk og organisering

Her er veldig mye avhengig av hvor mye tid og 
resurser læreren har lyst til å sette inn på oppgaven. 
Oppgaven kan gjøres veldig omfattende og detal-
jert, eller den kan gjøres begrenset på mange måter. 
Det er imidlertid viktig at elevene fatter interesse for 
utfordringer som knyttes til det å skape et hjem.

Det vil også her være naturlig å bruke en del av ma-
tematikktimene på skolen til oppgaven. Det er mulig 
at man også kan ta opp emner innen samfunnsfag 
og kunst og håndverk. Det er igjen et spørsmål som 
er avhengig av faglærere. Det er naturlig å bruke 3–4 
timer på skolen (matematikk). Det vil være aktuelt å 
bruke en del tid hjemme på dette opplegget. Elev-
ene kan hente opplysninger hos eiendomsmeglere, 
banker, arkitekter og boligprodusenter. Til slutt kan 
elvene få noen få timer på skolen til å avslutte og bli 
ferdig, mellom 1 og 3 timer.

Lærerens oppgaver

Lærerens oppgave blir å veilede elevene og se til 
at de i stor grad velger riktige lønninger til jobbene 
sine, og at de ikke låner mye penger. Læreren kan 
prøve å gi elevene forståelse av forskjellen på an-
nuitetslån og serielån, slik at elevene ser hvor mye 
penger som går til renter, og hvor mye som går til 
avdrag. En viktig hjelp kan være lånekalkulatorer på 
datamaskinen, eventuelt hjemmesider til banker 
eller lignende. Læreren bør passe på at elevene i stor 
grad har med seg alle utgifter og inntekter og alle 
faktorene som er avgjørende for privatøkonomien. 
Det fi nnes blant annet en regel som sier at en ikke 
skal låne mer enn 3 ganger årsinntekten (etter å ha 
trukket fra utgifter som studielån og lignende).

Evaluering

Elevene vurderes i forhold til levert budsjett og 
budsjettforklaring. Det kan også legges vekt på 
elevenes evne til å velge realistiske løsninger samt 
dokumentasjon i forhold til boløsninger, som inte-
riør og eksteriør. Det bør også legges vekt på orden 
og arbeidsinnsats i perioden.
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Eksempel på boligannonser

Bolig 1:
Utgift pr. md.: (Lån og husleie/felleskostn.) 4500 kr.

Bolig 2:
Utgift pr. md.: (Lån og husleie/felleskostn.) 6000 kr.

Eksempel6.  Personlig økonomi
Boligøkonomi som en del av 
 totaløkonomien i familien

Eksempel fra Øyer ungdomsskole
Ved denne skolen har de bygd på opplegget ”En lyk-
kelig familie” som fi nnes på www.matematikk.org. 

Elevene får 
-  tildelt yrker og familiesituasjon. 
-  oppgitt typiske inntekter for ulike yrkesgrupper.
-  utdelt ark med ulike boliger som elevene kan 

velge fra.

Elevene kan fi nne boliger på Internett for eksempel 
på www.fi nn.no, www.igglo.no eller nettstedene til 
lokale eiendomsmeglere.

Ved Øyer ungdomsskole har de laget oversiktene 
over boliger elektronisk på datamaskinen basert 
på boligannonser på www.fi nn.no med fi nansier-
ingskalkulator, slik at elevene kan få oversikt over 
fi nansieringskostnadene ved å klikke på boligen.

Se eksempel nedenfor.

Elevene får så en rekke oppgaver som gir god inn-
sikt i familieøkonomi i større sammenheng, og der  
boligen er ett av de viktigste elementene.
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7.1  Spennende yrker i byggenæringen7.  Yrker og utdanning

Tegnet av Kari Sortland

Formål

Elevene får gjennom å arbeide med øvelsene et rea-
listisk bilde av byggenæringens samfunnsmessige 
betydning med dens struktur, produkter, verdiska-
ping og rekrutteringsbehov. Elevene blir kjent med 
de forskjellige yrkene og hvordan opplæringen i 
byggenæringen er bygd opp. De skal få et bevisst 
forhold til valg av utdanning og fremtidig yrke.

Anslått tidsbehov

Øvelse 1 3–4 timer
Øvelse 2  1–2 timer
Øvelse 3    1–2 timer
Øvelse 4     1–2 timer

Kort beskrivelse

Denne aktiviteten tar utgangspunkt i byggenærin-
gens oppgave som leverandør av infrastruktur, det 
vil si boliger, næringsbygg, skoler, sykehus, veier, 
vann og avløp og alle typer anlegg. Det er slike 
ting som et moderne samfunn er avhengig av for å 
kunne fungere. Dette knyttes opp mot behovet for 
arbeidskraft, kompetanse og yrker i byggenæringen.

Anbefalt årstrinn

Årstrinn 10

Forankring i læreplanen

I den generelle delen av læreplanen for grunn-
skolen, under det arbeidende mennesket står det: 
”Opplæringen skal gi elevene og lærlingene innsyn i 
variasjonen og bredden i vårt arbeidsliv og formidle 
kunnskaper og ferdigheter for aktiv deltagelse i det.”
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Fag og kompetansemål i læreplanen Øvelse nr.

Norsk

Etter årstrinn 10

Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspreget,  på bokmål og ny-
norsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri.

1, 3 og 4

Bruke tekstbehandlingsverktøy i skriveprosesser og egnet verktøy for  kommunikasjon, arkiv-
ering og systematisering av eget arbeid.

1, 3 og 4

Matematikk

Gjennomføre undersøkelser og bruke ulike databaser til å søke etter og analysere statistiske 
data, samt utvise kildekritikk

2

Samfunnsfag

Planlegge, gjennomføre og presentere problemorienterte undersøkelser og vurdere arbeids-
prosess og resultater 

2

Utdanningsvalg

Bygg- og anleggsteknikk 1, 2, 3, og 4

Kommentarer

Norsk

Elevene kan skrive brev til opplæringskontorer og bedrifter for å undersøke muligheten for 
lærekontrakt og arbeid etter endt utdanning. Elevene kan intervjue bedriftsledere og til-
litsvalgte i byggenæringen om situasjon på arbeidsmarkedet, hvordan de ser på tilgangen på 
faglært arbeidskraft og skrive en rapport eller et innlegg i skoleavisa om dette

Matematikk

Elevene kan bruke matematikk og statistikk for å beskrive viktige forhold/utviklingstrekk i 
byggenæringen
og som angår:
- sysselsetting og omsetning
- verdier og realkapital
- bygninger og boliger
- byggenæringens struktur
- produksjon av forskjellige typer bygg
- produksjon av leiligheter etter størrelse
- rekrutteringsbehov
Oppgavene egner seg for bruk av IKT, regneark og
søk på nettet.
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Samfunnsfag

Elevene kan undersøke innholdet i de ulike videregående utdanningsprogrammene og utvi-
kle en realistisk holdning til et mangfoldig og skiftende arbeidsmarked.

Utdanningsvalg

Prosjektarbeid gir muligheter til å samordne fl ere aktiviteter over 2 eller 3 klassetrinn. Det 
kan gjelde aktivitetene Drømmen om ny bolig, Å bygge en husmodell av tre, Vi bygger et lite hus 
på ordentlig og Spennende yrker i byggenæringen. Prosjektet kan starte i 8 eller 9 klassetrinn 
med begrepsforståelse, å lese tegninger og bygging av husmodeller.  Dette kan videreføres i 
10 årstrinn med bygging av et lite hus på ordentlig og avsluttes med spennende yrker i byg-
genæringen

Sitater fra den generelle delen av læreplan, det 
arbeidende menneske: 
 “Undervisningen må legges opp med nøye omtan-
ke for samspillet mellom konkrete oppgaver, faktisk 
kunnskap og begrepsmessig forståelse. Ikke minst 
må den legges opp slik at elevene etter hvert får 
praktisk erfaring med at kunnskap og ferdigheter er 
noe de selv kan være med på å utvikle”
Det kan tilrettelegges for et fl eksibelt samarbeid 
med bedrifter i byggenæringen med hospitering og 
opplæring i bedrift. Videregående skole med utdan-
ningsprogram Bygg og anleggsteknikk er også en 
viktig samarbeidspartner.
Elevene får, med et slikt opplegg, mulighet til å prak-
tisere og prøve de ulike yrker i byggenæringen før 
de gjør sitt yrkesvalg. For skoler og bedrifter i bygge-
næringen som har partnerskapsavtaler, er dette en 
god mulighet til å gi avtalen et meningsfylt innhold.

Materialer og utstyr

Skrivesaker 
Internett

Samarbeidspartnere under 
 aktivitetene

Videregående skole med utdanningsprogrammet 
Bygg og anleggsteknikk, Opplæringskontorer for 
bygg- og anleggsfagene
Boligprodusenter
Byggmestere
Entreprenører
Laug og foreninger i byggenæringen 
Fagskoler og høyskoler
Skoler som har partnerskapsavtale med en bedrift i 
byggenæringen, kan samarbeide med denne. Skoler 
som ikke har partnerskapsavtale, kan etablere en slik 

avtale der elevene trekkes med og har en viktig rolle 
i planlegging av innholdet partnerskapet. Arbeidet 
innledes med en kontakt til NHOs regionkontor. Mer 
informasjon om partnerskap/næringsliv i skolen 
fås ved NHOs regionkontorer og på nettadressen 
Næringsliv i skolen: www.nhoung.no/ og 
www.vibyggernorge.no.

Bakgrunnsstoff og henvisninger

Som en innledning til arbeidet vil det være naturlig 
med en kort orientering om byggenæringen av læ-
reren, en representant fra en partnerskapsbedrift el-
ler en annen person fra næringen. Under bakgrunns-
stoff bak i heftet er det samlet nyttig informasjon 
om byggenæringen, Ord og uttrykk i byggesaker 
er et eksempel på dette. Dette gir elevene en god 
bakgrunn for sammensetningen av byggenæringen 
med mange forskjellige bransjer med forskjellig 
størrelse og oppgaver i samfunnet.

Internett
Byggenæringens Landsforening: www.bnl.no/bran-
sjeforeninger/medlemmer
Vi bygger Norge: www.vibyggernorge.no Her er det 
en oversikt over brosjyremateriell og annen viktig 
informasjon om byggenæringen.
Skolenettet: www.skolenettet.no
Videregående opplæring: www.vilbli.no
Høgskoler - Universiteter: www.utdanning.no, www.
ntnu.no, www.umb.no
Utdanningsdirektoratet: www.udir.no
Mesterbrevnemda: www.mesterbrev.no
For oppdatering av hva som skjer i byggenæringen 
er følgende tidskrifter viktige: 
Byggeindustrien: www.bygg.no,
Byggmesteren: www.byggmesteren.no
Maleren: www.maleren.no



208

Spennende yrker i byggenæringen2.1 

Veiledning i gjennomføring av 
 aktiviteten

Alle øvelsene i denne aktiviteten går ut på å bli 
kjent med byggenæringen. I kopieringsorigina-
lene er det noen viktige nøkkeltall og oversikt over 
yrkesgrupper som arbeider i næringen, og rekrut-
teringsbehov. Det er viktig å utnytte kontakten med 
lokale bedrifter og utdanningssteder, slik at elevene 
selv kan samle inn informasjon om næringslivet og 
muligheten for utdanning og arbeid lokalt. Flere av 
øvelsene er egnet for prosjektarbeid der elevene 
arbeider sammen i små grupper. Øvelsen er sterkt 
knyttet til fagene norsk, matematikk, samfunnsfag 
og utdanningsvalg.

Øvelse 1

Planlegging og organisering av bedriftsbesøk

3 til 5 elever danner en gruppe som selv, under 
veiledning fra læreren, planlegger og gjennomfører 
bedriftsbesøk. Elevene lager en oversikt over klart 
defi nerte arbeidsoppgaver som skal utføres før, 
under og etter bedriftsbesøket. Oppgavene fordeles 
på alle i gruppen.

Elevene tar kontakt med en lokal bedrift som driver 
med byggevirsomhet, det kan være en boligprodu-
sent, bygghåndverker eller entreprenørbedrift. Hvis 
skolen har en partnerskapsbedrift, er det naturlig 
å kontakte denne. Elevene forbereder med støtte 
fra læreren besøket. De lager en plan der hensikten 
med besøket klart  framgår. Elevene skriver brev til 
bedriften og forklarer hensikten med besøket og 
de gjør avtale med bedriften om tidspunkt og hvor 
lenge besøket skal vare. Elevene skriver rapport fra 
besøket som kan presenteres muntlig for de andre i 
klassen eller presenteres i skoleavisen.

Øvelse 2

Byggenæringen i tall

Hensikten med øvelsen er å bli kjent med de tall-
messige størrelsene i byggenæringen og fremstille 
disse i diagrammer. Bruk av regneark er en fordel 
men ikke nødvendig for å gjennomføre øvelsen.

Elevene bruker Internett og henter informasjone fra 
Statistisk sentralbyrås oversikt over produksjon av 
boliger og leiligheter med antall rom for årene 2006 
og frem til i dag.
Statisktisk sentralbyrå (SSB), www.ssb.no

Øvelse 3

Fagutdanning

I denne øvelsen tar elevene utgangspunkt i de skje-
matiske framstillingene av utdanningsprogrammet 
for bygg- og anleggsteknikk og andre utdannings-
program og beskriver utdanningsveiene frem til 
fag-/svennebrev for noen utvalgte fag. Elevene kan 
leverer besvarelsen skriftlig eller muntlig.

Øvelse 4

Utdanningsmuligheter etter bestått fag- / 
 svenneprøve og studiespesialiserende 
 programmer i videregående skole

Elevene tar utgangspunkt i den skjematiske fram-
stillingen av utdanningsmulighetene etter bestått 
fag- /svennebrev og studiespesialiserende utdan-
ningsprogram. Elevene kan diskutere i grupper om 
fordeler og ulemper ved å ha fag-/svennebrev eller 
studiespesialisering som grunnlag for fagskole-, 
høgskole- og universitetsutdanning. Eleven lager en 
beskrivelse av utdanningsveiene. Elevene kan levere 
besvarelsen skriftlig eller muntlig.
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Kopieringsoriginal

7.1  Spennende yrker i byggenæringen7.  Yrker og utdanning

Nyttig å vite om bygge-, anleggs- og 
eiendomsnæringen (BAE-næringen)

BAE-næringens bedrifter og ansatte produserer alle 
typer bygg, anlegg, byggevarer og tekniske instal-
lasjoner. Den driver med salg av byggevarer og 
tjenester og forvaltning og drift av eiendom. BAE-
næringen er en velorganisert, moderne og effektiv 
næring med tradisjonsrike røtter. Den er den eldste 
og største og en av de viktigste næringene i Norge. 
Vi benytte her betegnelsen byggenæringen for BAE-
næringen. Byggenæringen er en fellesbetegnelse for 
det arbeidet som består i å:
-  planlegge og prosjektere
-  bygge nytt og vedlikeholde eldre bygg og anlegg
-  produsere og levere byggevarer
-  forvalte og stå for drift av eiendommer

Oppgavene utføres av:
-  arkitekter og rådgivende ingeniører
-  entreprenører
-  tekniske entreprenører
-  bygghåndverkere
-  byggevareprodusenter
-  byggevarehandlere

Samfunnets behov for bygg og anlegg dekkes av 
dyktige og profesjonelle yrkesutøvere som kan sitt 
fag. Byggenæringen er en typisk infrastrukturnæ-
ring. Den gjør det mulig for andre næringer å skaffe 
seg inntekter, og den bidrar til at vi kan leve et mer 
problemfritt og komfortabelt liv. Et moderne sam-
funn er avhengig av tilgang til boliger, skoler, næ-
ringsbygg, veier, vann og avløp for å kunne fungere. 
Ingen annen næring har større direkte eller indirekte 
innvirkning på landets brutto nasjonalprodukt (BNP) 
enn byggenæringen.

Sysselsetting og omsetning

Totalt sysselsetter næringen over 300 000 mennes-
ker som til sammen står for en omsetning på ca. 350 
milliarder kroner. 254 000 mennesker arbeider med 
produksjon og 50 000 innenfor forvaltning og drift 
av eiendommer. Det er 45 500 produksjonsbedrif-
ter, som omsetter for i underkant av 286 milliarder 
kroner årlig. Den samlede verdiskapningen er ca 100 
milliarder kroner i året. Byggenæringen kjøper over 
80 % av sine varer og tjenester på hjemmemarkedet. 
Det er anslått at ca. 500 000 sysselsatte i Norge er 
direkte eller indirekte avhengig av aktiviteten i byg-
genæringen.

Verdier – realkapital

Bygg
2/3 av all realkapital i Norge er knyttet til boliger, 
næringsbygg og forskjellige typer anlegg. Bygnings-
massen i Norge består av i alt ca. 325 millioner kva-
dratmeter areal med anslått verdi på 3200 milliarder 
kroner. Arealene er fordelt på:
-  yrkesbygg, offentlige: 45 millioner kvadratmeter
-  yrkesbygg, private: 70 millioner kvadratmeter
-  boliger: 210 millioner kvadratmeter

Det er ca. 1,4 millioner bygninger som inneholder 
boliger, og som er fordelt på:
-  1,1 millioner eneboliger
-  102 000 tomannsboliger
-  116 000 rekke- og kjedehus
-  22 300 boligblokker
-  6000 andre boliger

Det er til sammen ca. 2 millioner boliger.

Veier og anlegg
Det er ca. 96 500 kilometer med veier og ca. 75 000 
kilometer vann- avløpsledninger i Norge. I tillegg 
er det et stort antall anlegg for mange forskjellige 
formål. Det er vanskelig å anslå hvilke verdier disse 
anleggene til sammen representerer, det er bare å 
fastslå at de er betydelige.
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Byggenæringens struktur

Byggenæringen er Norges største distriktsnæring. 97 % av de 45 500 produksjonsbedriftene har 19 eller færre 
ansatte.

Fordeling på hovedvirksomheter:

Virksomhet Bedrifter   Sysselsatte Omsetn. mrd.

Byggevareindustri 1800 34 000 45

Byggevarehandel 3800 26 000 63

Bygghåndverkere 9000 25 000 15

Byggentreprenører 15000 65 000 70

Anleggsentreprenører 4000 20 000 20

Tekniske entreprenører 5500 50 000 42

Stats- kommuneforetak 130 6 000 5

Offentlig egenregi - 12 000 14

Arkitekter og rådg. ing. 4400 16 000 12

SUM 45500 254 000 286

Kilde Prognosesenteret 

Produksjon av forskjellige typer bygg i perioden 1981–2005

Tall fra Statistisk sentralbyrå, byggearealstatistikk

Antall Bruksareal i 1000 kvadratmeter

År Boliger Bolig Industri
Vare-

handel
Under-
visning

Helse Annet Sum

1981 34672 3374 470 451 234 168 665 1988

1982 38456 3739 679 707 214 191 985 2776

1983 32513 5151 404 504 141 277 876 2202

1984 30866 5069 566 633 162 121 1138 2620

1985 26114 4689 610 726 168 114 1393 3011

1986 25784 4756 766 833 148 123 1454 3322

1987 28381 5334 852 953 164 113 1943 4025

1988 30406 5328 844 1108 189 120 2221 4483

1989 27979 4406 678 842 171 150 1914 3756

1990 27120 3736 440 496 176 89 1725 2995

1991 21689 2850 323 430 188 128 1262 2332

1992 17789 2323 270 349 134 104 1025 1884

1993 15897 2132 392 246 189 74 1672 2573

1994 17836 2453 312 368 186 73 1516 2454

1995 19214 2771 379 451 205 78 1510 2623

1996 17905 2669 1) 3050

1997 18659 2783 3039

1998 20659 3145 3584
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Antall Bruksareal i 1000 kvadratmeter

År Boliger Bolig Industri
Vare-

handel
Under-
visning

Helse Annet Sum

1999 19892 2853 3913

2000 19534 2823 3735

2001 23400 3249 3589

2002 21744 2900 3886

2003 21405 2758 3568

2004 23609 2900 3533

2005 29544 3445 4101
1) Statistisk sentralbyrå endra standarden for næringsgruppering i 1996. Bruksarealene kan ikke sammenlignes med tidligere år og derfor 

er disse tallene ikke tatt med her.

Finn produksjonstallene for årene 2006 og frem til i dag på www.ssb.no

Produserte leiligheter etter antall rom 1981–2005

Antall rom

År boliger hybel 1 2 3 4 5
6 rom 

og mer

1981 34672 788 406 4971 3362 20129 3485 1531

1982 38465 890 247 5634 4195 22150 3689 1660

1983 32513 349 328 3834 4482 17953 4028 1539

1984 30886 361 315 4419 4857 14173 4294 2447

1985 26114 100 564 3071 3795 11322 4429 2833

1986 25784 115 249 2955 3986 10079 4892 3508

1987 28381 148 180 3398 4201 10144 5753 4557

1988 30406 262 455 4709 5505 9189 5547 4712

1989 27979 144 335 5854 6349 7260 4382 3655

1990 27120 642 600 7018 6456 5795 3749 2860

1991 21689 178 352 6435 5774 4287 2576 2087

1992 17789 335 211 4088 4696 3757 2874 1828

1993 15897 645 183 2966 4139 3581 2666 1717

1994 17836 451 218 2717 4354 4311 3485 2300

1995 19214 155 249 2866 4567 4516 3732 3129

1996 17905 515 179 2826 4199 3733 3400 3053

1997 18659 243 257 3001 4191 4087 3583 3297

1998 20659 486 230 2892 4989 4482 3820 3760

1999 19892 720 201 3800 5249 3748 2937 3237

2000 19534 389 289 3147 4880 4249 3177 3394

2001 23400 519 362 4343 6250 4874 3477 3575

2002 21744 645 429 4103 6132 4389 3041 3005

2003 21405 751 389 4769 6446 3650 2630 2764
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Antall rom

År boliger hybel 1 2 3 4 5
6 rom 

og mer

2004 23609 483 1094 5059 7638 4134 2567 2634

2005 29544 1146 1091 6284 10104 5074 3078 2767

Kilde: Statistisk Sentralbyrå 31.12.2006

Finn produksjonstallene for 2006 og frem til i dag på www.ssb.no

Rekrutteringsbehov

Byggenæringen har et årlig samlet rekrutterings-
behov på vel 10 000 nye medarbeidere hvert år. 
Dette er gjennomsnittlig rekrutteringsbehov per år 
basert på en normal sysselsetting. Disse er fordelt på 
følgende fagområder:

Utdanning Rekrutteringsbehov
Arkitekt, mastergrad................................................................................. 160
Sivilingeniører, mastergrad  ............................................................. 400
Ingeniører, bachelorgrad  ................................................................... 500
Teknikere/mestere ..................................................................................... 300
Sum .........................................................................................................................1360

Beregnet rekrutteringsbehov per år for en del fag:

Tømrer ...................................................................................................................1970
Murer ......................................................................................................................... 260
Betongfagarbeide ..................................................................................... 700
Stillasbygger..........................................................................................................20
Fjellfagarbeider ...............................................................................................  80
Anleggsfagarbeider  ............................................................................... 500
Anleggsmaskinfører ................................................................................ 400
Rørlegger .............................................................................................................. 480
Blikkenslager..................................................................................................... 150
Taktekker ..................................................................................................................  50
Trevaresnekker  .............................................................................................. 300
Fagoperatør i trelastfaget  ....................................................................40                
Limtrearbeider ....................................................................................................10
Maler .......................................................................................................................... 310
Industrimaler ........................................................................................................60
Renholdsoperatør ....................................................................................... 500
Steinfagarbeider ...............................................................................................10
Feier  ...............................................................................................................................40
Isolatør .........................................................................................................................60
Glassfagarbeider ..............................................................................................60
Anleggsgartner ..................................................................................................90
Anleggsmaskinreparatørfaget  .......................................................20
Fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner ..............................40
Elektriker .............................................................................................................1440

Andre fag, kontor, lager  ....................................................................... 700
Diverse servicepersonell .................................................................... 840
Sum .......................................................................................................................  8630                                         

Kilde: Byggenæringens Landsforening 31.12.2007

Utdanningsprogrammet bygg- 
og  anleggsteknikk

Tegnet av Kari Sortland

Gjennom utdanningsprogrammet bygg- og an-
leggsteknikk får du praktisk og teoretisk kunnskap 
og nødvendige ferdigheter for å jobbe med bygg 
og anlegg. I det første året, i Vg1 får du grunnleg-
gende innføring i produksjon, tegning og bransje-
lære. Dette gir deg kunnskaper og ferdigheter til å 
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bearbeide forskjellige materialer, og å lage enkle 
konstruksjoner som er vanlige i bygg og anlegg. 
Gjennom tegning lærer du å måle, tegne og beskri-
ve konstruksjoner, og å lese tegninger og kart, både 
manuelt og digitalt.

Som fagarbeider innen bygg og anlegg vil du måte 
forholde deg til mange fagområder. Du vil derfor få 
innblikk i sammenhengen mellom fagene og om 
kvalitetskravene som gjelder for bygge- og anleggs-

arbeid. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av 
arbeidet i byggenæringen, og dette vil du lære å 
forholde deg til under både utførelse og planleg-
ging av arbeidet.

Det er ca 25 offentlige lærefag og yrker å velge mel-
lom. Under er det en oversikt over programstruktur 
og korte beskrivelser av hvert enkelt fag. Beskrivel-
sene er satt opp etter utdanningsprogram og Vg 
2-områder

Programstruktur, bygg- og anleggsteknikk

Vg1 Vg2 2 år i bedrift Yrkesbetegnelse

Bygg- og anleggsteknikk Byggteknikk Tømrerfaget Tømrer

Murerfaget Murer

Betongfaget Betongfagarbeider

Stillasbyggerfaget Stillasbygger

Anleggsteknikk Fjell- og bergverksfaget Fjell- og bergverksarbeider 

Anleggsfaget Vei- og anleggsfagarbeider

Anleggsmaskin-førerfaget Anleggsmaskinfører

Asfaltfaget Asfaltør

Banemontørfaget Banemontør

Klima, energi og 
 miljøteknikk

Rørleggerfaget Rørlegger

Ventilasjons- og blikkensla-
gerfaget

Blikkenslager

Taktekkerfaget Taktekker        

Treteknikk
Trevare- og 
 bygginnredningsfaget

Trevaresnekker

Trelastfaget Fagoperatør i trelastfaget 

Limtreproduksjonsfaget Limtrearbeider

Overfl ateteknikk Malerfaget Maler

Industrimalerfaget Industrimaler

Renholdsoperatørfaget Renholdsoperatør

3 år i bedrift

Steinfaget Steinfagarbeider   

Feierfaget Feier

Isolatørfaget Isolatør

Glassfaget Glassfagarbeider
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Etter første året, Vg1, kan du velge mellom program-
områdene byggeteknikk, anleggsteknikk, klima, 
energi og miljø, treteknikk og overfl ateteknikk. I 
steinfag, feierfag, isolatørfag og glassfag har du ett 
års opplæring i skole og tre år i bedrift. Disse fagene 
må velges etter Vg1.

Vg2 Byggteknikk

I byggteknikkprogrammet lærer du å bygge ulike 
bygningskonstruksjoner av forskjellige materialer. En 
konstruksjon i form av et byggverk består av mange 
ulike deler, lag og materialer som skal virke sammen 
på en bestemt måte. Dette vil du som tømrer, murer, 
betongfagarbeider eller stillasbygger være med å 
sørge for i praksis.

Tømrer
Tømreren bygger og monterer ulike typer trekon-
struksjoner. Arbeidet omfatter konstruksjons- og 
innredningsarbeid, rehabilitering (oppgradering) og 
restaurering (tilbakesetting til opprinnelig stand) 
av eldre byggverk, og produksjon og montering av 
ferdiglagde deler i alle typer bygg. Tømreren er en 
nøkkelperson i mange byggeprosjekt. 

Murer
Mureren murer nytt murverk og rehabiliterer og 
restaurerer gammelt murverk, i ulike materialer og 
løsninger. Bygging og rehabilitering av baderom, du-
sjanlegg og svømmebassenger inngår i også faget. 
Mureren ivaretar estetiske og kulturelle verdier i et 
arbeid med lange tradisjoner.

Betongfagarbeider
Betongfagarbeideren bygger betongkonstruksjoner 
innen bygge- og anleggsvirksomhet. Dette innebæ-
rer arbeid med forskaling (støpeformer), armering, 
utstøping av betong, montering av betongdeler, 
produksjon av betongelementer og gjenoppbyg-
ging av betong. Bak de store byggverkene – høyhus, 
broer, damanlegg – står betongfagarbeideren, som 
gjennom moderne betongteknologi, kreativitet 
og nøyaktighet bygger konstruksjoner som tåler 
enorme krefter. 

Stillasbygger
Stillasbyggeren bygger stillaser og tilkomst i høy-
den, som sikkerhet for andre yrkesutøvere. Dette 
innebærer praktiske og teoretiske utfordringer ved 
arbeid både på bakken og i høyden. Det kreves stor 
grad av nøyaktighet og kunnskaper om beregning 
av krefter og laster som stillaset skal tåle for hvert 

enkelt arbeid. Stillasbyggeren har sin arbeidsplass 
både på land og på oljeinstallasjoner.

Tegnet av Kari Sortland.

Vg2 Anleggsteknikk

I anleggsteknikkprogrammet lærer du grunnleg-
gende anleggsteknikk og hvordan man former na-
turen ved hjelp av maskiner. Ved arbeid i fjell, stein, 
jord og andre typer grunnmasser trengs det gode 
kunnskaper om hvordan massene er satt sammen. 
Bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krever 
konsentrasjon og god planlegging. Som fjellfagar-
beider, asfaltør, vei- og anleggsarbeider, banemontør 
eller anleggsmaskinfører er du blant annet med 
på veibygging, tunnelsprengning, utgravninger og 
tilrettelegging for bygninger og anlegg.

Fjell- og bergverksarbeider
Fjellfagarbeideren jobber med bergverksdrift eller 
med boring, sprengning og annet arbeid i berggrun-
nen i forbindelse med veier, tunneler og oppsetting 
av bygninger. Dette arbeidet omfatter også oppmå-
ling, planlegging, fjellsikring og bruk av forskjellige 
anleggsmaskiner. Vei- og vannkraftutbyggingen i 
Norge har vært og er avhengig av fagarbeidere som 
har kunnskaper om og kan arbeide med bergrunnen.
Asfaltør
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Asfaltøren må beherske planering av underlag, 
betjening av asfaltblandeverk, laboratoriearbeid, 
skilting, betjening og vedlikehold av maskinelt 
utstyr og ikke minst, selve håndverket. Store deler 
av arbeidsoppgavene utføres ved bruk av maskiner, 
i tillegg er asfaltering lagarbeid. Asfalteringen har 
utviklet seg raskt som følge av behovet for sikker, 
komfortabel og økonomisk trafi kkavvikling. Asfalt-
dekkenes bruksområder blir stadig fl ere.

Vei- og anleggsfagarbeider
Vei- og anleggsarbeideren er anleggsbransjens 
allrounder og deltar ofte i hele anleggsprosessen. 
Oppmåling, grunnarbeid, transport, sprenging, 
forskaling, armering og støping er blant oppgavene 
som utføres. Stadig mer avansert utstyr og mas-
kinpark krever hele tiden oppdaterte ferdigheter i 
bruk og vedlikehold. Vei- og anleggsfaget er et fag 
med stor grad av selvstendighet og meget allsidige 
oppgaver.

Banemontør
Banemontørens arbeidsoppgaver krever stor grad 
av ansvarsbevissthet og faglig innsikt for å kunne 
fungere i et arbeidslag eller på selvstendige opp-
drag. Typiske arbeidsoppgaver for dagens banemon-
tører vil være vedlikehold og nybygging av jernba-
nespor, sporkomponenter og alle slags tilhørende 
anlegg i forbindelse med jernbanedrift. Arbeidet 
foregår i dag vesentlig ute i friluft og er organisert 
som lagarbeid.

Anleggsmaskinfører
Anleggsmaskinføreren er fører av forskjellige mas-
kintyper, som gravemaskin, hjullaster, anleggsdum-
per, gravelaster, veghøvel og doser, med tilhørende 
spesialutstyr. I tillegg vedlikeholder føreren maski-
nene. Anleggsmaskinføreren utfører også variert an-
leggsarbeid, nivellering og enklere stikking (måling 
av lengder/høyder og plassering av konstruksjoner), 
og bruker sikkerhetsutstyr for grøfter, løfteutstyr, 
komprimeringsutstyr og boreutstyr.

Vg2 Klima, energi og miljø

I programmet for klima, energi og miljø lærer du om 
hvordan vær og vind kan påvirke byggverk og gi 
dårlig inneklima i hus, og hvordan man bygger for 
å beskytte bygg og mennesker mot dette. Tilgang 
til rent vann er en selvfølge i alle typer hus i dag, og 
bruk av vann inne i bygninger krever spesielle tiltak 
og oppbygninger av konstruksjoner. Som rørlegger, 
blikkenslager eller taktekker er du med på å sette 
opp bygg som tåler dagens klima og oppfyller kra-

vene til tilgang og bruk av vann og luft.

Tegnet av Kari Sortland

Rørlegger
Rørleggeren planlegger, monterer og reparerer rør 
og utstyr for daglig hygiene, varme- og kjøleanlegg, 
spesielle anlegg for brannslukking, trykkluft og 
gassanlegg. Rørleggeren bidrar aktivt med å legge 
forholdene til rette for fornuftig energibruk og 
ivaretakelse av miljøet. Menneskene er avhengige av 
vann og varme. Dette sørger rørleggeren for at vi har 
tilgang til.

Blikkenslager
Blikkenslageren produserer, monterer, moderniserer, 
restaurerer, reparerer og foretar service på ventila-
sjonsanlegg, fasade og tak. Blikkenslageren arbeider 
med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike me-
taller, og sørger for at bygg er tette og har et godt 
inneklima med fornuftig energibruk. 

Taktekker
Taktekkeren jobber med tekking av nybygg og reha-
bilitering, omtekking, service og reparasjoner av tak 
på og i alle typer bygg. Arbeidet gjøres med mange 
forskjellige materialer, som plast, asfalt, stein, tre og 
torv. Taktekkeren legger tak som beskytter bygnin-
ger mot snø, regn og varmetap og som oppfyller 
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krav til spredning av brann.

Vg2 Treteknikk

I treteknikkprogrammet får du bred kunnskap om 
tre som byggemateriale og de ulike treproduktene 
som brukes i bygg. Produksjon av trevarer og trelast 
krever ferdigheter i bruk av avansert utstyr og 
teknologi, og fokus på produktutvikling og design. 
Velger du å bli trevaresnekker, fagoperatør i trelast-
faget eller limtrearbeider vil du være med på å lage 
produkter i tre til alle typer bygg.

Tegnet av Kari Sortland

Trevaresnekker
Trevaresnekkeren produserer vinduer, dører, trap-
per og innredninger av tre, ofte i kombinasjon med 
andre materialer. Arbeidet foregår for det meste på 
et fast produksjonssted, men snekkeren utfører også 
monteringsoppdrag ute på byggeplassen. Trevare-
snekkerens arbeid kan i stor grad foregå ved hjelp 
av maskiner og datateknologi, men det er fortsatt et 
høyt verdsatt håndverksfag med lange tradisjoner.

Fagoperatør i trelastfaget
Fagoperatøren i trelastfag produserer alle typer 
trelast, som konstruksjonsvirke, komponenter, panel, 
listverk og gulv. Treproduktene lages av tømmer 

som sages, høvles, profi leres og overfl atebehandles. 
Produksjonen foregår maskinelt og ofte ved hjelp av 
ny teknologi. Materialkunnskap, produksjonskunn-
skap, kvalitetssikring, økonomiforståelse og digitale 
ferdigheter er en viktig del av fagoperatørens arbeid. 

Limtrearbeider
Limtrearbeideren jobber med produksjon av limtre. 
Dette er en sammensatt prosess som for det meste 
foregår maskinelt med skjøting, høvling, liming, 
pressing og herding. Til slutt bearbeides produktene 
til ferdige konstruksjoner, deler og plater. Limtre-
produktene gir mange nye bruksområder for tre i 
anlegg som bruer, master og bygninger.

Vg2 Overfl ateteknikk

I overfl ateteknikkprogrammet lærer du om beskyt-
telse, fargesetting, dekor, vedlikehold, renhold og 
restaurering av ulike overfl ater i bygg og konstruk-
sjoner og i transportmidler som tog, fl y og skip. I 
bygninger og konstruksjoner fi nnes det overfl ater 
i mange ulike materialer som trenger beskyttelse, 
vedlikehold og renhold. Metaller trenger spesielt 
beskyttelse mot korrosjon. Dette vil du som maler, 
industrimaler eller renholdsoperatør sørge for.

Maler
Maleren jobber med beskyttelse, vedlikehold, farge-
setting, dekorering og restaurering av innvendige 
og utvendige fl ater på og i bygninger og konstruk-
sjoner. Arbeidet krever fargesans, kreativitet, nøyak-
tighet og kunnskaper om hvordan man behandler 
forskjellige materialer. 

Industrimaler
Industrimaleren jobber med å forbehandle stål-
konstruksjoner og metaller. Arbeidet omfatter 
korrosjonsvern på stål, metall og betong innenfor 
petroleumsindustri, bygg og anlegg, skipsverft, 
mekanisk industri og kraftverk, og utgjør en viktig 
del av grunnlaget for å sikre levetiden for landets 
viktigste industrianlegg.

Renholdsoperatør
Renholdsoperatøren jobber med å rengjøre og ved-
likeholde vegger, tak og gulv. Arbeidet omfatter valg 
og bruk av riktige kjemikalier, valg av hensiktsmes-
sige metoder for rengjøring og bruk av maskiner 
og utstyr i arbeidet. Renholdsoperatørens arbeid er 
en del av grunnlaget for et godt inneklima og for å 
forlenge bygningers levetid.
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Fag med 3 års opplæring i bedrift

For å bli steinfagarbeider, feier, isolatør eller glassfag-
arbeider velger du dette spesielt etter Vg1 Bygg og 
anleggsteknikk. I disse fagene går du tre år i lære i 
bedrift.

Steinfagarbeider
Steinfagarbeideren jobber med utvinning av na-
turstein og videre bearbeiding av ulike steintyper. 
Arbeidet er avhengig av steinens egenskaper og hva 
som skal lages, og gjøres både manuelt og ved hjelp 
av avanserte maskiner. Steinfagarbeideren bear-
beider steinen til blokker og skiferplater, eller lager 
monumenter og forskjellige typer belegningsstein. 
Dette brukes ofte i estetisk og miljørettet bygge- og 
anleggsvirksomhet.

Feier
Feieren feier skorsteiner, røykkanaler og ildsteder 
og renser ventilasjonsanlegg. I tillegg skal feieren 
føre tilsyn med forskjellige fyringsanlegg og gi råd 
og informasjon om fyringsteknikk og forebyggende 
brannvern. Feieren er gjennom kunnskaper om 
varme- og ventilasjonsteknikk en ressurs når det 
gjelder inneklima, brannsikkerhet og forskjellige 
energiformer.

Isolatør
Isolatøren jobber med isolering av rør, tanker, venti-
ler og vegger, samt montering av datagulv, brann-

dører og tetting av gjennomføringer. Isolatøren 
trengs på olje- og gassinstallasjoner, på skipsverft 
og i landbasert industri. Arbeidet til isolatøren bidrar 
til energiøkonomisering og beskyttelse mot brann 
og lyd, og utgjør en viktig del av energisparingen og 
miljøforbedringen i industri og bygninger.

Glassfagarbeider
Glassfagarbeideren jobber med all bearbeiding av 
bygningsglass, innramming av glass og montering, 
reparasjon og service. Arbeidet omfatter glass i 
dører, vinduer, tak og fasade, og sammenbygging av 
konstruksjoner i plast, aluminium og stål. Glassfag-
arbeiderens jobb er et viktig bidrag til å bygge for et 
godt inneklima gjennom riktig bruk av glass. 

Andre utdanningsprogram 

Utdanningsprogrammet for 
 naturbruk

Det er bare tatt med fag som er direkte knyttet til 
byggenæringen.

I utdanningsprogrammet for naturbruk kan du 
bli anleggsgartner. For å bli dette velger du Vg2 
Anleggsgartner- og idrettsanleggsfaget etter Vg1 
Naturbruk. Etter dette kan du velge å gå i lære til 
anleggsgartner.

Vg1 Vg2 2 år i bedrift Yrkes betegnelse

Naturbruk
Anleggsgartner- og 
idrettsanleggsfaget

Anleggs gartnerfaget Anleggs gartner

Du kan også komme til Vg2 Anleggsgartner- og 
idrettsanleggsfaget fra Vg1 Bygg- og anleggstek-
nikk. 

Anleggsgartner
Anleggsgartneren jobber med bygging og vedli-
kehold av grøntanlegg og utearealer og tilretteleg-
ging for lek, idrett og fritid for alle brukergrupper. 
Anleggsgartneren leder og gjennomfører den 
praktiske delen av driften i anlegg, som kan være 
privathager, kirkegårder, offentlige og private parker, 
friområder, veier, plasser, annen infrastruktur og na-
tur- og kulturmark. Gjennom biologiske og tekniske 
kunnskaper er anleggsgartneren en miljøskapende 
og bevarende håndverker.

Utdanningsprogrammet for teknikk 
og industriell produksjon

Det er bare tatt med fag som er direkte knyttet til 
byggenæringen.

Gjennom utdanningsprogrammet for Teknikk- og 
industriell produksjon kan du bli anleggsmaskin-
mekaniker, fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner 
eller fagoperatør i produksjonsteknikk. For å bli dette 
velger du Vg2 Arbeidsmaskiner eller Produksjons 
og industriteknikk etter Vg1 Teknikk og industriell 
produksjon. Etter dette kan du velge å gå i lære i 
disse yrkene.
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Vg1 Vg2 2 år i bedrift Yrkes betegnelse

Teknikk og industriell 
produksjon

Arbeidsmaskiner
Anleggsmaskin-
 mekanikerfaget

Anleggsmaskin mekaniker

Produksjons- og 
 industriteknikk

Kran- og løfte-
 operasjonsfaget

Fagoperatør i kran og 
 løfte operasjoner

Produksjons teknikk-faget
Fagoperatør i 
 produksjons teknikk

Anleggsmaskinmekaniker
Anleggsmaskinmekanikeren jobber med vedlike-
hold, feilsøking, testing og reparasjon av anleggs-
utstyr. Arbeidet gjøres på en teknisk avansert og 
verdifull maskinpark og krever gode kunnskaper om 
oppbygningen av maskiner og deler som brukes 
i anleggsarbeid. Mekanikeren jobber med alt fra 
store maskiner til håndholdt utstyr og bruker mange 
forskjellige spesialverktøy og ulike typer sikkerhets-
utstyr tilpasset de enkelte maskintypene.

Fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner
Fagoperatøren i kran- og løfteoperasjoner jobber 
med løfteinnretninger som brukes når produkter 
ikke kan løftes manuelt. Arbeidet stiller krav til å 
kunne jobbe selvstendig under ofte vanskelige for-
hold, hvor det er viktig å ivareta egen og andres sik-
kerhet. Vedlikehold og kontroll av utstyret er derfor 
en stor del av faget. Fagoperatøren er en viktig del 
av logistikkjeden på en bygg- eller anleggsplass. 

Fagoperatør i produksjonsteknikk
Fagoperatøren i produksjonsteknikk jobber med 
industrielle produksjonsprosesser for å lage forskjel-
lige produkter, og trengs blant annet i byggevare-
industrien med produksjon av mange forskjellige 
byggevarer. Fagoperatøren overvåker, driver og 
vedlikeholder utstyr og maskiner, og må kunne fi nne 
og rette feil på dette. I samarbeid med andre fagfolk 
skal fagoperatøren sørge for best mulig drift av 
produksjonsutstyret, og beherske hele prosessen fra 
råvareinntak til ferdig produkt.

Utdanningsprogrammet for 
 elektrofag

Det er bare tatt med fag som er tilknytet til bygge-
næringen.

Vg1 Vg2 2,5 år i bedrift Yrkesbetegnelse

Elektrofag Elenergi Elektrikerfaget Elektriker

Heismontørfaget Heismontør

Data og 
elektronikk

Telekommunikasjonsfaget Telekommunikasjonsmontør

Elektriker
Elektrikeren arbeider vanligvis med å installere, 
reparere og vedlikeholde elektriske anlegg og utstyr 
i bolighus, i industri, på oljeplattformer og skip. Slike 
elektriske anlegg består av sikringskap, installasjo-
ner til lys og varme, telefon/data, alarmanlegg og 
styringsanlegg i industrien.

Heismontør
Heismontøren arbeider hovedsakelig med monte-
ring, reparasjon og vedlikehold av heiser og rulle-
trapper.  Heiser inngår bolig- og næringsbygg med 
over 3 etasjer.

Telekommunikasjonsmontør
Telekommunikasjonsmontøren arbeider med 
installasjon og vedlikehold av tele-, data-, alarm og 
signalanlegg i boliger, kontor- og foretningsbygg.

TAF – tekniske og allmenne fag
Dette er et ettårig opplæringsløp der du oppnår 
fagbrev og studiekompetanse med fordypning i ma-
tematikk og fysikk. Den teoretiske opplæringen får 
du på en TAF-skole, og den praktiske opplæringen 
får du i en bedrift. TAF passer for deg som ønsker å 
studere ved høyskole og universitet og sikter mot å 
bli ingeniør eller sivilingeniør. Du kan også fortsette 
som fagarbeider etter fag-/svenneprøven.
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Utdanningsveier etter videregående 
skole

Mesterbrev
Med fag-/ og svennebrev innenfor et mesterfag og 
minst 2 års praksis etter avlagt fag-/svenneprøve, 
kan du ta mesterutdanning og få mesterbrev i faget. 
Det er utdanningen i etablering og ledelse, økonomi 
og markedsføring. Det er også tilleggsopplæring i 
faget. Dette gir grunnlag for å starte egen bedrift.

Y-veien
Noen høgskoler tilbyr treårig ingeniørutdanning 
innen bygg anlegg for studenter som har fag-/sven-
nebrev i et relevant lærefag. Studiet er lagt opp slik 
at en starter rett på ingeniørutdanningen uten å gå 
veien om studiekompetanse eller forkurs.

Teknisk fagskole
Teknisk fagskole er en videreutdanning etter fag-/
svennebrev og relevant arbeidserfaring. Fagskolen 
kvalifi serer deg for oppgaver innen ledelse med 
planlegging, innkjøp og produksjon.
Fagskolen er også inngangsporten til studier ved 
høgskoler og universitet. 

Påbygging til generell studiekompetanse.
EtterVg2 kan det tas en påbygging til generell 
studiekompetanse i Vg3. Dette gir ikke fag-/sven-
nebrev, men det gir mulighet til de fl este studier ved 
høgskoler og universiteter. Noe studier krever også 
spesiell studiekompetanse, med fordypning i mate-
matikk eller andre realfag. Studiekompetanse kan 
også oppnås gjennom fagskoleutdanning, forkurs 
eller ved vurdering av realkompetanse. 

Høgskole og universitet
Høgskoler og universiteter tilbyr studier som fører til 
treårig bachelorgrad eller femårig mastergrad i inge-
niør- og teknologifag. En ingeniør (bachelor)  innen 
bygg og anlegg arbeider med planlegging, prosjek-
tering, byggeplassledelse og kontroll av bygninger 
og infrastruktur.
En sivilingeniør (master) innen bygg og anlegg 
arbeider i hovedsak med det samme som ingeniø-
ren. Sivilingeniøren har mer inngående kunnskap på 
fagområdene og innehar ofte ledende stillinger. 

TAF (Teksniske og allmenne fag. 4 år i skole og bedrift)
Fag-/svennebrev og studiekompetanse

Vg1
BA/TIP/NA

Vg2 Vg3/2 år i bedrift
Fag-/svennebrev

Fagskole
1/2–2 år

Mesterbrev
2 år

Påbygging til 
generell 

studiek. 1 år

Forkurs 
v/univ. el.
høgskole

Høgskole/universitet
Bachelor/Ingeniør 3 år

Y-vei
Bachelor/Ingeniør 3 år

Høgskole/universitet
Master/Sivilingeniør 5 år

Studiespesialiserende utdanningsprogram
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Øvelse 1

Planlegging, organisering og gjennomføring av 
bedriftsbesøk

Dette er en gruppeoppgave. Lag en plan for et 
bedriftsbesøk som inneholder de oppgaver som 
skal utføres før, under og etter besøket. Diskuter 
hensikten med besøket og fordel oppgavene på alle 
i gruppen.

Grundige forberedelsene er viktig for et godt 
resultat. Velg en bedrift som dere vil besøke, og sett 
gjerne opp noen spørsmål til bedriften som gruppa 
blir enige om på forhånd.  Dere kan ta kontakt med 
en boligprodusent, bygghåndverker eller entrepre-
nør. Hvis skolen har en partnerskapsbedrift er det 
naturlig å besøke denne. Skriv et brev til bedriften, 
fortell hvem dere er og hvorfor dere ønsker å besøke 
bedriften.

Skriv rapport fra besøket som kan presenteres munt-
lig for klassen eller i skoleavisa. Gi også gjerne bedrif-
ten en tilbakemelding om hva dere syntes var bra og 
hva som kan gjøres bedre ved bedriftsbesøke.

Øvelse 2

Byggenæringen i tall

Hva er gjennomsnittlig omsetningen per sysselsatt i 
byggenæringen?

Bruk Internett og fi nn produksjonstallene for boliger 
og leiligheter med antall rom hos Statistisk sentral-
byrå, www.ssb.no. Se tabellene på side 210, 211 og 
212. Legg til tallene for 2006 og frem til i dag.

Bygningsmassen i Norge består av 325 millioner 
kvadratmeter. Dette arealet fordeler seg på:
1.  boliger
2.  private yrkesbygg
3.  offentlige yrkesbygg

Hvordan ser fordelingen ut i prosent?
Bruk gjerne regneark og vis hvordan fordelingen blir 
i stolpe- og kakediagram.

Den 1.1.2007 var det 4 681 100 innbyggere i Norge. 
Hvor mange personer bodde det gjennomsnittlig i 
hver bolig?

Bruk gjerne et regneark og lag stolpe- og kakedia-
gram som viser fordelingen på boligtypene:
eneboliger, tomannsboliger, rekke- og kjedehus, 
boligblokker og annet.

Hva er gjennomsnittstørrelsen, målt i antall ansatte, 
for produksjonsbedriftene i byggenæringen?

Hvordan fordeler de ansatte i produksjonsbedrif-
tene seg i prosent på:
- byggevareindustri
- byggevarehandel
- bygghåndverkere
- byggentreprenører
- anleggsentreprenører
- tekniske entreprenører
- arkitekter og rådgivende ingeniører
- diverse offentlige foretak

Hvor mye svingte produksjon av boliger i antall og 
prosent i perioden 1981–2005?

Hvilke år var produksjon lavest og høyest?

Av et ungdomskull på 60 000 må byggenæringen 
rekruttere 10 000 for at den skal kunne levere de 
tjenestene som samfunnet har behov for. Hvor stor 
del av ungdomskullet utgjør dette i prosent?

Finn størrelsen på ungdomskullene på Internett, 
www.ssb.no

Øvelse 3

Veiene frem til fag-/svennebrev

Ta utgangspunkt i den skjematiske framstillingen 
av utdanningsstrukturen for de ulike fagene  og 
beskriv utdanningsveiene  fram til fag-/svennebrev 
for følgende fag:
A.  Asfaltfaget
B.  Betongfaget
C.  Isolatørfaget
D.  Ventilasjons - og blikkenslagerfaget
E.  Limtrefaget
F.  Anleggsgartnerfaget

Besvarelsen leveres skriftlig eller muntlig
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Øvelse 4

Utdanningsmuligheter etter bestått fag-
/ svenneprøve og studiespesialiserende 
 programmer i videregående skole

Ta utgangspunkt i den skjematiske framstillingen 
av utdanningsmulighetene etter bestått fag-/sven-
nebrev og studiespesialiserende programmer i 
videregående skole.

1.  Beskriv utdanningsveiene fra fag-/svennebrev og  
frem til:
A. Tekniker
B. Bachelor/ingeniør
C. Arkitekt
D. Master/sivilingeniør

2.  Beskriv utdanningsveiene fra studiespesialiseren-
de programmer i videregående skole og frem til:
A. Bachelor/ingeniør
B. Arkitekt
C. Master/Sivilingeniør

3.  Hvilke fordeler og ulemper er det ved å ha fag-/ 
svennebrev eller studiespesialisering som grunn-
lag for høyere utdanning. Besvarelsen leveres 
skriftlig eller muntlig.

4.  Kan du ta en teknisk fagskoleutdanning med 
studiespesialisering som grunnlag?

7.1 Spennende yrker i byggenæringen Kopieringsoriginal
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Boligutviklingen i Norge2.1 

Boligutviklingen i Norge8.  Bakgrunnsstoff

Dette stoffet er basert på følgende kilder:
Husbankens informasjonshefter
Trelast- og trehusproduksjon. Trelastbransjens opplæringsvirksomhet. Universitetsforlaget
Kunst og kulturhistorie, Kirsten Røvik Håberg, Yrkesopplæring ANS, 1997

De eldste nordiske boligene
Fra den første bosettingen i Norge har menneskene måttet ty til husvære på en eller annen måte. Under istiden
og i steinalderen kunne det være huler i fjellet eller fordypninger i bakken med en steinhelle over. Norge har for
kaldt klima til at det går an å klare seg under åpen himmel. Selv i varme perioder, for flere tusen år siden, måtte
en ha et sted å krype inn for natten. For 5000–6000 år siden kunne mennesker i Norge lage seg verktøy slik som
steinøkser. Med dem kunne folk skaffe seg materialer både til hus og båt. Et hus kunne være en slags kombina-

sjon av telt og hytte. Reisverket kunne være laget av
et treskjelett som var dekket med skinnfeller i stedet
for teltduk. Denne boligen kune også flyttes, og det
var viktig for menneskene så lenge de ikke var bo-
faste, men fulgte med viltet og fisken.

Etter som folketallet økte, og folk ble mer bofaste økte også behovet for mer permanente boliger. Det eldste
huset vi har spor etter i Norge, er en gård fra folkevandringstiden ( 300–600 e.Kr.) Gården heter Ullandhaug og
ligger i Rogaland. Der finner vi mange tufter, det vil si rester av hus. Ullandhaug er blitt gjenreist på grunnlag av
arkeologiske funn, og husene stod ferdig i slutten av 1960-årene. Gården består av tre lave hus. De er plassert i
en sørvendt bakkehelling med vakker utsikt over landskapet. De tre husene har forskjellig størrelse. Det minste
er 20 meter langt, mens det største er 50 meter langt. Bredden på husene er mellom 7 og 8 meter utvendig
målt.

Ullanhaug. Rekonstruksjon av gårdsanlegg fra folkevandringstiden.
Kilde: ©Bård Løken/Samfoto



223

 Boligutviklingen i Norge

Husenes lengderetning følger terrengets fallende bakker. Dermed unngår man at regnvannet, som kan trenge
inn når det regner kraftig, blir liggende inne på jordgulvene. Veggene i disse husene er laget av stein uten at
man har benyttet leire eller jord som tetningsmiddel. Veggene er en steinrøys som rager 1,5 meter over bakken.
Over steinveggene er det lagt et torvtak med et hull som røyken fra ildstedet kan stige ut gjennom. Torvtaket er
båret oppe av stolperekker, som er laget av tømmerstokker. De gir mulighet for å skape variasjon i det lange
rommet ved at man deler det i mindre enheter. Gulvet er av jord. Langs veggene finner vi lave, brede benker til
å sitte og ligge på. Det er flere ytterdører på de lange husene. Her har det bodd rundt 80 personer i et slags
kollektiv. Husene på Ullandhaug ble ødelagt på 500-tallet på grunn av brann.

Norge er et langstrakt og uensartet land der naturforholdene, næringstilpasningen og tilgang til byggemateri-
aler varierer fra nord til sør og fra øst til vest. Alle har forsøkt å ordne boligene og boforholdene på sine egne
måter.

Gammen
Vi vet ikke hvor gammel gammen er, men bygningstypen er nevnt i konge-
sagaene.
Det finnes to typer gammer: stavgammer og sperregammer.

Stavgammen består av stokker og staver som står i en ring og støtter seg
mot hverandre i toppen. Den ser ut som et telt, men gammen kan ikke tas
ned og flyttes.

Sperregammen er laget av fire lange stokker som fra naturens side er bøyd.
De kalles hovedsperrer. Sammen danner de to store buer. De blir støttet opp
av sidesperrer, som er mindre enn de fire hovedsperrene. Mellom de stå-
ende sperrene trengs det noen stokker eller stenger som kan stive opp 
konstruksjonen. De ligger vannrett mellom sperrene.

Den laftede årestua
Gammen kunne ha enkelt utstyr, som jordgulv og torv til isolasjon. Matlagingen måtte foregå ute. Seinere ble
ildstedet flyttet inn. Men da ildstedet ble flyttet fra den åpne åren midt på gulvet til en peis eller ovn, kom både
skorstein og plankegulv. Raulandstua fra Uvdal i Numedal kan vi se på Norsk Folkemuseum i Oslo. Den er fra
1300-tallet. Stua gir oss et godt eksempel på hvordan middelalderens stuebygning så ut. Den laftede årestua
var vanlig over hele landet. Den har ildstedet midt på gulvet og er uten vinduer. Stokkene er lagt oppå hver-
andre, og i hjørnene er stokkene føyd sammen ved hjelp av dype hakk, laftehogg.
Den gamle årestua virker mørk, lukket og tyngende på oss, men middelaldermennesket opplevde den sikkert
som trygg og intim.

Raulandstua, Uvdal i Numedal ca. 1300
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Forskjellige hustyper
Senere ble laftingen vanlig, og dermed fikk vi et håndverk som har holdt seg helt til våre dager – tømrerfaget.

Tømmerhusene var materialkrevende, og det ble snart søkt etter byggemåter som kunne spare materialer.

Men det var først etter at oppgangssaga kom i bruk
(fra ca. 1500) at en i en større utstrekning kunne
bygge hus av reisverk og bindingsverk som var pan-
elt (kledd med bord).

I reisverket ble plankene satt på ende, tett sammen.
For å gi veggen styrke og tetthet ble det i plankene
laget spor, det vil si not og fjær slik vi bruker det i
dag i moderne høvlet trelast.

Bindingsverkshuset har en annen konstruksjonsme-
tode, som etter hvert er blitt enerådende i moderne
trehusbygging. Det er rammeverk med store åp-
ninger der det er god plass til isolasjon. Veggene
kles på begge sider med panelbord.

I den første tiden da disse husene ble bygd, ble hul-
rommet i mange tilfeller fylt med mose, lav, jord,
sagflis eller høvelflis.

Først i 1950-årene kom det på markedet isolasjons-
materialer som f.eks. glassull og steinull.

Når det skulle bygges hus i gammel tid, tenkte de
ikke på kjellerrom som i våre dager. De bygde huset
direkte på jordbakken.

Etter hvert ble det vanlig å legge steiner under
huset for å unngå at det kom inn vann. Som gulv
ble det brukt jord eller leire som ble stampet hardt.

Lys og varme
Det gikk en tid etter at laftehusene var kommet i bruk før ildstedet, grua, fikk sin plass i det store oppholdsrom-
met med åre (luke) i taket så røyken kunne komme ut. Ildstedet gav både lys og varme, og det ble brukt til mat-
laging.

På et museum, for eksempel Maihaugen, kan en få et godt innblikk i ”røykstuetiden”. Å ha et frittliggende ildsted
midt på gulvet, slik det var i røykstuene, var svært energikrevende, og ikke helt ufarlig. Derfor var det noen som
begynte å bygge opp steiner rundt varmen, slik at det ble sikrere.

Lafting

Reisverk

Bindingsverk
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Litt etter litt ble denne varmeforskansningen ut-
viklet til en pipe som ledet røyken over taket, og
dermed var peisen skapt. Det å få en peis inn i huset
var en forbedring på mange måter. Nå kunne folk
flytte ildstedet til det ene hjørnet i rommet i stedet
for å ha det midt på gulvet som før. Dette gav også
mye bedre plass. Folk fikk bedre kontroll over 
varmen, for eksempel til matlaging.

Etter at peisen var kommet i bruk, gikk det ikke lang
tid før de første ovnene dukket opp. En ovn gav mer
varme enn en peis, og den var rimeligere i bruk. Det
kunne være flere ovner til den samme pipa, og det
ble lettere å varme opp flere rom i huset. Her i land-
et hvor vi er så avhengig av oppvarming, kan vi si at
ildstedet eller ovnen har styrt utviklingen av husene
våre. Det er på oppvarmingssektoren forbedringene
har kommer, og hustypene er blitt tilpasset disse. Vi
kan trygt si at landet lenge lå i mørke. Men så kom
lyset, først fra grua, så fra peisen og så fra vinduet.
Denne utviklingen tok mange hundre år.

Trehus i perioden 1900–1945
I perioden fra 1900 til 1945 ble det brukt både lafting, reisverk og bindingsverk av relativt grove dimensjoner.
Hus ble vanligvis delt i fire rom med røykpipe i midten, slik at alle rom fikk oppvarming. Det var vinduer på alle
yttervegger og dører på alle innervegger. Dette gav lite rom for fantasien når det gjaldt innredningen, men det
var dårlige tider økonomisk, så det var ikke mye folk hadde å innrede med heller. For å vise utviklingen av de
siste 70 årene, har vi på de to neste sidene tatt med to originaltegninger med beskrivelser av hus som ble solgt i
1913.
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Eksempel på hus solgt i 1913
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Enda et eksempel på hus solgt i 1913
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Forskjellige lafteteknikker
Vi ser av beskrivelsen at det ene huset var bygd opp
av laftet tømmer. Tømmerstokkene hadde lik høyde
og bredde. Veggtykkelsen var 13 cm. Bearbeidingen
av tømmerstokkene foregikk oftest for hånd, med
øks og skaveredskaper. Prinsippet med utforming av
tømmerstokkene er vist på figuren lengst til venstre.

Det andre huset kunne ifølge beskrivelsen enten
leveres med laftet plank som var 7,8 cm tykk, eller
med 13 cm tømmer. Lafteplanken hadde dobbelt
not og fjær, som vist på den høyre av de to figurene.

Husbygging i nyere tid
I tidsrommet fra 1945 til vår tid har husbyggingen hatt stor framgang på alle områder.
Trelastforbruket per hus har gått ned, og nye materialer har kommet i tillegg. Husbyggingen i denne perioden
har i stor grad gått over fra å være et håndverk til å bli et industrifag. Industriframstilte hus har tatt over mye av
markedet. Det kan være som ferdig kappede materialer eller seksjoner som kommer til byggeplassen for mon-
tering. Bindingsverkshus egner seg godt for industriell framstilling. I det samme huset blir det brukt både tre og
mur, og stadig nye materialer og konstruksjoner er tatt i bruk. Flere materialer er blitt standardisert   (NS = Norsk
Standard), det vil si at de samme tingene har de samme målene og er av samme kvalitet uansett hvor i landet
de blir produsert og solgt. Mål på trelasten er et eksempel på standardisering, likeså mål på vinduer og dører. At
for eksempel vinduene er standardisert, letter både arbeidet og gjør vinduene billigere.

Men disse forandringene i husbyggingen har ført med seg at de som arbeider med dette, har fått mange ut-
fordrende oppgaver. Det stilles krav til håndverkerne både når det gjelder teoretisk og praktisk utdanning.

Byggebransjen i Norge har i dag godt kvalifiserte fagfolk, som i hovedsak er i stand til å løse de oppgavene
samfunnet stiller. Slik var det ikke før, og rett etter annen verdenskrig da boligforholdene ofte var svært dårlige
og landet skulle gjenoppbygges. I 1945 hadde Norge ca. 500 arkitekter, mens vi i dag har ca. 3000. Det var stort
behov for faglig kompetanse og hjelp som på en effektiv måte kunne brukes rundt om i landet. Kvaliteten på
det som ble bygd kunne ofte være mangelfull både funksjonelt, byggeteknisk og arkitektonisk. For den enkelte
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småhusbygger var det ofte vanskelig å få tak i den nødvendige faglige bistand; bruk av ”amatører” var ofte en
dyd av nødvendighet. Nordmenn har også tradisjon for å ”ta saken i egne hender”, med vekslende faglig resul-
tater. Arkitektstandens interesse for småhus- og boligbygging har også vært meget varierende.
Tidligere var det borgerskapets villaer som var interessante oppdrag. Etter 1945 ble det de store feltutbygging-
ene som arkitektene konsentrerte seg om.

Ferdighusfirmaene hadde fritt spill da de meldte seg på banen for fullt i begynnelsen av 1960-årene.
Utarbeidelse av typetegninger for småhus ble derfor, i en periode, et viktig virkemiddel i kampen for en bedre
boligplanlegging. Fra 1945 tok staten et ansvar for at vanlig folk skulle få boliger med en god kvalitet, blant 
annet gjennom å sette krav til de boligene den var med på å finansiere gjennom Husbanken.

Industrialisering og bolignød
På 1800-tallet var det som ellers i Europa industrialiseringen og tilflyttingen til byene som skapte de store bolig-
problemene, med boligmangel, trangboddhet og helseproblemer. Arbeiderne bygde til å begynne med sine
egne boliger i tre utenfor bykjernen. Bøndene tok med seg sine byggetradisjoner fra landsbygda. Disse småhus-
ene representerte en ganske høy boligstandard for de som bygde dem, men de ble fort overbefolket og trang-
bodde på grunn av utleievirksomhet. Mange bedrifter bygde også boliger for sine ansatte. Rene utleiegårder i
mur av betydning fikk vi ikke i Norge før den økonomiske høykonjunkturen i første halvdel av 1870-årene, og
da først og fremst i Christiania.

Det var flere årsaker til at borgerskapet begynte å engasjere seg i arbeiderklassens boligforhold. De dårlige
boligforholdene gikk ut over arbeidernes arbeidskapasitet. Fabrikkeierne trengte sunne, arbeidsdyktige arbeid-
ere. Arbeiderstrøkene var flere ganger rammet av koleraepidemier. Årsaken lå hovedsakelig i de dårlige bolig-
forholdene, og det var fare for at epidemiene kunne spre seg til borgerskapet. Sist, men ikke minst begynte 
arbeiderklassen å organisere seg og stille krav til bedre boligforhold. Byens borgere var engstelige for at de
dårlige boligforholdene skulle danne grobunn for revolusjonære ideer. I Møllergata i Christiania ble de første 
arbeiderboligene bygd av det filantropiske selskapet ”Aktieselskapet af 1851 til Anskaffelse af Arbeiderboliger i
Christiania” De 46 boligene bestod hovedsakelig av ett rom og kjøkken.

Den første typetegningen
Mange mente at arbeiderklassen burde eie sine egne småhus med hage der de kunne dyrke sine egne grønn-
saker og eventuelt fø en gris. Dette ville lære dem borgerlige skikker og holde dem vekk fra revolusjonære
ideer. Kasernene var ”farlige” i den forstand at mange arbeidere ble samlet på ett sted, noe som igjen dannet
grobunn for fellesskap og organisering.

Hovedargumentet mot småhus og hagebyer var at det ble for dyrt for arbeiderklassen å bo på denne måten – 
noe som viste seg å holde stikk helt fram til etter annen verdenskrig. I 1851 kom slottsarkitekt Hans Ditlev
Franciscus Linstow med det vi kan kalle den første typetegning for småhus, en vertikalt delt tomannsbolig, for
arbeiderklassen. Den var tenkt bygd i forstedene til Christiania, men typetegningen fikk ikke noen direkte prak-
tisk betydning.
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Slottsarkitekt H.D.F. Linstows utkast til arbeiderbolig 1851.

Statlig boligfinansiering og enkle typetegninger
På slutten av 1800-tallet var det en byggeboom i hovedstaden uten sidestykke som endte med ”Kristiania-
krakket” i 1899. Nesten all boligbygging stoppet opp, og privat kapital trakk seg ut av dette markedet.
Konjukturnedgang og emigrasjon til Amerika førte til at 9,6 prosent av boligene sto tomme i 1905. Bolig-
forholdene var dårlige ikke bare i byene. Bolig- og levekårene var også svært dårlige for mange på landsbygda.
Mange valgte å emigrere til Amerika. For å bedre boligforholdene på landsbygda og motvirke emigrasjon, ble
Statens Arbeiderbruk- og Boligbank etablert i 1903, også kalt Boligbanken. Denne lå under Landbruksdeparte-
mentet. Det ble stilt krav til tegninger og kostnader, men ikke til kvalitet og skikkelig planlegging.

Bankdirektør og stortingsmann Peder Rindes eget forslag til typehus.
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Husbanken opprettes i 1946
Bolignøden ble ytterligere forverret da Nord-Troms og Finnmark mistet 12 000 boliger ved tyskernes brenning i
november 1944. Bare tre fylker slapp unna uten større krigsskader: Østfold, Aust-Agder og Sør-Trøndelag. Til
sammen ble 22 000 boliger totalt skadet under krigen. Fem år var gått praktisk talt uten sivil byggevirksomhet.
80 000–90 000 boliger manglet i forhold til situasjonen 8. april 1940 – som også da var dårlig. I 1946 var det i
landet som helhet bare 65 prosent av boligene som hadde innlagt vann, 83 prosent hadde elektrisk lys, 16 pro-
sent hadde bad.

Gjenreisning og behovet for kapital til boligbyggingen satte fart i arbeidet med en statlig boligbank. De tidlig-
ere statlige boligkredittordningene var i hovedsak rettet mot landsbygda og norske gårdsbruk. Spørsmålet om
en statlig finansieringsordning for boliger ble utredet i flere omganger. Statens boligplankomite avleverte sin
innstilling om ”Den Norske Stats Husbank” rett før krigsutbruddet i 1940. Krigen satte en foreløpig stopper for
dette arbeidet, men mye av forarbeidet var gjort. En ny komite ble nedsatt i 1945. Loven om Den Norske Stats
Husbank ble sanksjonert 1. mars 1946 og trådte i kraft straks. Myndighetenes målsetting var at nordmenn
burde eie sin egen bolig, enten privat eller kooperativt, noe som var i tråd med historiske tradisjoner.
Opprettelsen av boligbyggelag rundt om i landet og etablering av Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
i 1946, ble derfor også en viktig del av den norske boligpolitikken. Kommunene fikk ansvar for tomtetilgangen
gjennom arealplanlegging, reguleringer og opparbeidelse av infrastruktur. Denne tredelingen av ansvaret på
boligsektoren mellom staten, kommunene og private ble ”den norske modellen” for bygging og forvaltning av
boliger.

Rasjonering og rasjonalisering
Boligproduksjonen ble rasjonalisert og industrialisert. Ferdighusene overtok en stigende andel av småhusbyg-
gingen. Typetegningenes praktiske betydning ble redusert gradvis. Boligdirektoratet utarbeidet detaljerte
funksjonskrav til boligen. I 1965 fikk vi den første landsomfattende bygningsloven, og Boligdirektoratet ble lagt
ned. Arkitektene ble overført til Husbanken.

Boligbehovet var fortsatt stort, og tilflyttingen til byene forsterket problemene. Det ble derfor utover i 1950- og
60-årene lagt ned et stort arbeid i å komme fram til rasjonelle produksjonsformer. For blokkbebyggelsen ble in-
dustrialiseringen viktig. Bruk av betongelementer ble omfattende og preget mange drabantbyer. Tiltak ble også
gjort for å rasjonalisere småhusbyggingen. Lett bindingsverk, bruk av isolasjon, precut og modulprosjektering
ble noen av virkemidlene. Likevel ble det ferdighusfirmaene som utover i 1960-årene dekket behovet for effek-
tiv småhusbygging.

Block-Watnes type 43 fra 1960-årene.



232

 Boligutviklingen i Norge

Arkitektene hadde ivret sterk for en landsomfattende bygningslov. Det ble en virkelighet i 1965. Ved siden av å
sikre en bedre byggteknisk kvalitet på det som ble bygd, var bygningsloven av 1965 et svar på behovet for hel-
hetlige kommuneplaner og regionalt samarbeid. Loven ble gjort gjeldende for hele landet, inklusiv landkom-
munene.

Familie- og husholdningsmønsteret endrer seg
1970-årene varslet et oppgjør med etablerte ”sannheter” i boligpolitikken. Den verste bolignøden var borte og
det var tid for ettertanke. Ferdighusene møtte stigende kritikk for sitt utseende. Familie- og husholdsmønster
endret seg. Det ble stadig mindre husstander, mange valgte å etablere seg alene og skilsmissehyppigheten
økte. Kjernefamilien med to voksne og to barn, der far jobber og mor steller hjemme var blitt unntaket. Omtrent
en tredel av Norges husholdninger bestod i 1995 av én person. I Oslo nær halvparten. Disse endringene førte til
krav om andre bolig- og boformer. Skilsmisseprosenten hadde lenge vært stigende. Det var mange enslige for-
sørgere. Eldre mennesker ønsket å bli boende hjemme framfor å flytte på institusjon. Enebolig på landet eller
blokkleilighet var ikke det saliggjørende for alle. Mange etterlyste et fellesskap og en boform som kunne erstat-
te den gamle kjernefamilien.

Byggeskikk og systemprosjektering
Kampen for en bedre arkitektur enn det ferdighusfirmaene og de norske eneboligfeltene ofte kunne vise til, tok
flere former. Også typetegninger for småhus måtte tilpasse seg andre rammevilkår og mindre tomter. Behovet
for å se boligområdene som en større helhet førte til at typehustegninger ble erstattet med systemprosjektering.
Både offentlige myndigheter og utbyggere satset på feltutbygging for å rasjonalisere produksjon og tomteopp-
arbeidelse og for derved å redusere kostnadene. Eneboligtomtene ble stadig mindre, ofte ned mot 400–500
kvadratmeter. De store eneboligene ble liggende og ”skrike” mot hverandre i alle forskjellige arkitektoniske ut-
forminger. Utearealene ble ødelagt og lite brukelige. Naboens panoramavindu vendte rett ut mot det som
skulle være den private uteplassen. Utviklingen av privatbilismen førte også til at stadig større arealer ble lagt
ut til veier og annet trafikkareal. Boligområdene ble trafikkfarlige for ungene.

Det oppsto et stort behov for å koordinere eneboligbyggingen, både av estetiske og funksjonelle hensyn. Plan-
legging og opparbeidelse av tomt kunne ikke lenger sees uavhengig av valg av hustype og boligens utforming.

I 1992 innførte Husbanken et nytt lånesystem med minste standard og premiering av spesielle kvaliteter. De
enkelte rommene som stue, kjøkken, soverom og bad må være av en viss størrelse. I tillegg kan lånet økes der-
som boligen og boligområdet tilfredsstiller visse kvalitetskrav. Kvaliteter som prioriteres er: økologisk planlegg-
ing, ”sunne” boliger, energisparing, sosial organisering, opplegg for drift og forvaltning, livsløpsstandard, god
terrengtilpasning, gode utearealer til felles opphold og lek, trafikksikkerhet og god arkitektur/byggeskikk.

Økonomiske svingninger påvirker boligbyggingen
Overopphetingen av økonomien på 1980-tallet ble, som ellers i Europa, etterfulgt av en brå nedgang med på-
følgende stor arbeidsløshet. I 1991 brøt boligmarkedet sammen, boligprisene gikk ned, det private kreditt-
markedet fikk store problemer, realrenten steg betydelig og nesten all privatfinansiert boligbygging stagnerte.
I denne situasjonen brukte myndighetene Husbanken aktivt i en motkonjunkturpolitikk. Gjennom den offent-
lige boligfinansieringen greide man å opprettholde en viss aktivitet og sysselsetting i byggebransjen. I hvert av
årene 1992 994 ble det bygd ca. 15 000 boliger i Norge, nesten alle var husbankfinansierte. Også i fremtiden
kan det være nødvendig å ha en offentlig kredittinstitusjon som kan ”trå til” når det private markedet finner
mer lukrative investeringsobjekter enn boliger.

På siste del av 90-tallet var økonomien igjen i oppgang og forholdene på boligmarkedet stabiliserte seg både
for nybygg og bruktboliger. Boligproduksjonen har økt. Økningen er et uttrykk for at det private kredittmarked-
et igjen fungerer. Kravet til kredittverdighet og pantsikkehet i det private bankvesen er midlertidig igjen blitt
strengere. Målet om en god kvalitet på boligbyggingen krever fortsatt en betydelig offentlig årvåkenhet og
innsats. Husbanken vil derfor fortsatt ha en betydelig rolle å spille i norsk sosial boligpolitikk.

–1
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Sammendrag: Fra gjenreising til miljøutfordringer
Denne artikkelen har tatt for seg boligutviklingen i Norge. Den har også prøvd å beskrive myndighetenes tiltak
og initiativ for å fremme god og rasjonell boligplanlegging. Særlig viktig var arbeidet med å lage typetegninger,
et arbeid som var helt nødvendig i en periode da det var stor mangel på arkitekter og fagkunnskap, og landet
skulle bygges etter annen verdenskrig. For å forvalte ressursene og sikre god kvalitet var dat nødvendig å stille
krav til de boligene som Husbanken skulle finansiere.

Etter hvert som det verste boligbehovet ble tilfredsstilt og fagmiljøene utviklet seg, endret også myndighetene
virkemidlene. Typetegninger ble ikke like viktige, og kravene  kunne mykes opp. I dag kan vi konstatere at
Norge har en meget høy boligstandard, den høyeste i verden. Dette har vi nådd med meget liten offentlig
økonomisk innsats. Den norske modellen for bygging og forvaltning av boliger, der målsettingen har vært at
enhver skal kunne eie sin egen bolig, enten privat eller kooperativt, har spart offentlige myndigheter for store
utgifter, blant annet til bygging og vedlikehold av utleieboliger. På den annen side har myndighetene lagt ned
et betydelig arbeid for å oppnå den høye boligkvaliteten.

Boforholdene i Norge i dag, sett i et internasjonalt perspektiv, er gjennomgående blant verdens beste.
Boforholdsundersøkelsen fra 1995 (SSB/NBI) viste at gjennomsnittlig boligstørrelse i Norge økte jevnt og trutt
til 112 kvadratmeter i 1994. Gjennomsnittlig boareal per person var 49 kvadratmeter. Halvparten av alle boliger i
dag er eneboliger. Det var bare 0,7 %  av boligene som ikke har bad og wc.

Hvilke kvaliteter er det viktig å arbeide for i dag? Fokuset har endret seg dramatisk fra nødvendigheten av å
ivareta grunnleggende boligbehov til behovet for å forbedre miljøet både lokalt, nasjonalt og globalt.
Klimaendringene truer vår eksistens, naturen forurenses og miljøproblemer reduserer vår bostandard. 1 million
mennesker plages av støy ved sin bolig, hovedsakelig fra veitrafikken, 6 700 000 utsettes for helseskadelig luft-
forurensning, og trygge, gode leke- og utemiljøer er langt fra noen selvfølge. Miljøproblemene er spesielt store i
byene der bilene dominerer omgivelsene.

Vi har ikke det samme behovet for å bygge nye boliger, men vi har et stort behov for å fornye og vedlikeholde
de boligene som allerede er bygd. Skal eksisterende boligområder tilfredsstille nye brukerkrav, står vi fortsatt
overfor store utfordringer. En viktig oppgave vil bl.a. være å forbedre tilgjengeligheten for eldre og bevegelses-
hemmede. Bolig- og miljøfornyelse vil overta en stadig større del av ”boligmarkedet” både for fagfolk og offent-
lige myndigheter. Kanskje er de miljøutfordringene vi står overfor i dag, like store som de vi sto overfor da 
landet skulle gjenreises.

–
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Etter krigen i 1945 var det en prekær   
boligsituasjon i Norge. Bare i Nord-Norge var over 
20 000 boliger jevnet med jorden eller ødelagt av 
krigens herjinger. En hel landsdel i nord i tillegg til 
flere byer og tettsteder lenger sør i landet måtte 
gjenoppbygges. 

Det var behov for en innsats fra det offentlige og 
Den Norske Stats Husbank ble opprettet 1. mars 
1946 av Stortinget.
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En sterk bank – en tøff gjenreisning

Husbankens oppgave ble først og fremst å øke 
antallet nye boliger og legge til rette for boutgifter 
som folk kunne leve med. Rimelige lån fra  
Husbanken ga mange en sjanse til å eie egen bolig. 
Størrelsen på leiligheter og standard økte og det 
ble færre som måtte dele hus med både foreldre, 
svigerforeldre, tanter og onkler. Det var ikke  
uvanlig at det bodde åtte til ti mennesker i en  
toroms leilighet i bygårdene. 

De første årene etter krigen var det stor mangel på 
både arbeidskraft og byggematerialer. Derfor tok 
det noen år før det virkelig ble tempo på  
boligbyggingen. Det var heller ikke alltid like stor 
enighet mellom planleggere i kommunene og  
lokalbefolkningen. Men det var bred enighet om en 
felles innsats for å øke boligmassen. 

Allerede tidlig på femtitallet og få år fremover 
finansierte Husbanken hele 110 000 boliger! For det 
meste ble det bygd eneboliger og tomannsboliger i 
årene etter krigen. På begynnelsen av 1950-årene 
ble fart i byggingen av blokker og hele drabantbyer 
også. 

Foto: Sverresborg/Schrødersamlingen

Foto: Sverresborg/Schrødersamlingen
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Regulering av boligmarkedet, finansiering og kontroll

Husbanken er regjeringens viktigste statlige organ 
for å utøve boligpolitikken. I årene etter krigen 
var boligfinansiering hovedoppgaven i tillegg til å 
regulere boligmarkedet. Regjeringens hovedmål 
var å skaffe mange boliger for å hjelpe bostedsløse, 
avskaffe dårlige brakker, trekkfulle loftsleiligheter 
og fuktige kjellerrom som mange bodde i. Det var 
behov for å regulere bolig- og byggevirksomheten 
slik at godene ble jevnt fordelt. Det var ikke mulig 
å få lån i Husbanken til store, eksklusive boliger. 
Husbankfinansierte boliger var i mange år små 

og hadde nøktern kvalitet. De som etablerte seg 
i ny bolig på den tiden og helt frem til slutten av 
1980-tallet har nok hørt om Husbankens ”Parkett-
politi”. Tilnavnet fikk Husbankens kontrollører som 
dro rundt for å sjekke nye boligers areal og interiør. 

Fra Husbankens start og frem til 1973 finansierte 
vi nesten 300 000 boliger. Husbankens gunstige 
boligrente og sosiale profil er en forklaring på den 
enorme mengden.

Husbankens oppgaver har endret seg i takt med 
den politiske styringen, boligmarkedet og  
levekårene i Norge.  

I løpet av 1980-årene utvidet Husbanken sitt  
arbeidsområde og var engasjert i både byfornyelse 
og byggeskikk samtidig med å finansiere i overkant 
av 130 000 boliger bare dette tiåret. 1990-årenene 
ble innledet med økonomiske nedangstider og  
sammenbrudd i det private bankvesenet. Mange 
havnet i gjeldskrise med store tap da de solgte 
boligene sine. Både de private bankene og  
Husbanken tapte store beløp. Husbankens  

oppgave ble derfor å stå for mesteparten av bolig-
finansieringen og delta i statens innsats for å hindre 
et større antall gjeldsoffer. 90-årene ble ellers en 
periode der Husbanken arbeidet med spesielle  
behovsprøvde tilskudd og bostøtte (faktaboks 1) 
for bestemte grupper. Takket være Husbankens inn-
sats økte antallet boliger som ble tilgjengelige for 
rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede. 

På slutten av 1990-årene var boligmarkedet igjen 
stabilt.
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Velferdsetat og kompetansesenter

Husbanken jobber aktivt innenfor mange felt for å 
nå regjeringens målsetting om at alle skal bo godt 
og trygt. Det er mange kommuner og ulike steder 
i landet vårt. De ulike kommunene har noen felles 
utfordringer og til dels svært ulike oppgaver å løse. 

Det er store forskjeller i kommunenes økonomi og 
de har veldig store forskjeller i sine bolig- 
sosiale utfordringer. I tillegg er det også svært store 
forskjeller i klima og temperatur i landet vårt og det 
krever naturlig nok forskjellige kvaliteter i boligene. 

Kommunene er Husbankens viktigste samarbeids-
partnere. Derfor har Husbanken regionkontor på 
forskjellige steder i landet. De til sammen 350 
ansatte jobber ved hovedkontoret i Drammen og 
regionkontorene Øst (Oslo), Sør(Drammen/Aren-
dal), Vest(Bergen), Midt-Norge(Trondheim), Bodø 
og Hammerfest. Administrerende direktør jobber i 
Drammen og heter Geir Barvik.

I 2005 ble det alminnelige oppføringslånet  
erstattet av Grunnlånet (faktaboks 1)som fortrinns-
vis gis til boliger med energi- og miljøvennlige 
løsninger samt boliger som har en universell  
utforming (UU). (se faktaboks 2 og 3)

Husbanken bidrar for øvrig til å oppfylle  
regjeringens plan om å finansiere eldreboliger, om-
sorgsboliger og boliger innen psykiatrien. 
Den store satsingen de senere år på barnehager, 
rehabilitering av skolebygg, kirker og student-
boliger er delvis finansiert av Husbanken. I 2003 
ble Startlånet (faktaboks 1) innført i samarbeid med 
kommunene. Fra tidligere å hovedsakelig finansiere 
nye boliger, brukes midlene til å hjelpe vanskelig-
stilte i boligmarkedet.

Administerende direktør i Husbanken  
Geir Barvik

FAKTABOKS 1

Boligsosiale økonomiske virkemidler:

Startlån: Et lån til unge i etableringsfasen og vanske-
ligstilte til å etablere seg i egen bolig og hjelp til å bli 
boende i egen bolig.

Bostøtte: En støtte til de som har lave inntekter og 
høye boutgifter.

Boligtilskudd
En finansieringsstøtte som kommunen kan bruke for 
at vanskeligstilte kan få mulighet til å eie sin egen 
bolig eller bli boende i boligen sin.

Grunnlån
Lån til nye boliger, utbedring og ombygging. Boliger 
med universell utforming og energi- og miljøvennlige 
løsninger kan søke større lån i Husbanken.

Virkemidlene har en regulerende effekt på  

boligmarkedet.
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Bolig for vanskeligstilte

- Det er en skam at vi har fattige i Norge og det 
er et mål å avskaffe fattigdommen, sier statsråd 
Magnhild Meltveit Kleppa i Kommunal- og Regional-
departementet (KRD). 

KRD bestemmer målet for Husbankens arbeid og 
det nedfelles i et dokument som heter Tildelings-
brevet hvert år. I følge tildelingsbrevet for 2008 
skal Husbanken først og fremst arbeide for de  
vanskeligstilte og at boligmarkedet fungerer godt. 

Målet for det boligsosiale arbeidet i Husbanken er å 
skaffe gode og trygge boliger til de som trenger det 
aller mest. Bostedsløshet skal avskaffes i Norge.  
For å nå målet er det nødvendig å satse innenfor 
flere områder.  Offentlige etater som for eksempel 
kommunene, Husbanken, fylkeskommunen,  
kriminal- og rusomsorgen, politi og NAV har de  
senere årene blitt mye flinkere til å samarbeide 
med hverandre om arbeidet for de vanskeligstilte. 
Samarbeidet foregår også mellom de offentlige 
etatene og frivillige organisasjoner, for eksempel 
Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon. De er naturlig 
engasjert i boligsosialt arbeid og har mye å lære 
bort. Det blir arrangert konferanser og nettverks-
møter slik at kunnskap og erfaring deles med andre 
fagfolk.

En av de viktigste oppgavene når det gjelder bolig-
sosialt arbeid er å bidra til å utvikle gode metoder 
og modeller som sikrer et godt faglig arbeid. De 
vanskeligstilte på boligmarkedet og bostedsløse 
er mennesker som ofte har store og sammensatte 
behov. Det er derfor viktig å finne flere typer  
løsninger for folk. 

Innenfor det boligsosiale arbeidet bidrar  
Husbanken til forskning og initiativ og støtte til 
utdanning utenfor Husbanken. En egen boligsosial 
utdanning ved høgskolene er etablert.

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa i Kommunal- og 
regional departementet (KRD)
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Mange er helt avhengige av bostøtte

Det er ikke mulig at alle blir i stand til å bo i en  
bolig uten økonomisk hjelp fra det offentlige.  
Bostøtta er en ordning som finansieres av  
Husbanken og deles ut fra kommunene.

Familier, eldre og vanskeligstilte med lave inntekter 
og høye boutgifter har rett til å få bostøtte. Denne 
ordningen brukes for å hindre at flere blir fattige 
og bostedsløse og hjelper mange til å unngå sosial 
stønad. 

Det boligsosiale arbeidet er det aller viktigste  
satsingsområdet i Husbanken. Det innebærer å 
skaffe gode og trygge boliger til de som trenger 
det aller mest. Men hva menes egentlig med gode 
boliger? Husbanken har ikke fasiten på spørsmålet, 
det er jo forskjellig hva hver enkelt person legger 
i en god bolig. Husbankens arbeid med å påvirke 
til flere gode boliger, innebærer blant annet at 
flere boliger får energi- og miljøvennlige løsninger. 
Slike boliger gir i tillegg til godt inneklima, rimelige 
energiutgifter og besparelse for klimaet vårt.  Et 
annet viktig satsingsområde er universell utforming 
(faktaboks 2). 

Kommunene har det lokale ansvaret for at tett- 
stedene, byene og omgivelsene blir utviklet slik at 
folk ønsker å bo der og trives når de er der.  
Husbanken har det statlige ansvaret for stedsutvik-
ling og byggeskikk. 

Omfattende satsingsområder i Husbanken



241

 Husbanken

H
usban

ken
 - fra gjen

reisn
in

g til velferd

8

Universell utforming

For noen kan en god og trygg bolig bety at man er 
trygg på å kunne bo i den samme boligen som man 
etablerte seg i som ung. Da må både omgivelsene 
og boligen være utformet slik at det er mulig å bli 
boende. Trapper er en hindring for både folk med 
barnevogn og folk som er dårlig til bens eller  
sitter i rullestol. Svært mange boliger er bygget 
uten tanke for dem som for eksempel er svaksynt 
eller har astma og/eller allergi.  Noen vil ha behov 
for et utendørs flatt terreng, markering av skiller 
med kontrastfarger, heis i bygninger med flere  
etasjer og for eksempel et klimavennlig luftings- 
anlegg. 

Husbanken har erfart at det fortsatt er mange barn 
og voksne som ikke vet hva universell utforming 
innebærer. Derfor er det fortsatt mange oppgaver 
som gjenstår for å spre kunnskap og  
oppnå at flere boliger og omgivelser blir  
tilgjengelig for alle. I dette arbeidet har Husban-
ken blitt klar over at barn og unge er en fornuftig 
målgruppe å jobbe med. Barn og ungdom har en 
utpreget rettferdighetssans og har veldig lett for å 
se det urettferdige i at noen kan bli utestengt fra 
enkelte steder på skolen, utestengt fra hjemmene 
til venner eller ikke kan oppholde seg på de samme 
områdene. 

Skolekonkurranse for barn 
I arbeidet med universell utforming har flere av 
Husbankens regionkontor arrangert  skole- 
konkurranser for barn. Høsten 2007 deltok flere 
hundre barn i 10-12 års alderen i en konkurranse i 
Midt-Norge. Konkurransen som ble kalt ”Skolemil-
jøet for alle” utfordret barna til å lage fortellinger, 
powerpoint presentasjoner, film og aviser. Med 
hundre barn til stor premieutdeling og under- 
holdning på Lerkendal i Trondheim var det mange 
som fikk et minne og en lærdom for livet. I tillegg 
var det nok mange spesielt av den eldre genera-
sjonen som sperret opp øynene da de leste avisa 
dagen etter. 

Ikke rart, for mange av de eldre husker nok  
fremdeles Husbanken som den store lånebanken og 
slettes ikke i samarbeid med skoleverket og barna. 

FAKTABOKS 2

Universell Utforming

Universell utforming innebærer at alle  
mennesker uansett alder eller funksjonsevne 
skal på en likeverdig måte kunne bruke de 
samme bygde omgivelsene. 

Universell utforming skal i størst mulig grad 
være utforming uten spesielle tilpasninger.

Skolekonkurransen ”Skolemiljøet for alle”: Glade  
vinnere med sjekk fra Husbanken på 100 000 kroner - 
elever og lærere fra Utvorda Skole i Nord-Trøndelag.  
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Energi- og miljøvennlige boliger 

Husbanken er en veiviser for å realisere nasjonale 
miljømål i bolig- og byggesektoren. Grunnlaget for 
Husbankens miljøarbeid er Miljøhandlingsplanen 
fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD).

Målet i forhold til energibehovet er at antall boliger 
med halvert energibehov skal utgjøre 50 prosent 
av all nybygging i 2010. Det er et ambisiøst mål 
som krever aktivt og til dels banebrytende  
samarbeid med både offentlige og private aktører. 
Planleggere, arkitekter og forskjellig kompetanse 
fra bygge-og boligbransjen er viktige i dette  
arbeidet. Husbankens folk bidrar med både  
kunnskap og penger til forsøks- og pilotprosjek-
ter med høye ambisjoner. I tillegg gir Husbanken 
tilskudd til prosjekt som utvikler ny kompetanse.  
Et eksempel som støttes er utviklingen av Boligpro-
dusentenes boligABC for ungdom på grunntrinnet. 
Målet er at ungdom skal få en bedre mulighet til å 
tilegne seg kunnskap om planlegging og anskaffelse 
av bolig og kvaliteter en bolig bør ha. Med klima-
trusselen som bakgrunn, arbeider vi for at alle bør 
vite hva en lavenergibolig er og hva Passivhus er. 
(faktaboks 3) Energivennlige boliger koster ca 10 
prosent mer å bygge. Gevinsten er bedre innekli-
ma, lavere strømutgifter og besparelser for miljøet.

FAKTABOKS 3

Passivhus:
Et passivhus har vesentlig lavere energibehov 
enn en normal bolig. Det totale energibehovet 
til en bolig med passivhusstandard er kun  
ca. 25% av energibehovet til en bolig bygget 
etter normal standard.
Det som heter passiv energidesign har til  
hensikt å minske dette varmetapet gjennom 
ulike tiltak på bygningskroppen.

Lavenergibolig:
Boliger med ca. 50 prosent av energibehovet 
til en vanlig bolig. Ulike tiltak på bygnings-
kroppen og installasjoner. 

Trinn 1. Redusere varmetapet fra boligen mest mulig - 
arealeffektivitet, ekstra isolasjon og balansert  
ventilasjon
Trinn 2. Redusere elektrisitetsforbruket til lys og utstyr - 
energieffektive hvitevarer og belysning
Trinn 3. Utnytt solenergi - utnytt passiv solenergi, sol-
skjerming og eventuelt solfangeranlegg til oppvarming 
av tappevann
Trinn 4. Vis og kontroller energibruken - enkel og lett-
forståelig tilbakemelding til beboerne på deres energi-
forbruk.
Trinn 5. Velg effektiv energiforsyning - velg den energi-
kilden som er mest energieffektiv. For eksempel fjern-
varme i byene og biobrensel i distriktene.

Kyotopyramiden
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Nordområdene

Nordområder med felles  
utfordringer – en oppgave for 
Husbanken
Husbanken er gitt oppgaven å sette ut i livet  
regjeringens nordområdepolitikk i forhold til bolig-
spørsmål. I følge omtalen i Nordområdemeldingen 
skal Norge bidra til å utvikle levekår, livsmuligheter 
og livskvalitet for alle som bor i nord – med  
særlig ansvar for urfolkenes rettigheter.  
Husbanken bidrar aktivt til å nå disse målene ved å 
drive utredningsarbeid, faglig veiledning og inter-
nasjonalt samarbeid. Det innebærer nettverksbyg-
ging, langsiktig arbeid og ikke minst tilstedevæ-
relse. Dette arbeidet styrkes ytterligere i 2008 med 
høyt kvalifiserte medarbeidere i en nyopprettet 
internasjonal gruppe. Innsatsen inkluderer Husban-
kens satsningsområder innenfor Universell utfor-
ming, miljø og energi, boligsosialt arbeid,  
byggeskikk og stedsutvikling.

Spesielle utfordringer lengst 
nord et arbeid for  
regionkontoret i Hammerfest
Husbankens regionkontor i Hammerfest har an-
svaret for nordområdesamarbeidet og de startet 
sitt arbeid i Russland i 2002. Man ble klar over at 
Norge, Russland og andre nordområder har felles 
utfordringer og felles ønsker om å utveksle  
erfaringer om bolig- og levekår i arktiske strøk. 
Klima og geografiske forhold, næringsutvikling med 
olje – og gassutvinning i Barentshavet er felles. I til-
legg har man også mange felles utfordringer i  
Russland og Norge når det gjelder utvikling av 
by- og småsteder. Felles utfordringer gir nyttige 
erfaringsutvekslinger og russere ønsker å bli mer 
kjent med norsk boligpolitikk for å utvikle egne 
boligmasser.

Russland har en enorm bygningsmasse som ikke 
har blitt vedlikeholdt på mange år. Boligene er 
preget av dårlig isolering og veldig forurensende 
energiproduksjon. 

Russiske myndigheter har endret målsetting og vil 
at boliger skal være i privat eie. Folk flest har  
manglende kunnskap om hvordan de skal forvalte 
egen boligmasse. Et eksempel på dette kan være 
renhold og vedlikehold av fellesarealer i  
boligblokker.

Samarbeidet i nord på tvers av 
landegrenser og verdensdeler
Boligforhold og bomiljø er avgjørende for å øke 
troen på fremtid, stabilitet, produktivitet og  
næringsutvikling.

Høsten 2007 arrangerte Husbanken Region  
Hammerfest, Murmansk Oblast og Barentsekreta-
riatet for andre gang konferansen ”Våre hjem – i 
nord” som fokuserer på bolig og levekår.   
Erfaringen med konferansene er at de er verdifulle 
i forhold til å knytte kontakter på tvers av grensene 
slik at man skaper nye møteplasser og nettverk for 
folk i nordområdene. Ved at folk treffes over felles 
aktiviteter, skaper man forståelse og tillit – og det 
fremmer stabilitet og utvikling i nord.

Nordområdesamarbeidet spenner imidlertid over 
mer enn et samarbeid mellom Russland og de  
skandinaviske landene. Samarbeidet dekker  
arktiske strøk og berører blant annet ur- 
befolkninger i Alaska, Grønland og ikke minst i  
Barentsregionen. 
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Wintercities

Engasjementet i organisasjonen Wintercities startet 
for Husbankens del allerede i 1984. Wintercities 
(stiftet i 1982) er en verdensomspennende  
organisasjon for byer som har spesielle, like  
klimatiske (arktiske) forhold. Medlemsbyene ligger 
både i Kina, Korea, Japan, Alaska, Canada, Sverige, 
Estland, Latvia, Grønland og Norge.  

Wintercities arrangerer hvert år en konferanse der 
ordførere i medlemsbyene får mulighet til å styrke 
samarbeidet med fagmiljøet. 

I januar 2008 ble konferansen avholdt i Nuuk på 
Grønland.  Konferansens sluttdokument ble en 
avtale der ordførere og borgermestre forplikter 
seg til å være først i verden i samarbeidet om felles 
initiativ og forskning i kampen for å begrense den 
globale oppvarmingen. Konferansens deltakere er 
tydelig på eget ansvar for CO2-utslipp og de  
konsekvenser en global klimaendring vil få for inn-
byggerne i nordområdene. Når snø og is smelter, 
forsvinner store deler av livsgrunnlaget i nord. 
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Stedsutvikling og byggeskikk

Målet for Husbankens arbeid med stedsutvikling er 
å påvirke til at tettsteder og byområder har  
attraktive møteplasser og gode bomiljø. Det kan 
innebære fornying av bygningsmasse, nybygg, 
utvikling av felles møteplasser med grøntområder, 
parker, lekeplasser, kulturminnesmerker og andre 
punkt på stedet. 

Attraktive boområder tiltrekker nye innbyggere. 
Arbeidet har i mange år vært konsentrert rundt 
utvikling av sentrumsområder både på landsbygda 
og i byene. I løpet av de siste par årene har sta-
tens innsats blitt mer konsentrert rundt området i 
Groruddalen i Oslo. Det bor så mye som omkring 
120 000 mennesker der i til dels dårlige boliger og 
bomiljø. Groruddalssatsingen er et langsiktig  
samarbeid mellom Staten ved blant andre  
Husbanken og Oslo kommune for å bedre miljø- og  
leveforholdene i Groruddalen. Hovedmålet er en 
bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning 
samt bedre livskvalitet og levekår for beboerne. 
Fem byrådsavdelinger og åtte departement vil 
delta i satsingen. Stat og kommune vil spleise på 
innsatsen gjennom flere programområder som 
miljøvennlig transport, grønnstruktur, idrett og 
kulturmiljø,bolig-, by- og stedsutvikling, oppvekst, 
utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering. 
Husbankens innsats konsentreres naturlig nok mot 
området bolig, by- og stedsutvikling i Groruddalen.

Husbanken bruker en definisjon på byggeskikk som 
viser at byggeskikk og stedsutvikling inngår i et  
helhetlig arbeid: ”God byggeskikk er en kvalitet 
ved de bygde omgivelser der hensyn til fysisk og 
sosialt livsmiljø, ressursbruk/energi, universell  
utforming og estetikk inngår i en stedlig helhet”. 
Byggeskikksarbeidet består av kurs, seminar og et 
godt samarbeid mellom de lokale virksomhetene, 
lokale myndighetene og regionkontorene i  
Husbanken. 

Statens byggeskikkpris er et virkemiddel for å 
fremme god byggeskikk. Prisen er en hederspris 

som Husbanken har ansvaret for at utdeles en gang 
i året til byggverk og bygde omgivelser som bidrar 
til å heve, fornye og utvikle den allmenne  
byggeskikken. Sametinget i Karasjok og  
Røråstoppen barneskole (bildene nedenfor) kan stå 
som eksempler på hvor forskjellige prisvinnerne 
kan være. 

Røråstoppen Barneskole. Foto: Ola Roald

Sametinget i Karasjok
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Internasjonalt samarbeid blir stadig viktigere

Kunnskap om internasjonale trender i bolig- 
politikken er viktig for Husbankens rolle som  
kunnskapssenter for boligpolitikk. Gjennom å 
utnytte internasjonal kunnskap og erfaring, kan 
Husbanken bidra til å forbedre norsk boligpolitikk 
og bruken av virkemidler. Vi formidler også norsk 
boligpolitikk internasjonalt. Et stadig mer utbredt 
globalt samarbeid gjør det viktig for oss å overvåke 
internasjonal politikk, regelverk og internasjonale 
trender som kan påvirke rammevilkårene for norsk 
boligpolitikk.

Husbanken har spesielt fokus på utviklingen innen-
for Norden og EU-landene i tillegg til nordområde-
satsingen. 

Med spesiell omtanke for klimatrusselen, vil  
Husbankens folk fortsatt styrke det internasjonale 
samarbeidet om energi- og miljøvennlige boliger. 
Som medarrangør for Nordens første konferanse 

om Passivhus og andre tema innen miljø og energi, 
er vi strålende fornøyd med at et stort antall 
deltakere vil være til stede. Passivhuskonferansen 
vil avholdes i de nordiske landene på rundgang en 
gang i året.

Husbanken, som er regjeringens viktigste bolig- 
politiske redskap, er i stor grad avhengig av å 
oppnå resultater gjennom våre samarbeids- 
partnere. Kommunene er vår viktigste samar-
beidspart og utvilsomt den aktøren som har størst 
betydning for gjennomføringen av en vellykket 
boligpolitikk. Det innebærer å styrke arbeidet med 
å sikre gode og trygge boliger til alle. Husbanken 
støtter også forskning, utredning og utvikling for å 
bidra til fremtidsrettede boligløsninger som er både 
universelt utformet, miljøvennlig og inkluderende.

Husbanken har inngått samarbeidsavtaler med  
sentrale boligpolitiske aktører som KS  
(Kommunenes Sentralforbund), NAV og flere  
sentrale boligprodusenter. Disse avtalene sikrer at 
flere viktige aktører forplikter seg til å samarbeide 
om boligspørsmål.

Husbanken bidrar med kompetanse og økonomiske 
virkemidler til å finne gode løsninger som er  
tilpasset lokalmiljøene. Vi i Husbanken vil være 
aktive, åpne og tilgjengelige medspillere.

Trygge og gode boliger- 
nå og fremover



247

 Husbanken

Alle skal kunne bo godt og trygt

For mer informasjon ring 815 33 370 eller se www.husbanken.no

Husbanken - fra gjenreisning til velferd 
Utgitt av Husbanken Region Midt-Norge, mars 2008

Tekst: Dagny K. Bach Hoel  
Grafisk produksjon: Merethe Bentzen
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8.  Bakgrunnsstoff Universell utforming, livsløpsboliger

Av Maida Mulaosmanovic, Husbanken

Universell utforming innebærer at alle – uansett 
alder og funksjonsevne – på en likeverdig måte skal 
kunne bruke omgivelsene og bygningene.
Universell utforming betyr i praksis en fysisk ut-
forming som legger til rette for at fl est mulig skal 
kunne bruke boliger og omgivelser med minst mu-
lig anstrengelse. Dette forutsetter løsninger som er 
enkle og effektive i bruk, og som i minst mulig grad 
krever spesialtilpasninger for enkelte grupper.
Livsløpsboliger bygges slik at de kan fungere for alle 
livets faser: barnefamilie, eldre, syke, funksjonshem-
mede. Livsløpsstandarden er gjengitt under bak-
grunnsstoff i hefte 3.

En planlegging etter prinsippet om universell 
utforming tar utgangspunkt i personer med nedsatt 
funksjonsevne. Nedsatt funksjonsevne deles vanlig-
vis i tre grupper

• bevegelse
• orientering
• miljø

Mange personer kan ha fl ere funksjonsnedsettelser. 
For eksempel kan eldre ha både dårlig syn og være 
dårlige til bens. Dette kan også gjelde yngre perso-
ner. Det er derfor viktig å tenke helhetlig i planleg-
gingen.
Tilrettelegging for universell utforming knytter seg 
både til bolig, bygning og utearealer.

Tilrettelegging for personer med nedsatt bevegelses-
evne
Nedsatt bevegelsesevne kan være redusert gang-
funksjon, mobilitet eller styrke eller koordinerings- 
og balansevansker.
Rullestol benyttes gjerne som utgangspunkt i plan-
leggingen. Dette gir ofte hensiktsmessige løsninger 
også for andre.

Viktige hensyn å ivareta:
• Korte avstander mellom viktige funksjoner.
• Minst mulig stigninger og nivåforskjeller. For-

trinnsvis trinnfrihet.
• Faste, jevne og sklisikre underlag/gulv.
• Rommelige manøvreringsarealer/plassforhold. 

Åpne løsninger.

• Lettbetjente dører.
• Tilpassede rekke- og sikthøyder.

Eksempler på aktuelle tiltak:
• Etterinstallering av heis i eksisterende bebyggelse.
• Installering av heis i lavblokker.
• Livsløpsboliger.
• Tilrettelegging av inngangspartier.
• Tilrettelegging av felles utearealer.

Livsløpsboliger har en tilrettelegging og en romme-
lighet som gir boligene bred anvendelighet i forhold 
til ulike brukere. Planlegging av livsløpsboliger er 
derfor svært viktig i sammenheng med universell 
utforming.

I situasjoner hvor det ikke er mulig å oppnå helt 
de samme kvalitetene, for eksempel i boliger med 
begrenset størrelse, eller i boliger som ikke har alle 
hovedfunksjoner på inngangsplanet, bør det tilstre-
bes en så stor grad av tilgjengelighet som mulig. 
Fortrinnsvis bør en slik tilretteleggingen være tjene-
lig for beboere – alternativt for besøkende.

I bygninger med felles adkomst bør det vies omtan-
ke til både inngangspartier, kommunikasjonsarealer 
(heis, trapper, ganger osv.), parkering, lagringsarealer 
og eventuelle felles (oppholds)arealer. Dette gjelder 
også for orienteringshemmede.
En tilrettelegging av felles utearealer bør omfatte 
alle funksjoner utendørs, både adkomster/gang-
veier, leke- og oppholdsarealer, praktiske funksjoner, 
parkering osv.

Tilrettelegging for personer med nedsatt orienterings-
evne
Nedsatt orienteringsevne omfatter syn, hørsel og 
svikt i forståelse av omgivelsene.

Enkle, oversiktlige overordnete planer og planløs-
ninger letter orienteringen for alle. God visuell infor-
masjon og belysning er også viktig for de fl este.
Blinde og svaksynte kan både ha sammenfallende 
og ulike behov. For blinde er ledelinjer og marke-
ringer ved overganger, kanter og retningsendringer 
viktige. For svaksynte vil gode lysforhold, farger og 
klare kontraster lette orienteringen. Motlys, blending 
og refl eks bør unngås.
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For døve og personer med nedsatt hørsel er god 
visuell informasjon særlig viktig.

For personer med redusert evne til å forstå omgi-
velsene, som utviklingshemmede, personer med 
demens osv. vil enkle og oversiktlige planer både 
inne og ute bidra til å bedre orienteringen.

Viktige hensyn å ivareta:
• Bevist fargebruk/bruk av kontraster.
• Hensiktsmessig materialbruk.
• Gode lysforhold.
• Gjennomtenkt bruk av ledelinjer og markeringer.
• God skilting og belysning.

Eksempler på aktuelle tiltak: 
• Tilrettelegging av kommunikasjonsarealer (heis, 

trapper, ganger osv.).
• Tilrettelegging av inngangspartier.
• Tilrettelegging av utearealer.

Tilrettelegging for miljøhemning
Miljøhemning omfatter astmatikere, allergikere, lun-
gesyke og personer med andre former for nedsatt 
immunforsvar.

Viktige hensyn å ivareta:
• Ventilasjon.
• Planter og trær som gir allergi.
• Materialer som kan avgi irriterende lukt, og gasser 

osv.

Eksempler på aktuelle tiltak:
• Ren byggeprosess.
• Installasjoner (ventilasjonsanlegg). 
• Materialbruk/detaljer. 
• Plantevalg.
• Effektivt renhold.
 
Universell utforming er et stort nasjonalt satsnings-
område. Se Husbanken: www.husbanken.no/uni-
versell utforming. Der fi nner dere også livsløpsstan-
darden. Statens bygningstekniske etat: www.be.no/
universell utforming og Deltasenteret – statens 
kompetansesenter for deltagelse og tilgjengelighet: 
www.deltasenteret.no.
 

Se også Bolig-abc hefte 3
-  Kapittel 1 En verden for alle, ”Universell 

utforming” betyr tilgjengelighet for alle.
-  Kapittel 2 I hagen og nærmiljø, Hagen i vår 

fantasi og Hagen der vi bor.
-  Kapittel 3 Boligen, bygge og bo.

Se bakgrunnsstoffet i Bolig-abc, hefte 3.
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Anskaffelse av brukt bolig8.  Bakgrunnsstoff

Kilde: NITO Takst, Aftenposten
Av Knut Moen

Når du går på visning, skal du bruke øyne og lukte-
sans godt. Gå grundig til verks. Du bør innhente all 
tilgjengelig informasjon om boligen på forhånd. Les 
tilstandsrapporten nøye. Forbered deg godt og still 
så mange spørsmål som du kan. Det kan være lurt å 
ha med en ekspert. Slitte malte veggfl ater og tapet 
er ikke det viktigste å se etter.  Det er spesielt viktig 
å konsentrere seg om de ”våte rommene”, dvs. bad, 
kjøkken, kjeller og kryperom. Fuktskader kan få store 
konsekvenser og er ofte dyre å rette opp.

Bad
Dårlig lukt kan være tegn på at noe er galt, men det 
kan også skyldes manglende rensing av sluk.

Se etter om fl isene er løse. Kontroller om det er 
sprekker i fugene mellom fl isene og i fl isene. Sprek-
ker er tegn på at noe er galt – det kan være fuktska-
der i platene bak fl isene. Er det innmurt badekar skal 
det ha inspeksjonsluke – åpne luken og kontroller 
om det er fuktighet i rommet rundt og under bade-
karet.

Kontroller at badet har skikkelig ventilasjon. Badet 
skal ha ventil i vegg eller tak og spalte nederst i dø-
ren som skal slippe luft inn i rommet. Badet kan ha 
mekanisk avtrekk med vifte – kontroller om viften 
fungerer og om den er fri for støv og skitt. Se etter 
fuktmerker rundt viften, i taket og rundt veggven-
tiler. Hvis badet har dusjkabinett, spør du om når 
og hvorfor det er montert. Årsaken kan være gamle 
fuktskader i vegger og gulv.

Hvis det er vindu i baderommet, kontrollerer du om 
det er tegn til at malingen har løsnet – dette kan 
bety sopp- og råteskader. 

Spyl vann på gulvet, og se om det er fall til sluk. Hvis 
ikke er det en forskriftsmangel. 
Bad med vinylbelegg, baderomsplater eller veggvi-
nyl er stort sett en god og sikker løsning. 
Belegget fungerer som membran, og det er enkelt å 
se om det er skadet. Malt strietapet og fl islagt gulv 
med sokkelfl is i overgangen fra tapet til fl iser på 
gulvet er en løsning med stor risiko for fuktskader.

Er badet 15 år eller eldre, er det stor sannsynlighet 
for at badet må renoveres i nær fremtid. Det er også 
mange fuktskader på nyere bad. Sjekk hvem som har 
utført arbeidet, og om røropplegg og sluk er reno-
vert. Sjekk garantier og be om dokumentasjon.

Kjøkken
Sjekk røropplegg under oppvaskkum og oppvask-
maskin. Her kan det oppstå vannlekkasje som kan 
føre til store skader på kjøkkeninnredningen og på 
gulvet.

Grunnmur
Se etter sprekker og skader på muren. Sprekker 
kan tyde på at det er setninger i grunnen. Dårlige 
grunnforhold kan bety svært store kostnader, i 
verste fall riving av huset. Hvitt saltutslag og løs puss 
på utvendig mur kan komme innenfra, fra fuktig 
kjeller og krypekjeller. Årsaken kan være mangelfull 
ventilasjon.

Kjeller – krypekjeller
Hvitt saltutslag på muren innvendig i kjeller er et 
klart tegn på fuktighet i muren. Årsaken kan være 
mangelfull utvendig drenering, for eksempel tette 
dreneringsrør. 

Innredet kjellerrom er en risikokonstruksjon. Grunn-
muren blir ofte kledd med trepanel eller plater. 
Mangelfull drenering på utsiden av grunnmuren 
fører til at grunnmuren kan bli fuktig. Dette gir fukt- 
og råteproblemer i kledningen.

Krypekjeller er kjeller med svært lav takhøyde, ned 
til 40–50 centimeter, ofte ikke drenert, og den kan 
være dårlig ventilert. Det kan være jord, stein eller 
fjellgrunn. Kontroller at ventilasjonsåpningene i 
grunnmuren er åpne. Det skal være inspeksjonsluke 
i grunnmuren. Fjern luken og foreta inspeksjon med 
godt kunstig lys. I krypekjellerne ligger det ofte tre-
rester fra byggetiden som gir god grobunn for sopp 
og råte.  Sopp og råte i kjeller og krypekjeller kan gi 
dårlig inneklima i resten av huset.

Tak og taktekking
Er taksteinen 40 år eller eldre, har den begrenset 
levetid. Det kan forekomme sprukne steiner som gir 
lekkasje ned på undertaket. Flate tak betegnes som 
risikokonstruksjon.
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Komplekse takkonstruksjoner med oppløft og arker 
har stor sannsynlighet for skjulte skader. 
Istapper betyr at loftet er dårlig isolert eller for dårlig 
luftet. Kan gi lekkasjeskader. 
Skorsteiner eldre enn 50 år er ofte modne for ut-
skifting og rehabilitering – levetiden er avhengig av 
hvilke type brensel som er brukt. 

Takrenner og nedløp
Kontroller skader på renner og nedløp. Nedbøyde 
takrenner tyder på dårlig isolerte tak. Nedløpsrørene 
får frostskader og sprekker hvis de er tette. Vann vil 
sprute direkte på veggen og forårsake råteskader. 
Nedløpsrør skal tilknyttes overvannsledning eller 
ledes bort fra huset i egne rør. 

Kledning og vinduer
Se etter råteskader på kledning, lettest å se nederst 
på kledning og rundt vinduer. Se om vannbrett er 
montert under kledning og har beslag. Sjekk om yt-
terveggene er etterisolert.
Er det mer enn 20 år gamle isolerglassvinduer, er 
det sannsynlighet for at de punkterer i nær fremtid. 
Punkterte vinduer har grå felter og i perioder med 
fuktig vær er det dugg mellom glassene. Isolerglass-
vinduer fra 1965 og frem til 1980 kan inneholde PCB 
og må behandles som spesialavfall.

Nedgravde oljetanker
Gamle oljetanker har betydelige risiko for rustskader 
og lekkasje. Ved utskifting kan kostnadene bli store.
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Gangen i en byggesak8.  Bakgrunnsstoff

Kilde: Skissen nedenfor bygger på informasjon fra en 
boligprodusent.
Av Knut Moen

Det er plan- og bygningsloven med forskrifter som 
gir føringene for fremdriften av en byggesak. Det er 
bygningsmyndighetene i kommunen som forvalter 
plan- og bygningsloven og forskriftene, og som 
behandler byggesaker.

Ansvarsrettsforskriften er et eksempel på en viktig 
forskrift. Den inneholder bestemmelser om hvem 
som får godkjenning for ansvarsrett, og hvilke 
utdannings- og praksiskrav som gjelder for den be-
driften som skal utføre et byggeoppdrag. Forskriften 
stiller krav til at bedriften har et kvalitetssystem som 
oppfyller myndighetenes krav innenfor det området 
bedriften arbeider i. De mange kravene og kontrolle-
ne i løpet av byggetiden er kunden i høy grad tjent 
med. Man kan tenke seg at hver byggeregel er kom-
met som følge av feil som er gjort tidligere, og man 
vil med reglene sikre seg mot at feil blir gjentatt.

Å bygge et hus kalles for et tiltak. Tiltakshaver (bygg-
herren/kunden) er den som ønsker at byggearbei-
det blir utført, at huset blir bygget.

For en vanlig enebolig skal byggesøknaden inneholde:
• Opplysninger om tiltakets ytre rammer og 

 bygningsspesifi kasjon
• Dispensasjonssøknader
• Gjenpart av nabovarsel
• Situasjonsplan, hus med tomt
• Plantegninger av alle etasjer
• Fasadetegninger av alle de fi re fasadene
• Snitt av huset
• Kontrollplaner, kontrollerklæringer
• Søknad om ansvarsrett, godkjenningsbevis, 
 søknad om lokal godkjenning

En byggesak fører med seg mye papirarbeid og 
mange møter. Nedenfor er det gjengitt et eksempel, 
en grov skisse fra gangen i en byggeprosses fra en 
boligsøker tar kontakt med en boligprodusent. Skis-
sen gir et inntrykk av veien frem til ferdig bolig.

Kunden tar kontakt med en boligprodusent. Kun-
dens behov og ønsker kartlegges. Det lages et fore-
løpig kostnadsoverslag, fi nansiering, egeninnsats, 

stipulerte utgifter per år og måned (renter, avdrag, 
kommunale avgifter). Boligprodusentene samarbei-
der ofte med lokal banker om lånetilbud.

Situasjonskart (1:1000) og reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser (1:500) bestilles fra kom-
munen. Her får man også regler for konstruksjon, 
takvinkel, farge m.m.

Prosjektoppgave settes opp sammen med kunden. 
Kunden fi nner et hus i boligprodusentens katalog. 
Ønske om endringer på tegningene av det valgte 
kataloghuset noteres. Ikke alle ønsker er teknisk eller 
økonomisk mulige.

Prosjektavdelingen vurderer konstruksjon og kost-
nader. Kunder kommer ofte med nye ønsker senere, 
noe som krever revisjoner av tegningene. Er det for 
mange endringer, kan det hende at boligprodusen-
ten henviser kunden til arkitekt.

Kjøkken og baderomsinnredning tegnes av en 
leverandør.

Spesifi kasjonslister over hva som skal leveres, og 
hva som ikke skal være med, er krav fra byggemyn-
dighetene.

Kostnadsoverslag beregnes. Eventuelle endringer 
med nye overslag kan komme helt frem til bygge-
start, hvis titakshaveren vil gjøre forandringer.

Byggekontrakt settes opp og undertegnes. Der vil 
også faktureringsavtaler framgå. Boligprodusenten 
kan formidle kontakt med lokal bank for mellom-
fi nansiering.

Langsiktig fi nansiering. Husbank, annen bank eller 
forsikringsselskap. Boligprodusenten kan formidle.

Arbeidstegninger. Disse lages når kunden er for-
nøyd.

Søknad om byggetillatelse.  Foruten tegninger må 
også fagfolkene godkjennes. Etter loven skal dette 
ta maks. fi re uker. I Oslo og andre større byer kan det 
ta opp til ett år! Også naboene må godkjenne (nabo-
varsel). Skjema for “Søknad om tillatelse til tiltak” 
fi nner du på www.be.no
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Byggetillatelse gis av bygningsmyndighetene i 
kommunen, vanligvis med betingelser.

Bekreftelse av leveransen. Man går gjennom 
oversikten over det boligprodusenten skal levere, og 
kunden bekrefter hva som skal leveres. Dette gjøres 
minst fem uker før byggestart.

Finansieringsbevis. Fire uker før byggestart. Først 
da bestilles materialene osv.

Byggeforsikring og garantier må ordnes. Det gis 
ett års garanti og fem års reklamasjonsrett.

Byggefasen. Byggleder overtar og setter opp 
framdriftsplan. Den må holdes, ellers kan det bli 
dagmulkt ved forsinket ferdigstillelse (0,5 o/oo per 
dag er lovbestemt).

Innfl ytting kan skje når brukstillatelse foreligger fra 
bygningsmyndighetene i kommunen. Ferdigattest 
foreliger når bygget er utført i samsvar med igang-
settingstillatelsen.

1-årsbefaring. Huset gjennomgås av kunden og 
byggelederen.

Partene i en byggesak

Læreren kan i et slikt ”byggeprosjekt”, sammen med 
elevene spille forskjellige roller ”skifte hatter”. Han 
eller hun kan være ”bygningsingeniør”, så vel som 
kommunens ”kontrollør” som påser at reglene for 
god byggeskikk følges opp av ”byggmesteren”, som 
er eleven(e). 
En av skolens oppgaver er i følge læreplanen ge-
nerell del … å gi elevene innsyn i og forberedelse 
for aktivt virke i yrkesliv. Elevene har ofte lite egen 
erfaring å bygge på når de foretar yrkesvalg. Derfor 
bør man benytte denne aktiviteten til å orientere 
om de yrkesgruppene som deltar i en byggeprosess. 
Listen nedenfor er ment som et bidrag til dette. Se 
også aktivitet 7, Spennende yrker i byggenæringen 
og Ord og uttrykk i byggesaker.

• Tiltakshaver eller byggherre: Dette er den som 
skal ha boligen, altså kunden.

• Arkitekt: Den som lager tegningene, planløsnin-
gene. Hun eller han kan mye om hvordan boliger 
brukes, hvordan de utformes estetisk og praktisk, 
hvilke materialer som kan brukes, og hvordan 
bygninger konstrueres. Arkitektene er gjerne 

fl inke til å tegne, de bruker ofte elektroniske teg-
neprogrammer, DAK (DataAssistert Konstruksjon). 
Arkitekten kan også tilby seg å være kontaktledd 
til byggemyndigheter og andre. Da kan det bli en 
del papirarbeid med utfylling av skjemaer, rappor-
ter osv.

• Bygningsingeniør: Den som beregner hvordan 
konstruksjonen skal være og hvor kraftige mate-
rialer som må benyttes i en bygning for at den skal 
bli solid nok. Bruker dataprogrammer for matema-
tiske beregninger og konstruksjonsprogrammer.

• Elektroingeniør: Den som beregner det elektriske 
anlegget, hvor tykke må ledningene være, antall 
kurser og størrelsen på sikringer.

• Byggmester: Et lite fi rma eller en selvstendig 
tømrer som utfører selve byggearbeidet. Utfører 
gjerne mindre byggoppdrag for enkeltkunder.

• Tømrer: Fagutdannet person som setter opp bin-
dingsverk, takstoler, panel og takkledning. Monte-
rer dører, vinduer, trapper osv. 

• Rørlegger: Fagutdannet person som kopler vann 
og kloakk til ledningsnettet utenfor huset og 
monterer røropplegg, vasker, servanter, bad osv. 
i huset. Det er også rørleggeren som monterer 
vannbåren varme i gulvene.

• Elektriker: Fagutdannet person som setter opp 
elektriske ovner, stikkontakter og brytere, og sik-
ringsskap osv samt ledningsnett. 

• Murer: Fagutdannet person som setter opp 
grunnmur, pipe og murer peis. Mureren monterer 
fl iser i bad og vaskerom.

• Maskinfører: Fagutdannet person som kjører 
gravemaskin, heisekran, hjullaster osv.

• Boligprodusent: tilbyr alle tjenester ved et bolig-
prosjekt fram til ”nøkkelferdig” hus – ”totalleveran-
dør”. Det omfatter klargjøring av tomt, tegninger, 
kontakt med byggemyndigheter, foruten selve 
byggingen. Firmaet kan stå for større boligfelt, et 
boligområde med villaer, rekkehus eller blokker – 
eller blanding av fl ere typer.

For å dekke alle disse funksjonene har boligprodu-
senten ansatte med ulik bygningsfaglig bakgrunn: 
Arkitekter, ingeniører, økonomer, tømrere, elek-
trikere, rørleggere osv. Eller de kan også leie inn 
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fagfolk som utfører enkeltoppdrag.

• Byggeleder: Dette er den personen hos boligpro-
dusenten som har ansvaret for oppføring av et hus 
– alt fra bestilling av materialer til 1-års-befaringen 
(kontrollen etter at huset er ferdig). Er også bedrif-
tens kontakt med kunden.

• Bygningsmyndighetene: Finnes i hver kommune 
i landet. Der er det ingeniører som sørger for at 
plan- og bygningsloven med forskriftene blir 
fulgt. Her er det mange regler som må følges slik 
at huset blir en trygg og sikker bolig for kunden.

Bygningsmyndighetene kontrollerer og godkjenner 
tegninger. Ansvaret for at lover og regler blir fulgt, 
er imidlertid lagt på boligprodusenten, som skal 
fylle fl ere roller: ansvarlig prosjekterende, ansvarlig 
utførende og ansvarlig kontrollerende.
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Miljø og energi8.  Bakgrunnsstoff

Av Maida Mulaosmanovic, Husbanken

Våre valg av materialer og konstruksjoner i boliger 
har miljømessige konsekvenser. Det gjelder energi-
bruk, gjenbruk/ombruk av materialer, forurensing, 
trafi kkstøy, påvirkning på dyre- og planteliv osv.

Kommunal- og regionaldepartementets miljøhand-
lingsplan har fokus på fl ere satsingsområder innen-
for bolig- og byggesektoren.

Satsingsområder:
• Redusert energibruk.
• Redusert bruk av helse- og miljøfarlige stoffer i 

bygningsmassen.
• Redusert mengde byggavfall og økt gjenbruk/om-

bruk av byggematerialer.

I tillegg bør man ha fokus på miljøvennlig forvalt-
ning, drift og vedlikehold og arealeffektivitet og 
biologisk mangfold. 

Energi 
Eksempler på aktuelle tiltak som reduserer energibruk:
• Økt isolasjon.
• Bedre isolerte vinduer.
• Reduksjon av luftlekkasjer og kuldebroer.
• Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjen-

vinning.
• Mer bruk av solenergi-, varmepumpe- og bio-

energisystemer.

Det er vedtatt å innføre energisertifi kat for byg-
ninger. Alle nybygg skal ha et energisertifi kat der 
bygningens energitilstand framgår. Informasjon om 
ordningen:
www.bygningsenergidirektivet.no

Lavenergiboliger og passivhus: 
wwww.lavenergiboliger.no 

Beregning av reduksjon i boligens oppvarmingsbe-
hov kan gjøres med Husbankens varmetapskalkula-
tor: www.husbanken.no/varmetapskalkulator

Materialbruk og inneklima
Helse- og miljøfarlige stoffer i byggevirksomheten 
må kartlegges bedre, og bruken må reduseres.

Viktige hensyn å ivareta: 
• Bruken av helse- og miljøfarlige stoffer. 

• Inneklima.
• Ventilasjon.

Eksempler på aktuelle tiltak: 
• Materialbruk. 
• Miljøriktige produkter. 
• Løsninger som forhindrer fukt og mugg. 
• Valg av innredning. 
• Sanering av radon. 

Gjenbruk og ombruk
Byggavfallsmengdene må reduseres. Gjenbruk og 
ombruk av bygninger og bygningselementer må 
økes.

Myndighetenes mål er at:
• bygge- og anleggsavfallet får en miljømessig 

forsvarlig behandling. 
• avfallsproduksjonen over livsløpet til bygg reduse-

res med 10 % innen 2010. 
• avfallsmengden per m² nybygg i 2010 halveres 

sammenholdt med nivået i 2005. 

Miljøvennlig forvaltning, drift og vedlikehold
En bevisst prioritering av kvalitet og fl eksible løs-
ninger fra byggeiers side bidrar til at livsløpskostna-
dene kan reduseres.

Viktige hensyn å ivareta:
• Planmessig vedlikehold. 
• God forvaltning og fornyelse. 

Økt arealeffektivitet og hensynet til biologisk mangfold
Økt arealeffektivitet er et viktig virkemiddel for å 
oppnå reduserte miljøpåvirkninger av bygge- og 
anleggsvirksomhet.

Viktige hensyn å ivareta:
• Bevisst planlegging og lokalisering.
• Bevaring av viktige naturkvaliteter i og omkring 

tettbygde strøk. 
• Reduksjon av tapet av biologisk mangfold.

Eksempler på aktuelle tiltak:
• Konsentrert utbygging langs kollektivakser for å 

redusere bilbruk og transport. 
• Arealeffektiv utbygging gjennom fortetting for å 

unngå nedbygging av naturarealer. 
Nettverk for miljølære: www.miljolare.no.
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Litt elektrisitetslære 8.  Bakgrunnsstoff

Av Runar Baune

Dette teoristoffet er tatt med for å gi læreren en 
bakgrunn, og for at han eller hun kan ta med for-
klaringer til interesserte enkeltelever, grupper eller 
hele klassen. Teorien er ført lenger enn det som er 
nødvendig for å gjennomføre aktiviteten El-installa-
sjon i en leilighet. Grunnbegrepene i e-læra tas opp 
i naturfag. Det er en fordel, men ikke noen forutset-
ning, at man er naturfaglærer for å gjennomføre 
prosjektene i dette heftet. Innsikt og forståelse kan 
man ha fått på annen måte. Nedenfor fi nner du en 
liten innføring i noen sentrale begreper.

Noen symboler fra e-læra

Leder

Bryter

Motstandstråd

Motstand (resitor/resistanse)

Sikring

Lyspære

Lysdiode (LED)

Diode

Celle, element (1,5 V)

Batteri, 3 celler (4,5 V)

Sikringer
Hjemme i leiligheten eller huset fi nnes et sikrings-
skap med hovedbryter, måler for el-forbruk og 
sikringer. Navnet sikring forteller at den skal be-
skytte det elektriske anlegget slik at ikke skjer farlige 
hendelser som elektrisk støt, overledning eller 
brann. Sikringen skal være det svakeste punktet i en 
strømkrets.

Hvorfor sikringer?
Hvis det er overbelastning eller feil i kretsen skal 
sikringen bryte strømmen. ”Sikringen er gått,” sier vi 
når huset plutselig blir mørklagt. Overbelastning får 
vi for eksempel når vi setter på for mye strøm på én 
gang. Hvis det er feil i anlegget, for eksempel over-
ledning eller kortslutning, tar strømmen ”snarveier”, 
og det kan det gå svært store strømmer. Ledningene 
kan da bli varme, og det kan oppstå brann. Hvis det 
er overledning i apparater, kan vi få støt. Dessuten 
kan apparater og utstyr bli ødelagt. Derfor har vi sik-
ringer. Når det går unormalt store strømmer, bryter 
sikringen strømmen. Husk at det er alltid en årsak til 
at sikringen går, og det kan være risikabelt bare å 
skifte sikring og sette på strømmen igjen. Man må 
lete etter årsaken til at sikringen gikk.

Har det stått på for mye strøm? Dette er en van-
lig årsak til at sikringer går. Sjekk om sikringen er 
varm. Dette er et tegn på overbelastning. Vi skrur da 
ned ovnen, kokeplata osv. før sikringen skiftes. Hvis 
sikringen går når du setter på et apparat (strykejern, 
brødrister, vannkoker osv.) eller en lampe, er dette 
et tegn på at noe er galt med apparatet eller lampa. 
Trekk da ut støpselet. Så kan du skru ut sikringen 
og sette inn en ny, eller koble inn igjen automatsik-
ringen hvis dere har slike. Undersøk apparatet eller 
lampa før eventuell bruk. Få om nødvendig hjelp av 
elektriker.

Hvis du må skifte sikringer fl ere ganger, og de går 
hver gang uten at du fi nner årsaken, er det grunn til 
å få en elektriker til å kontrollere anlegget.

Hvordan er sikringen bygd?
De gamle smeltesikringene består av en hul porse-
lenssylinder som er smal i den ene enden. Den har 
fl askeform. Gjennom hulrommet innvendig går det 
en tynn sølvtråd, og den er ”det svake punktet” som 
smelter av ved overbelastning. Hulrommet er ellers 
fylt med fi n sand. Den skal fange opp gnister som 
ellers kunne startet en brann. Sølvtråden er festet i 
endene i metallkapsler som har størrelse som passer 
inn i festeanordningen for sikringen: bunnpluggen 
og et skrulokk av porselen.
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Porselen

Sikringstråd

Sand

Perle

Tykkelsen på sølvtråden er tilpasset den strømstyr-
ken den skal tåle (10 A, 16 A, 25 A, …). Gjengene i 
porselenslokket er av metall, og det er fôret med 
metall innvendig. Dermed kan strømmen ledes 
gjennom sølvtråden i sikringen. Hvordan dette skjer, 
ser du tydelig når du ser på sikringen og porse-
lenslokket. Skrulokket har et tittevindu, og der ser vi 
om sikringen er ”gått”. Den lille, fargede ”perlen” er 
da falt ut. En bitte liten fjær sørger for det.

10 A sikring har rød perle
16 A sikring har grå perle
20 A sikring har blå perle

Etter hvert er det blitt vanlig med mer moderne 
automatsikringer. Hvis de skulle ”gå”, er det bare å 
trykke på knappen på enden, eller vippe sikringen 
tilbake til ”på”-stillingen. Enkel elektronikk sørger for 
at den funksjonerer igjen. Siden dette er så lettvint, 
er det ekstra viktig å passe på å sjekke hva som er 
årsaken til at sikringen ”går”.

Eksempel på automatsikringer. 
Foto: Redaksjonen

Hva er elektrisk spenning og elektrisk strøm?
Når vi snakker om elektrisk strømstyrke – eller bare 
strøm – er det elektronene som strømmer i lederen, 
vi tenker på. På samme måte snakker vi om strøm 
i et vannrør der vanndråpene strømmer gjennom. 
Jo fl ere vanndråper som strømmer per sekund, jo 
sterkere strøm. Tilsvarende, jo fl ere elektroner som 
strømmer per sekund, jo sterkere elektrisk strøm går 
det i ledningen.

Måleenheten for elektrisk strøm er ampere1. En 
strømmåler – eller et amperemeter – er et slags 
telleapparat som teller hvor mange elektroner som 
passerer gjennom ledningen.

Det skal mange elektroner til for å gi en strømstyrke 
på 1 A. 1 A = 6 •1018 eller 6 000 000 000 000 000 000 
elektroner per sekund.

Elektrisk spenning sier noe om kraften som elektro-
nene blir skjøvet med. Også her kan vi sammenligne 
med vann i et rørsystem. Hvis trykket er lavt, er det 
lite kraft – eller fart i strålen. En høytrykksspyler 
spruter ut vannet med stor kraft. Spenningen i en 
strømkrets minner om trykket i en vannslange. Defi -
nisjonen av spenning er det arbeidet som må gjøres 
(energien som skal til) for å fl ytte en viss ladning (en 
viss mengde elektroner) en viss strekning mot feltet.

Er den elektriske spenningen høy nok, kan elek-
tronene hoppe over et gnistgap. Vi ser da at det 
gnistrer.

Måleenheten for elektrisk spenning er volt2. Et bat-
teri av den vanlige runde typen (AA) har en spen-
ning på 1,5 volt. I strømnettet i hjemmene har vi i 
Norge en spenning på ca. 230 volt3.

Resistansen i en motstand er noe som hindrer elek-
tronene å passere gjennom den. Resistans kan vi 
oppfatte som strømbrems.  Strømmen har vanske-
ligere for å strømme gjennom en lengre motstand-
stråd enn en kort, og strømmen blir følgelig svakere. 
Enheten for resistans er ohm4 Ω.

1 André Marie Ampère var en fransk fysiker (1775–1824). Kjent for pionerarbeid med elektromagnetisme.
2 Alessandro Volta, italiensk fysiker (1745–1827). Kjent for å ha utviklet de første batteriene.
3 De fl este andre land i Europa har en spenning på 220 volt. I Danmark har de 220 volt til lys mm., men 460 til ovner, vaskemaskiner osv.
Noen land har 110 volt. Rart? Diskuter hvorfor.
4 Georg Simon Ohm, tysk fysiker (1787–1854). Kjent for å ha oppdaget Ohms lov.
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Forklaring av totrinns varmeovn med formler fra 
E-læra:
Dette kan forklares også med formler.

Ohms lov lyder:
(I) U = R • I

U står for spenning
R står for resistans (motstand)
I står for strøm

Effekten bestemmes av formelen:

(II) P = U • I

P står for effekten, som er defi nert som energi per 
tidsenhet. Med effekten til ovnen mener vi forbrukt 
eletrisk energi per tidsenhet. I praksis er dette det 
samme som varmeenergi ut i rommet per tidsenhet. 
Måleenheten for effekt er watt5. 1 watt er lik 1 joule 
per sekund, der joule6 er enheten for energi.

Formel (I) satt inn i (II) gir da:

(III) P = R • I2

Med andre ord er varmeutviklingen proporsjonal 
med kvadratet av strømmen. Det er størrelsen på 
strømmen som er avgjørende for varmeutviklingen.  
Hvis strømmen blir 2 ganger så sterk, blir effekten 4 
ganger så stor.  Blir strømmen 3 ganger så sterk, blir 
effekten 9 ganger så stor.

Spenning, strøm og resistans i en seriekobling
For spenningen i en seriekobling fordeler spen-
ningsfallet
seg over komponentene:

(IV) U = U
1
 + U

2
 + U

3
 + … + U

n

Det er spenningsfallet over hver komponent som 
summerer seg opp til hovedspenningen

I eldre juletrebelysning med 16 pærer får hver pære 
en spenning på

230 V = 14 V   16

Sjekk pærene i en eldre belysning og se om dette 
stemmer.

Men samme strøm vil gå gjennom alle pærene:

Seriekobling:
(V) I = I

1
 = I

2
 = I

3
 = … = In

Altså, den samme strømstyrken går gjennom alle 
komponenter i en seriekobling.

Resistansen – eller motstanden kan vi populært 
kalle strømbrems. For eksempel tåler en lysdiode, 
en LED, ikke så sterk strøm. For å dempe strømgjen-
nomgangen i lysdioden setter vi inn en motstand 
i serie foran eller bak LED-en. Slik bruker vi en mot-
stand når vi setter den foran en lysdiode, en LED, for 
å dempe strømgjennomgangen i den. 

Fra e-læra vet vi om resistansen:

Seriekobling
(VI) R = R

1
 + R

2
 +….

Altså, resistansen blir større når motstander kobles i 
serie.

Talleksempel:
Hvis R

1
 = R

2
 = 50 ohm, blir R = 100 ohm

Elevene bør kunne gi uttrykk for følgende forståelse av 
tretrinns varmeovn:

Trinn 1 
for varmeovnen: 

Når motstandene er i serie, AB 
og BC, har koblingen større 
motstand. Dermed får vi lavere 
strømgjennomgang og lavere 
varmeeffekt.

Trinn 2 
for varmeovnen: 

Med bare motstanden BC, får 
vi lavere motstand og høyere 
strømgjennomgang, noe som 
gir høyere varmeeffekt.

Spenning, strømstyrke og resistans i en paral-
lellkobling
Spenningsfallet er det samme i alle de parallelle 
grenene i parallellkoblingen:
(VII) U = U

1
 = U

2
 …= U

n

5 James Watt, skotsk ingeniør (1736–1819). Kjent for å ha utviklet dampmaskinen.
6 James P. Joule, britisk fysiker (1818–1889). Bidra til å grunnlegge læren om varme som energiform.
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Summen av stømstyrkene i grenene i en parallell-
kobling er imidlertid lik den totale strømstyrken i 
kretsen

Parallellkobling
(VIII) I = I

1
 + I

2
 + I

3
 +…+ I

n

Resistansen i en parallellkobling er gitt ved form-
lene:

Parallellkobling:

(IX)  1  = 1 +  1
        R     R

1
    R

2
 

Dette gir:

(X)  R = R1 •  R2                                    
               R1 + R2 

Altså, resistansen blir mindre når motstander kobles 
parallelt.

Talleksempel:

Hvis R
1
 = R

2
 = 50 ohm, så blir R = 25 ohm.

Elevene bør kunne gi uttrykk for følgende forståelse av 
tretrinns varmeovn:

Trinn 3 for varmeovnen: Når motstandene BA og 
BC er koblet parallelt, får vi lavere motstand og 
høyere strømgjennomgang og dermed den høy-
este varmeeffekten.
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undertittel8.  Bakgrunnsstoff Energi og effektbehov for bygninger –
symboler og begreper

Kilde: SINTEF Byggforsk
Av Knut Moen

Byggeforskriftene setter rammer for energi- og ef-
fektbehov for bygninger. 

Varme transporteres gjennom bygningskonstruk-
sjon på tre måter:
- Ved varmeledning i faste materialer.
- Ved luftstrømning, enten som luftlekkasje av varm 

eller kald luft, eller ved at luft i et lukket hulrom 
sirkulerer og drar med seg varme (konveksjon). 
Luftlekkasje kan medføre stort varmetap og 
 skadelig oppfukting.

- Ved stråling fra materialoverfl ater. Slik stråling 
forutsetter at det er hulrom å stråle i.

U-verdien er et standardisert mål på hvor lett var-
men transporteres gjennom en konstruksjon. Desto 
lavere U-verdien er, desto bedre isolerer konstruk-
sjonen. U-verdien angir hvor mye varme (watt) som 
passerer gjennom en fl ate per tidsenhet. Varme-
strømmen er avhengig av arealet på fl aten (m2) 
og temperaturforskjellen mellom sidene (grader 
Kelvin). Enheten for U-verdi blir derfor W/m2K.

En bygningsdel eller en -detalj som slipper mye mer 
varme ut (og kulde inn) enn de øvrige delene kalles 
en kuldebro. Kuldebroer bør unngås, fordi de medfø-
rer ekstra varmetap og nedsatt overfl atetemperatur 
på områder inne. Lav overfl atetemperatur kan føre 
til trekk og kondensfuktighet.

Energi og effekt 

Enhetene for energi og effekt knyttes gjerne til 
elektrisk energi, men også vedovner og bilmotorer 
måles med de samme enhetene. Enhetene watt og 
joule er de grunnleggende enhetene for effekt og 
energi i fysikken.
• Watt, symbol W = enheten for effekt. Når vi tenker 

på elektrisk effekt, er en Watt den effekten som 
utvikles av en strøm på én ampere gjennom en 
leder når spenningen mellom lederens endepunk-
ter er en volt. Effekten er et utrykk for hvor fort et 
arbeid utføres.

• Wattsekund, symbol = Ws, enhet for energi. Enhet 
for energi er den energien som overføres ved en 
effekt på 1 Watt i ett sekund. 1Ws = 1 J (joule)

• Ampere, symbol A = målenheten for elektrisk 
strøm eller strømstyrke (den strøm som en spen-
ning på 1 volt frembringer i en leder med resistans 
(motstand) lik 1 ohm) 

• Når vi snakker om elektrisk strømstyrke – eller 
bare strøm – dreier det seg om elektronene som 
strømmer i ledningen. På samme måte som van-
net i en vannslange. Jo fl ere elektroner som strøm-
mer gjennom ledningen, jo sterkere strøm.

• Volt, symbol V = målenheten for spenning Spen-
ningen mellom to punkter i en strømkrets er lik 
forholdet mellom utviklet effekt i led ledningen 
mellom punktene og strømmen gjennom kret-
sen. Enheten for spenning er 1 volt = 1 watt / 1 
ampere.

• Elektrisk spenning sier noe om den kraften og/
eller farten som elektronene blir skjøvet fram med. 
Spenningen i en strømkrets minner om trykket i 
en vannslange.

• Ohm, symbol Ω = målenhet for elektrisk resistans 
(motstand) for eksempel i en ledning. Enheten 
for resistans kalles 1 ohm. Resistans kan oppfat-
tes som en strømbrems. Ohms lov sier at strøm-
men gjennom en leder er proporsjonal med den 
elektriske spenningen mellom endepunktene av 
lederen.

Målenheter

Kilowatt, symbol kW = 1000 watt

Kilowatt-time, symbol kWh, energienhet som svarer 
til en arbeidsytelse på 1000 watt i en time.

Megawatt, symbol MW, 1 MW = 1 million watt

Gigawatt, symbol GW, 1 GW = 1 milliard watt

Terawatt, symbol TW, 1TW = 1 billion watt (= 1000 
GW)

Det ble produsert 138 TWh strøm i Norge i 2007. 
Omtrent 10 TWh ble solgt til utlandet, men vi 
importerer også en del utenlands elektrisitet fra 
kullkraftverk. I hovedsak kommer all norsk strøm fra 
vannkraft. Under 1 % kommer fra vindkraft. Strøm-
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Nettadresser

Forskning, rådgiving , informasjon og opplæring
Statskraft (Kraftskolen, 16 korte fi lmer med oppga-
ver for ungdomsskolen og videregående skole)
www.kraftskolen.no/fi lmer  

Nettverk for miljølære (Sjekk skolens energibruk)
www.miljolare.no/energi  

Multiconsult (Rådgivning og prosjektering)
www.multiconsult.no

SINTEF/ byggforsk (Forskning og utvikling innen 
bygg og anlegg)
SINTEF/energiforsk (Forskning og utvikling innen 
bruk og utnyttelse av energi)
www.sintef.no

Energi 21 (Forskning og utvikling på energisektoren)
www.energi21.no

Enova (Fremtidens energiløsninger, miljøvennlig 
omlegging av energiproduksjon/-bruk)
www.enova.no
www.minenergi.no
www.enovaanbefaler.no

Enøk i Norge (Enøk-senteret, enkle tiltak kan gi store 
energigevinster)
www.enok.no

Energisenteret i Hunderfossen  (Nasjonalt innforma-
sjonssenter for energibransjen i Norge)
www.eis.no

Institutt for energiteknikk (Forskning på energi- og 
nukleærteknologi)
www.ife.no

Norsk institutt for luftforskning (Miljøforskning med 
vekt på kilder til luftforurensning)
www.nilu.no

Rembra (Riktig energibruk og et bedre miljø)
www.rembra.no

Agder energi (Vindkraft)
www.aep.no

Innovasjon Norge ( Støtte til bedrifter innen forny-
bar energi og miljø)
www.innovasjonnorge.no

Passivhus, lavenergiboliger
Passivhusnorden  (Konferanseserie om passivhus)
www.passivhusnorden.com

Lavenergiprogrammet - lavenergiboliger ( Energief-
fektivisering og energiomlegging, hvordan bygge 
lavenegiboliger og passivhus?)
www.lavenegiboliger.no

produksjonen i gasskraftverk er ennå ikke (2009) 
kommet i gang.

Instrumenter for måling av elektrisk energi og 
effekt
Wattmeter, instrument for måling av elektrisk effekt

Kilowatt-time-måler, instrument for registrering av 
elektrisk energiforbruk.

Amperemeter, instrument til måling av elektrisk 
strømstyrke.

Ohmmeter, instrument for måling av elektrisk resis-
tans (motstand)

Multimeter/universalinstrument kan måle alle disse 
elektriske parameterne

André Marie Ampère var en fransk fysiker (1775–1824). Kjent for 
pionerarbeid med elektromagnetisme.

Alessandro Volta, italiensk fysiker (1745–1827). Kjent for å ha 
utviklet de første batteriene.

De fl este landene i Europa har en spenning på 220 volt. I Danmark 
har de 220 volt til lys mm., men 460 til ovner, vaskemaskiner 
osv. Noen land har 110 volt. 

Norge har 230 V. Dette betyr at vi får litt fl ere watt gjennom en 
sikring, for eksempel 10 A, som gir 2300 W 

(mens du med 220 V får maks 2200 W …  spenning x strømstyrke 
... )

Georg Simon Ohm, tysk fysiker (1787–1854). Kjent for å ha oppda-

get Ohms lov.
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Energiprodusenter 
Statskraft (Ledende i Europa på fornybar energi)
www.statskraft.no

Geminor as (Energigjenvinning fra næringsavfall)
www.geminor.no
Borregaard (Energi produsert av bioavfall)
www.borregaard.no

Hafslund (Varme fra kloakk, fjernvarme)
www.hafslund.no

Utstyrsleverandører
Energihuset (Utstyr for boligoppvarming gass, 
 pellets)
www.energihuset.no

Leverandører av varmepumper
www.simens.no/varmepumpe
www.itv-naturvarme.no
www.toshibavarmepumper.no
www.ctc.no
www.ecoconsult.no

Solarnor A/S (Solenergianlegg –solfangere)
www.solarnor.no 

Produsenter av oljeprodukter til  oppvarming av 
boliger og næringsbygg, rådgivning
www.yx.no
www.essoenergi.no
www.statoil.no
www.shell.no 
www.boligvarme.no

Produsenter av byggevarer som er viktige for 
energiforbruket.
www.nordan.no
www.glassfagkjeden.no
www.xcomfort.no
www.glava.no
www.rockwool.no

Foreninger og organisasjoner
Norsk Bioenergiforening (Produksjon og bruk av 
bioenergi)
www.nobio.no

Norsk Solenergiforening (Utnyttelse av solenergi 
potensialet i Norge)
www.solenergi.no

Norsk Varmepumpeforening (Varmepumper i det 
Norske energisystemet)
www.novap.no

Bellona (Miljøvernorganisasjon)
www.bellona.no
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Hva avgjør fremtidige kraftpriser?8.  Bakgrunnsstoff

Kilde: Nordea Markets og Statistisk sentralbyrå

Kraftprisutviklingen er avhengig av en rekke 
 faktorer. Der er:
- nedbør
- temperatur
- gasspris
- oljepris
- kullpris
- økonomisk vekst
- bygging av ny produksjonskapasitet
- bygging av ny overføringskapasitet
- utfasing av kjernekraftverk og kullkraftverk
- avgiftspolitikk
- klimapolitikk, CO2 - kvotesystemer

Det er her forsøkt å gjøre rede for de faktorer som er 
av størst betydning for fremtidige kraftpriser i Norge 
og i Norden:

Energiloven – kraftmarkedet
Hensikten med energiloven av 1990 var å legge til 
rette for konkurranse innen produksjon og omset-
ning av elektrisk kraft i Norge. I 1995 vedtok Sverige 
deregulering av sitt kraftmarked og det ble vedtatt 
tilpasninger for en felles kraftbørs for Norge og 
Sverige. 1. januar 1996 åpnet verdens første fl erna-
sjonale elbørs for handel med kraftkontrakter, og 
børsen fi kk etter hvert navnet Nord Pool ASA. I 1998 
ble Finland med og to år senere ble det åpnet for 
handel i Danmark. Med dette ble de nordiske lande-
ne knyttet sammen i en felles kraftbørs. De nordiske 
landene er knyttet sammen i et overføringsnett for 
kraftutveksling mellom landene. I de 18 årene som 
har gått siden den norske energiloven trådte i kraft, 
har det vært nær stillstand for utbygging av produk-
sjonskapasitet. I de andre nordiske landene har det 
også vært lite ny kapasitetsutbygging og i Sverige 
har nedbyggingen av kjernekraftindustrien startet.

Forbruk og produksjon
Det vil normalt være en sammenheng mellom et 
lands energibruk og de materielle levevilkårene. 
Energiforbruket pr. innbygger i Norden ligger noe i 
overkant av gjennomsnittet i de øvrige OECD-lande-
ne. Elektrisitetsforbrukets andel av forbruket (særlig 
i Norge og Sverige) er imidlertid betydelig høyere 
enn i andre land. Hovedårsaken har vært rikelig 
tilgang på rimelig vannkraft og kjernekraft. 

Data for forbruk og produksjon:
Norge,
http://www.ssb.no/emner/10/08/10/elektrisitet/
Danmark, http://www.dst.dk/
Finland, http://www.tilastokeskus.fi /index/en.html
Sverige, http://www.scb.se/

Vannkraft
Den nordiske produksjonskapasiteten er i stor grad 
dominert av vannkraftsystemene i Norge og Sverige. 
Fallhøyde, vannmengde og utnyttelsesgrad bestem-
mer hvor mye energi man får utnyttet av et vannfall. 
Vassdragene er svært forskjellige m.h.t. topografi , 
nedbørsforhold og klima. Det er liten politisk vilje 
til å gjennomføre fl ere store vannkraftutbygginger i 
Norge og Sverige.

Kjernekraft
I Sverige har kjernekraftproduksjonen stått for nær-
mere  halvparten av kraftproduksjonen. Denne er de 
siste årene gradvis bygget ned. I Finland dekker kjer-
nekraftproduksjonen rundt tredjeparten av landets 
kraftproduksjon. Der pågår en politisk debatt om 
bygging av ny kjernekraftkapasitet. Det vil imidlertid 
ta mange år fra en eventuell beslutning om utbyg-
ging til ferdigstillelse av ny kjernekraftkapasitet.

Kullkraft
Danmark og Finland har store andeler av sin kraft-
produksjon basert på kull. Mye av produksjonen 
foregår i kraftvarmeverk der det foregår samtidig 
produksjon av elektrisitet og varme til fjernvarme- 
nett eller til industriell utnyttelse. Av miljøhensyn 
har de innført et tak for CO2-utslipp. Produksjon 
som medfører utslipp over dette nivået avgiftsbe-
legges noe som vil øke marginalkostnaden per kWh. 
Kullkraftverk har dessuten forholdsvis kort teknisk 
levetid og det forventes en gradvis redusert produk-
sjon fra slike kraftverk.

Gasskraft
Norsk produksjon av naturgass utgjør ca. 16 % av 
forbruket av naturgass i Vest-Europa. Det har vært 
stor uro i forbindelse med planene om bygging av 
gasskraftverk i Norge på grunn av manglende tek-
nologi for rensing av CO2. Dette har også en viktig 
økonomisk side. De siste årene har prisen på gass 
steget kraftig, den har på få år mer enn doblet seg. 
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Dette medfører økte kostnader for gasskraftverkene, 
og høy pris for kraften de skal produsere. Hovedtrek-
kene i den nordiske energipolitikken viser at gass-
kraft likevel er den produksjonsformen som mest 
sannsynlig kan gi vesentlige produksjonsbidrag de 
nærmeste 10 - 15 årene.

Vindkraft og bioenergi
I Norden er det Danmark som har størst produksjon 
av vindkraft, samlet utgjør imidlertid produksjonen 
av vindkraft bare rundt 1 prosent av kraftproduksjo-
nen i Norden. Vindkraftverk har høye investerings-
kostnader og med dagens elektrisitetspriser er det 
nødvendig med betydelige subsidier for at slike 
anlegg skal være økonomiske, og det er derfor liten 
grunn til å forvente noen stor utbygging framover. 
Vindkraft er spesielt aktuelt i Danmark og Norge 
men utbyggerne møter store protester fra miljøfor-
kjemperne. I de øvrige nordiske landene benyttes 
bioenergi i tilknytning til kraftvarmeverk, men bidra-
get til elektrisitetsproduksjonen er relativt liten og 
vil sannsynligvis ikke få noe stort omfang framover.

Forskning på og utvikling av ny 
teknologi for kraftproduksjon

Saltkraft
Statskraft starter sommeren 2008 verdens første 
prototyp for saltkraftproduksjon. Kraftverket utnyt-
ter det osmotiske trykket som oppstår når fersk-
vann møter saltvann. Saltkraftverk kan bygges alle 
steder der ferskvann renner ut i sjøen. Det globale 
potensialet er beregnet til 1600 -1700 TWh, det er 
på størrelse med Kinas strømforbruk. Et kraftverk på 
størrelse med en fotballbane vil kunne forsyne 10 
000 hustander med strøm. Saltkraftverk kan bygges 
under bakken og avgir ikke forurensning til vann 
eller luft eller påvirker dyr og planteliv.

Import og eksport
Norden har overføringsforbindelser til Tyskland, 
Nederland, England, Polen og Russland. Overførings-
forbindelsene gjør det mulig å utveksle kraft fra 
områder med god tilgang på produksjonskapasitet 
(lave priser) til områder med produksjonsknapp-
het (høyere priser). Selv om kablene har begrenset 
kapasitet, kan en imidlertid oppleve at økt import 
kan holde prisene i børsområdet nede. Motsatt vil 
kabelforbindelsene mot utlandet kunne bidra til å 
holde prisene noe oppe i våte år, da det blir mulig å 
eksportere overskuddsproduksjon fra børsområdet.

Markeder utenfor Norden
Det har de senere årene vært arbeidet med å libe-
ralisere kraftmarkedene utenfor Norden. Effektivise-
ringspotensialet er stort. Isolert sett skal dette føre 
til lavere priser utenfor Norden. I fl ere av landene er 
kraftindustrien basert på teknologi som ikke lenger 
er politisk, miljømessig eller økonomisk akseptabel. 
Nedleggelse av ulønnsom produksjon vil derfor gå 
relativt raskere i resten av Europa, når liberaliserin-
gen øker, enn det som skjedde i Norden. Dette betyr 
at mesteparten av eventuelt import fra resten av 
Europa til Norden, må erstattes av nybygging, som 
vil koste like mye å bygge i Europa som i Norden.

Prisdannelsen
Kraftprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel 
i kraftmarkedet. De senere års prisvekst skyldes i 
hovedsak at etterspørselveksten har steget raskere 
enn tilbudet  i markedet. Det er regnes med en 
gjennomsnittlig tilbudsvekst i OECD landene på 
ca. 0,8 % i året frem til 2030. På etterspørselsiden er 
det regnet med en årlig vekst på 1,5%  frem til 2010.  
De siste årene har energiprisene steget betydelig 
over hele verden. Ser vi fremover i tid er det mye 
som tyder på at denne situasjonen kan komme til å 
fortsette.   Høy økonomisk vekst og lav tilførsel av ny 
kapasitet i det nordiske kraftmarkedet har de siste 
årene medført betydelig økte priser. Selv om pro-
duksjonskapasiteten i Norden vil bedres fremover, 
vil trolig etterspørselen etter kraft stige ytterligere 
etter 2010. I tillegg har EUs innføring av handel i 
CO2-kvoter, samt en økende utveksling av kraft 
mellom Norden og landene på kontinentet, medført 
stadig høyere priser.

Tilbudet er satt sammen av fl ere forskjellige typer 
kraftproduksjon. Vannkraft og kjernekraft har de 
laveste produksjonskostnadene, mens kull- og gass-
kraft befi nner seg lenger oppe på tilbudskurven, og 
dyrest er oljekondensverk. Etterspørselen svinger 
mest med temperaturen, elektrisitetsforbruket har 
vist seg å være relativt lite følsomt for prisendringer. 
Med dagens nivå på etterspørselen og sammenset-
ning av produksjon er det ofte dansk kullkraft som 
”balanserer” markedet og setter den nordiske spot-
prisen. I år med normale tilsig av vann vil kraftprisen 
i stor grad bli bestemt av kostnadene ved å produ-
sere kullkraft.

Økter priser på CO
2
 kan gi høyere kraftpriser i 

Norden
I 2005 innførte EU et kvotesystem for CO

2
-utslipp. 

For å få lov til å slippe ut CO
2
 må industrien ha kvo-

ter som tilsvarer den mengden CO
2
 man til enhver 
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tid slipper ut. I den første fasen av kvotesystemet 
ble det delt ut gratis kvoter i forhold til hva EU-
kommisjonen antok at industrien ville ha behov for. 
Tanken bak prosjektet var å skape et knapt marked 
for kvoter, så det skulle bli enklere å nå de strenge 
utslipsmålene i Kyoto-avtalen. Målene i Kyoto-avtalen 
er 20 % utslipskutt sammenlignet med 199-nivåene 
innen 2020.

En av de viktigste årsakene til denne tankegangen 
er kraftmarkedet, der produsentene står for hele 70 
% av det kvoteregulerte utslippet. Siden de ulike 
kraftkildene bidrar til ulike utslipp av CO

2
, er hen-

sikten med systemet å bidra til overgang til mindre 
forurensede kraftkilder. 

Ved produksjon av kraft basert på fossilt brensel, vil 
kraftprodusentene både bruke opp brenselet og 
CO2 kvoter tilsvarende utslippet fra produksjonen. 
For at produksjon skal bli lønnsom må kraftprisen 
kompensere for prisen på begge disse elementene. 
Selv om kraftproduksjonen i Norden domineres av 
vannkraft og atomkraft, vil økte CO

2
-priser påvirke 

nordiske kraftpriser. En av årsakene til dette er at det 
nordiske markedet vil bli bundet tettere sammen 
med Europa gjennom økt handel. De tyske fastpris-
kontraktene for levering av kraft ligger i dag ca 20 % 
over de nordiske.

Tilbuds- og etterspørselsutviklingen frem til 
2012.
Veksten i den nordiske produksjon og overførings-
kapasitet har vært lav det siste tiåret. Samtidig har 
det vært sterk etterspørselsvekst i disse landene. 
Norge har, det siste tiåret gått fra å være netto 
krafteksportør til netto kraftimportør i år med 
normalnedbør. I de andre nordiske landene har det 
vært en nedgang i produksjonskapasiteten de siste 
årene.  Det er grunn til å regne med en fortsatt vekst 
i energiforbruket i de nordiske landene, selv om det 
settes i verk tiltak for en omlegging av energiforbru-
ket. Hvis denne veksten fortsetter i samme takt som 
tidligere, vil forbruksveksten overstige planlagte 
utbygginger av ny produksjonskapasitet og mulig 
importvolum ved nye kabelprosjekter.

Hvis vi får en vedvarende situasjon med knapphet 
på kapasitet vil det gjenspeiles i stigende priser, som 
igjen gir incentiver til investeringer i ny kapasitet 
og økt import. Men regulering av investeringer i 
kraftsektoren skjer gjennom en komplisert og kost-
nadsdrivende prosess, og utbyggingstiden er lang, 
særlig for vannkraftanlegg. Det svekker investerings-
viljen hos potensielle utbyggere. Importkapasiteten 

fra Tyskland, Polen og Russland er begrenset. Erfarin-
ger tilsier at det tar lang tid å realisere nye kabelpro-
sjekter, og importkapasiteten vil trolig ikke øke ve-
sentlig før tidligst i 2020. California har de siste årene 
hatt perioder med erklært unntakstilstand hvor det 
har forekommet daglige blackouts og regionale ut-
koblinger. Årsaken har vært problemer med å dekke 
det helt kortsiktige elektrisitetsforbruket (time for 
time). Norges Vassdrag og Elektrisitetsvesen (NVE) 
peker også på at kraftsystemene i Norden nærmer 
seg en situasjon hvor det kortsiktige forbruket er 
større enn det kraftsystemet er i stand til å levere. Se 
variasjon i spotprisen over året:
http://www.ssb.no/maanedshefte/sm08112n.shtml.
Spotprisen er den prisen som kraftleverandøren må 
betale. Prisen til en privat sluttbruker består i tillegg 
av en fortjeneste til kraftleverandøren, nettleie, 
elavgift/ forbruksavgift til staten, og moms på hele 
beløpet. I februar 2009 er kraftprisen til privat slutt-
bruker 100 til 120 øre/kWh. Se også vannmagasine-
nes fyllingsgrad og prisene på elektrisk kraft:
http://www.ssb.no/emner/10/8/10/elektrisitet/mai.n
html
Det er ikke mulig å si med sikkerhet hvordan 
kraftprisen vil utvikle seg i fremtiden. Det er fl ere 
faktorer som taler for at prisene skal stige enn at de 
skal falle. Det må regnes med en kraftig prisstigning 
på elektrisk kraft hvis det oppstår situasjon med en 
varm sommer med lite nedbør etterfulgt av en lang 
kald vinter. 

Informasjon om kraftmarkedet?
Man kan fi nne informasjon om kraftprisene i de 
fl este aviser, dette gjelder både spotpriser og for-
brukspriser. agens Næringsliv og Finansavisen har 
daglige kommentarer om kraftmarkedet, og disse 
står som regel bakerst på børssidene. På nettsidene 
til Nord Pool http://www.nordpool. no kan du også 
fi nne mye informasjon om kraftmarkedet. Det 
samme gjelder nettsiden http://energifakta.no fra 
Energibedriftenes Landsforening. På disse adres-
sene kan man, i tillegg til å få løpende informasjon 
om kraftprodusentene, prisutviklingen, også få mye 
generell informasjon om hvordan markedet er bygd 
opp og hvordan utviklingen har vært de siste årene.

Målenheter
Kilowattimer (kWh) = måleenhet for strømforbruk
Megawattimer (MWh) = 1000 kWh
Gigawattimer (GWh) = 1000 MWh
Terawattimer (TWh) = 1000 GWh
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8.  Bakgrunnsstoff Bioenergi

Kilder: Aftenposten, bilag Bioenergi, Norsk Bioenergi-
forening, september 2009. Treindustriens Lille grønne, 
januar 2009

Bioenergi er et samlet begrep for energimessig 
utnyttelse av biomasse. Biomasse kan være orga-
niske materialer som tre, halm, husdyrgjødsel osv. 
Bioenergi er en fornybar og  CO

2
-nøytral ressurs i 

motsetning til olje, gass og kull, som er en begrenset 
ressurs. 
Økt bruk av bioenergi er et av de mest effektive 
klimatiltakene som kan gjennomføres.

Når vi hugger et tre og utnytter det til brensel fører 
det til utslipp av karbondioksid CO

2
. Et tre tar opp 

og nyttegjør seg den samme mengden  CO
2
 når 

det vokser i skogen. Dette naturlige kretsløpet fører 
til at  CO

2
- utslippet fra biobrensel er praktisk talt 

lik null. Når trær dør og råtner, uten å bli utnyttet 
til brensel, vil det meste av karbonet i veden etter 
hvert fi nne veien tilbake til atmosfæren i form av 
karbondioksid. Å utnytte tre til brensel fremfor at det 
skal ligge i skogen å råtne, og spesielt, fremfor fossile 
energikilder som olje, gass og kull er derfor et meget 
godt klimatiltak. Fossilt brensel defi neres som ikke-
fornybart, fordi prosessen som danner denne typen 
brensel tar millioner av år. Fossilt brensel hentes 
opp fra bakken og fører til ubalanse i det naturlige  
CO

2
-kretsløpet. En betydelig del av våre utslipp av 

karbondioksid skyldes bruk av fossilt brensel og 
drivstoff for transportmidler som biler og fl y.

Hva er det som skjer når trær vokser og gror?
Fotosyntesen er grunnleggende prosses i alle 
grønne planter og trærs liv. Med stoffet klorofyll, 
som fi nnes i alle grønne plantedeler, kan planter og 
trær omdanne karbondioksid ( CO

2
), vann (H

2
O) og 

lysenergi til sukker (C6H
12

O
6
) og oksygen (O

2
).

6CO
2
 + 6H

2
O + lysenergi ➝ C

6
H

12
O

6
 + 6O

2

Sukker er et viktig byggemateriale for cellulose og 
lignin. Cellulosen og ligninet er de viktigste bestand-
delene i trevirke. Fotosyntesen gjør det mulig for 
trærne å binde og lagre karbon fra karbondioksid i 
luften gjennom hele livsløpet. 

Fordi biomasseressursen har den unike evnen at 
den fornyer seg, kan vi bruke biomasse til oppvar-

ming, produksjon av mat, drivstoff for transportmid-
ler og andre varer uten at vi bruker dem opp. Dette 
forutsetter at vi følger prinsippet for bærekraftig 
utvikling.

Her er noen viktige ord og utrykk:

Bioenergi
Fellesbenevnelsen for varme, drivstoff og elektrisitet 
dannet ved omforming av ved, planterester og an-
net organisk materiale.

Biobrensel
Biomasse brukt som brensel, kan foreligge i fast- , 
fl ytende- og gassform. 

Biomasse
Organiske materialer som tre, halm, planterester, 
husdyrgjødsel osv

Energivekster
Hurtigvoksende skog og jordbruksvekster som bru-
kes til energiformål.

Uforedlede biobrensler
Råstoffet er i liten grad bearbeidet før det utnyttes 
som brensel, eks. ved, fl is og bark.

Foredlede biobrensler
Råstoffet er mer bearbeidet. Det blir hugget til fl is og 
tørket før produksjon av briketter, pellets og pulver.

Pellets
Biobrensel som er komprimert/presset til små 
sylindriske enheter med en diameter mindre enn 25 
millimeter.

Biodrivstoff
Drivstoff som er produsert av biomasse.

Bioetanol
Fremstilles biologisk ved en gjæringsprosses der det 
inngår sukker- eller stivelsesrike planter. Bioetanol 
kan brukes som drivstoff i både diesel og bensinmo-
torer, med enkle tilpasninger. 

Bioolje
Produseres av ulike planteoljer og dyrefett.
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Biodiesel
Produseres ved foredling av biooljer. Det er en or-
ganisk forbindelse som oppstår sammen med vann 
når syrer reagerer kjemisk med alkoholer. Biodiesel 
har tilnærmet samme egenskap som diesel og kan 
benyttes direkte i dieselmotorer.

Biogass
Metangass som produseres av bakterier uten tilgang 
til luft bryter ned organisk materiale. Kan brukes til 
produksjon av strøm, varme og drivstoff for trans-
portmidler.

Nettadresser
Norsk Bioenergiforening, www.nobio.no
Enova, www.enova.no 
Innovasjon Norge, www.innovasjonnorge.no/bio-
energiprogrammet 
Regjeringens klimaløft, www.klimaloftet.no
Statsbyggs klimagassregnskap, www.klimagasregn-
skap.no
Trefokus, www.trefokus.no
Skogen og klimaet, www.skogenochklimatet.se
Bioregion Hadeland, www.bioreg.no
Bio Ringerike/Ringerike Næringsforum, www.rnf.no
Grønn utvikling i Sør – Østerdal, www.osterdalen.
hedmark.org
Grønn Energi i Glåmdalsregionen, www.gronn-
energi.no
Oplandske Bioenergi AS, www.oplandske.no
Swebo Energi, www.komplett-oppvarming.no
Energihuset, www.energihuset.no
Bionordic, (pelletsovner), www.bionordic.no
Xynergo, (biodrivstoff ), www.xynergo.com
Uniol (biodrivstoff ), www.uniol.no
Agder Biocom, www.tratecgroup.com
Energigården, Senter for bioenergi, www.energigår-
den.no
Sweco, www.sweco.no
Varmeprodusentens Forening, www.varmeprodu-
sentene.com
Kanenergi, www.kanenergi.no
Svegro-Teknisk as, www.svegro.no
Falkenberg Energi, www.falkenbergenergi.no
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Vann – vår viktigste råvare8.  Bakgrunnsstoff

Kilde: Energibedriftenes Landsforening, Miljøvernde-
partementet, Wikipedia og Aftenposten
Av Knut Moen

Norge står i en særstilling i verden med sin unike 
tilgang på rent ferskvann og fornybar vannkraft. Norge 
kalles ”Europas vannland”, fordi en stor del av de urørte 
ferskvannsressursene befi nner seg her. Dette er en 
rikdom – og et stort ansvar. Vi har alle typer vannfore-
komster som er samlet i små bekker, store vassdrag 
og innsjøer. Dette gjør at vi er i en unik situasjon når 
det gjelder fornybar vannkraft. Vannkraftselskapene, 
som regulerer magasinene for kraftproduksjon, søker 
å forvalte vannressursene på best mulig måte for både 
mennesker, dyr og miljø.

Norges geografi ske lokalisering gir oss rikelig med 
nedbør. Helt fra 1890-årene har vi laget strøm ved 
hjelp av vannet som drivstoff. Våre forfedre hadde 
da allerede lenge benyttet seg av vannets energi 
til å drive vannhjul, møller, sager og tresliperier. På 
grunn av sesongvariasjonene må vi samle vann i 
magasiner om våren og sommeren for å ha til strøm-
produksjon om vinteren når elvene fører lite vann. I 
Norge produseres det strøm i høytrykksanlegg (fra 
fjell til fjord), i mellomtrykksanlegg (vanlig i innlan-
det) og i lavtrykksanlegg (typisk for store elver).

Hvordan?
Solen gjør at vann fordamper fra jordoverfl aten og 
etter hvert faller ned som regn. Vi som bor i Norge, 
mottar derfor mye ren og gratis energi, og tyngde-
kraften bidrar til energi i vannet som renner fra fjel-
lene mot havet. Vann i bevegelse kan frigjøre energi 
ved å drive turbiner i kraftstasjoner og produsere 
strøm.

Vannmagasinene
Strøm kan ikke lagres. Strøm må brukes i samme 
øyeblikk som den lages. Vi kan si at strømmen er en 
ekstrem ferskvare. Fordi forbruket av strøm er størst 
om vinteren når det er kaldt, må vi lagre vannet i 
reservoarer og bruke det når etterspørselen er der. 
Vi samler opp vannet om sommeren og høsten, og 
porsjonerer det ut gjennom vinteren. På våren, når 
snøsmeltingen starter, fylles reservoarene, samtidig 
som fl ommer dempes.

Vann gir strøm
I Norge er 99 prosent av all elektrisitet laget med 
vann som råstoff. Det er store variasjoner i hvor mye 
regn landet mottar årlig. Derfor fi nner vi, særlig på 
Vestlandet, magasiner som kan romme fl ere års 
oppsamlet nedbør. Dette, sammen med at Norge 
er en del av et større nordisk marked, gir oss større 
fl eksibilitet i ”trange tider”.

Regulering – overføring
Det kan se ut som vi bruker mye av vannet i maga-
sinene til strømproduksjon. Men sannheten er at vi 
i mange sjøer kun bruker litt av vannet. Mjøsa for 
eksempel er 450 meter dyp, men vi kan bare bruke 
de øverste 3,6 meterne til kraftproduksjon. En del 
andre magasiner er laget kun for kraftformål og har 
derfor større reguleringshøyde.

Fyllingsdammer
Fyllingsdammer er bygd opp av steinmasser i ulike 
soner. Massene er ulike, avhengig av hvilke funksjon 
de skal ha i byggverket. Mest utbredt er dammer 
med tetningskjerne av morenemasser, betong eller 
asfalt. Kjernen er omsluttet av en fi ltersone av grus, 
så en overgangssone av fi nsprengt stein som støt-
tefylling og ytterst en plastring av steinblokker.

Betongdammer
De mest vanlige dammer av betong i Norge er gra-
vitasjonsdammer, platedammer og hvelvdammer. 
Hvelvdammer er plassert i trange daler slik at tryk-
ket fra vannsiden overføres mot fjellet i dalsidene. 
Platedammer overfører kreftene til fundamentet 
gjennom pilarer. Gravitasjonsdammer står ved hjelp 
av sin egen tyngde.

Fisketrapper
Fisketrapper bygges for å hjelpe fi sk forbi vannhin-
dre. De bygges vanligvis som betongkummer eller 
kulper utsprengt i fjell. De kan også legges i tunnel.

Overføringstunneler
Før tunnelteknologien ble utviklet, ble vannet 
ledet i rør til kraftverkene. Godt synlige rørgater og 
kraftstasjoner er derfor vanlig ved gamle anlegg. 
Overføringstunneler fra kraftstasjoner kan variere 
i lengde og størrelse avhengig av vannmengde og 
trykk (høyde). Korte tunneler med stort tverrsnitt fi n-
ner en ved elvekraftverk som bruker mye vann (stor 
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slukeevne), mens høytrykksanlegg som overfører 
vann fra magasiner på fjellet til kraftstasjoner nede 
ved fjorden, har mindre tverrsnitt fordi vannmeng-
den er mindre. På grunn av høyt vanntrykk må nedre 
deler av tunneler ofte fores med stålrør for å hindre 
lekkasje. Masser fra tunneldrift blir tilpasset landska-
pet, tilsådd og beplantet.

Kraftoverføring
De store kraftledningene transporterer elektrisiteten 
fra kraftstasjonene fram til industri- og befolknings-
konsentrasjoner. Typiske overføringsledninger har 
en spenning på 300/400 kV (400.000 volt).Den høyre 
spenningen gir lite tap av strøm ved overføring. 
Nærmere forbrukerne transformeres spenningen 
gradvis ned. En vanlig husholdning har 230 volt 
nettspenning.

Flomdemping
Vannmagasinene har en viktigfl omdempende virk-
ning. Spesielt om våren, når smeltevannet samles-
opp, reduseres vannføringen i elvene, og fl ommen 
blir mindre. Uten dammer og magasiner ville vi vært 
mer prisgitt fl ommenes herjinger, og mange vass-
dragsnære områder kunne ikke vært i bruk for andre 
formål. Om høsten er magasinene vanligvis fylt og 
gir ikke den samme demping, men da kan isteden 
aktiv forhåndstapping basert på varslet nedbør 
redusere mindre og midlere fl ommer.

Konsekvenser og miljø
Vassdragsregulering har også konsekvenser. Vi som 
styrer lukene og kraftstasjonene, er fullstendig klar 
over at Norges behov for strøm gir bivirkninger. 
Foruten å kompensere økonomisk de som er direkte 
berørt av reguleringene, gjennomfører vi en rekke 
tiltak for å minske skadevirkningene: Vi bygger 
fi sketrapper og har egne fi skeoppdrettsanlegg som 
vi setter ut fi sk fra. Myndighetene sørger gjen-
nom konsesjonsbehandlingen for at elvene får en 
minstevannføring som sammen med terskelbygging 
sørger for å opprettholde den naturlige miljøbalan-
sen i vassdraget.
Noen elvestrekninger får mindre vann, og noen får 
mer. På strekninger der vannføringen har økt, er det 
i fl ere lakseførende elver eksempler på at laksepro-
duksjonen også har økt.

Kunnskap
Å regulere vassdrag på best muligmåte er en egen 
profesjon som kombinerer fagområdene hydrologi, 
vannfag og miljøkunnskap. Gjennom mange år med 
vannkraftutbygging har vi i Norge opparbeidet oss 
anerkjent kompetanse både på den tekniske siden 

og på hvordan miljøkonsekvensene kan håndteres. 
Reguleringenes virkninger på vannkvalitet, vegeta-
sjon, bunndyr, fi sk, fugleliv, viltbestand og friluftsliv 
er tydeliggjort gjennom omfattende kartlegging og 
forskning. Dette fører i neste omgang til at konse-
sjoner og reglementer tilpasses ny kunnskap. Den 
norske kunnskapen om tiltak som kan iverksettes for 
å redusere uheldige virkninger av inngrep, er langt 
fremme også i verdenssammenheng, og kan vise 
seg å bli en viktig eksportartikkel i fremtiden.

Vanndirektivet
EU vedtok for snart 8 år siden et rammedirektiv for 
vann (EU Water Frame Work Directive). EU betrakter 
dette som et av sine viktigste miljødirektiver. Direk-
tivet ble i 2008 innlemmet i EØS-avtalen og ble med 
dette retningsgivende for Norges forvaltning av vann. 
Bestemmelsene i direktivet er å betrakte som mini-
mumskrav, og det enkelte land står fritt til å innføre 
strengere bestemmelser og et høyere ambisjonsnivå 
enn det direktivet krever. Målsettingen med direktivet 
er at alt ferskvann (overfl atevann, kystvann (elvemun-
ninger) og grunnvann) innen utgangen av 2015 skal 
ha tilnærmet naturlig tilstand når det gjelder vannløp 
og vannmengde, kvalitet og økologi.

Miljøverndepartementet og Direktoratet for natur-
forvaltning leder arbeidet sentralt. Norge er inndelt 
i vannregioner, og ni utvalgte fylkesmenn har fått 
oppgaven som vannregionmyndighet. I tillegg skal 
kommunene samarbeide omkring enkeltvassdrag 
og kystområder.

Det tar tid før en ser resultater av direktivet, kanskje 
om 15–20 år vil vannkvaliteten være mye bedre enn 
den er i dag. Norge har mye godt vann, men det er 
likevel nødvendig med en betydelig kvalitetshev-
ning. 25 % av vannet holder ikke tilfredsstillende 
standard, og målsetningen er å få denne prosenten 
så nær 0 som mulig. Direktivet er viktig for å få dette 
til. Det overordnede målet i direktivet er at vannets 
tilstand ikke skal avvike særlig fra naturtilstanden til 
den aktuelle vanntypen. Direktivet stiller både krav 
til planlegging, forvaltning og tiltak for overvåking – 
som Norge forplikter seg til å følge.

Det er en helhetlig vannforvaltning der en ser alle 
miljøtruslene mot vannforekomtene under ett. 
Vannkvaliteten skal bli bedre ved å begrense avren-
ning fra landbruket, bygge nye og forbedre eldre 
kloakkrenseanlegg, rydde opp i forurensede havner 
ved elvemunninger og øke vannføringen i utbygde 
vassdrag. 
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Turistattraksjoner
Mange kraftanlegg er i dag godt tilrettelagt som tu-
ristmål. Dette er uttrykk for en endret holdning hos 
kraftselskapene og for større publikumsinteresse for 
anleggene som ingeniørkunst og for hvordan strøm-
men blir til.

”Mennesket vil alltid nå stadig høyere, men vannet ren-
ner mot det laveste punkt.” Fra Guanzi, en to tusen år 
gammel kinesisk skriftsamling.
Vann – vår viktigste råvare
For mer informasjon: 
http://energifakta.no
http://vannportalen.no
http://vanndirektivet.no
http://niva.no
http://akvaplan.niva.no



Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

Avfallshåndtering 
     på byggeplass

Nybygging, riving og rehabilitering skaper svært store mengder 
avfall. Prisen for å levere blandet avfall til deponi er økende og 
myndighetene stiller krav om minimum 60% kildesortering av 
avfallet på byggeplass. Kildesortering er derfor både økonomisk 
og framtidsrettet.
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Ytre miljø 
Kildesortering gjør at ressursene kan benyttes på en fornuftig 
måte i stedet for å deponeres. For eksempel kan plastemballasje
bli nye kabeldekkplater mens trevirket kan bli biobrensel. Farlig 
avfall må alltid håndteres separat, slik at dette ikke forurenser 
det øvrige avfallet. Miljøet spares dermed for unødvendige 
belastninger. 

Forskriftskrav
Kapittel 15 i avfallsforskriften krever minimum 60% kildesor-
tering av avfallet på byggeplass, samt at du må lage en avfalls-
plan som skal godkjennes av myndighetene før du kan starte 
arbeidet.  Skal du rive/rehabilitere, må du også få laget en 
miljøsaneringsplan. 

Økonomi
Å levere blandet avfall er dyrt. Sorteres avfallet reduseres 
prisen betraktelig. Her er det mulig å spare store beløp og 
dess mer avfall som sorteres, dess større beløp er det å spare.

Helse og arbeidsmiljø
God avfallshåndtering gir en ryddigere byggeplass og et sikrere 
arbeidsmiljø. Dette reduserer skader og sykefravær.

Avfallstype tonn kg/m2 % kr/tonn  Sum (kr)
Teglstein 37 2,3 9,2 210 7 770
Behandlet trevirke 131 8,3 32,5 400 52 400
Impregnert trevirke 1,4 0,1 0,3 1500 2 100
Papp/papir 9,1 0,6 2,3 175 1 593
EE-avfall 2,1 0,1 0,5 1200 2 520
Skrapjern 25 1,6 6,2 -500 -12 500
Gipsplater 101 6,4 25,1 760 76 760
Plast 7,6 0,5 1,9 3026 22 998
Mineralull 5 0,3 1,2 980 4 900
Isopor 2,6 0,2 0,6 1550 4 030
Farlig avfall 0,33 0,02 0,1 25152 8 300
Restfraksjon 81 5,1 20,1 980 79 380
Sum 403,1 25,5 100  250 250
Containerleie     70 051
Transport     163 859
Avfallskostnader totalt     484 160

FIRE GRUNNER TIL Å KILDESORTERE PÅ BYGGEPLASS

PENGER Å SPARE

Veidekke Entreprenør AS var entreprenør for boligprosjektet 
Alfheim i Asker, som består av 104 leiligheter, butikker i første
etasje, samt parkeringsanlegg i kjeller.  Prosjektet er på 15.800 m2

BTA. Gips ble levert som precut, men pga. at endel gips ble
fraktet inn i bygget i råbyggfasen, ble den våt og måtte kasseres.
Derfor er gips-tallene høye til tross for precut.  

En ivrig grunnarbeider som hadde overoppsyn med kildesor-
teringen har æren for lav restavfallsmengde.

Prosjektet oppnådde 80% sorteringsgrad.  Det kostet 170.000 
å levere de sorterte fraksjonene, mens de 20% restavfall 
kostet 80.000 å levere.  I tillegg kommer transportkostnader 
og containerleie.

Farlig avfall 0,1%

Restfraksjon 20,1%

Teglstein 9,2%

Mineralull 1,2%
Plast 1,9%

Gipsplater 25,1%

Papp/papir 2,3%

Behandlet trevirke 32,5%

Kildesortert ved boligprosjektet Alfheim i Asker

Impregnert trevirke 0,3%
EE-avfal

l 0,5%Skrapjern 6,2%

Isopor 0,6%

Egen beholder for farlig avfall
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1. Beregn avfallsmengder

Beregn hvilke avfallsmengder og -typer du kan forvente å få i 
ditt prosjekt. Å vite eksakt hvor mye avfall som vil oppstå er 
ikke mulig, men et anslag vil gi deg et godt utgangspunkt for 
den videre planleggingen. Tabellen under er utarbeidet av SSB. 

NI TIPS FOR BEDRE AVFALLSHÅNDTERING PÅ BYGGEPLASS

Bruk tallene som utgangspunkt for å beregne avfallsmengder 
og -typer.  Vær varsom med å stole blindt på tallene da avfalls-
mengdene vil variere fra prosjekt til prosjekt.  Trolig er tallene 
for riving av mindre bygg og større bygg litt for lave, mens 
tallene for nybygg, mindre bygg og større bygg kanskje er litt 
for høye. Egne erfaringstall er gull verd, så ta vare på dem!

2. Kontakt gjenvinningsselskap

Priser og kompetanse i gjenvinningsbransjen varierer. Hent 
derfor inn tilbud fra fl ere fi rma. Oversikt over selskapene 
fi nner du under «Avfallsbehandling og -gjenvinning» eller 
«Containere» på Gule Sider. (Mange større virksomheter har 
inngått samarbeidsavtaler med ett bestemt gjenvinnings-
selskap, som man fortrinnsvis skal benytte).

Gjenvinningsselskapene sitter på relevant kunnskap som vil 
komme godt med i planleggingen av avfallshåndteringen. De 
har bl.a. oversikt over avsetningsmuligheter for ulike avfalls-
typer.

Ved valg av gjenvinningsselskap bør du legge vekt på kompe-
tanse og hvordan de kan følge opp prosjektet. Krev måned-
lige avfallsstatistikker og at avviksmeldinger skal sendes 
umiddelbart dersom gjenvinningsselskapet mener sorteringen 
er for dårlig (underkjenner en eller fl ere containere).

Forventede avfallsmenger i kg pr kvadratmeter for ulike typer bygg (Kilde: SSB 2005).    
MTB= Med tyngre bygningsmasser

                          Nybygging                     Rehabilitering                         Riving  
  Mindre bygg   Større bygg   Andre bygg      Mindre bygg   Større bygg    Andre bygg      Mindre bygg   Større bygg   Andre bygg
Tyngre bygningsmaterialer 11,1  12,7  8,0  69,3  77,1  54,9  251,1  497,2  754,7 
Forurenset tegl og betong 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  12,7  12,6  65,8  22,5 
Trevirke 18,2  8,0  3,8  17,9  9,7  6,8  126,7  14,6  29,6 
Impregnert trevirke 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1,4  0,2  0,4 
Metaller 0,3  1,7  0,8  0,0  9,0  4,5  9,3  20,7  72,4 
Gips 3,3  4,7  1,7  0,0  5,3  2,2  1,5  5,4  1,1 
Isolasjon 0,1  0,2  0,0  0,0  0,1  0,0  0,0  0,2  0,0 
Glass 0,0  0,0  0,0  0,0  0,7  0,0  0,2  0,4  0,2 
Plastfolie 0,5  0,3  0,1  0,0  0,1  0,1  0,0  0,1  0,1 
Papp og papir 0,6  0,6  0,2  0,0  0,1  0,2  0,0  0,0  0,0 
EE-avfall 0,3  0,0  0,0  0,4  0,6  0,2  1,1  0,8  1,8 
Farlig avfall 0,0  0,0  0,3  0,0  0,2  0,1  0,5  0,1  1,1 
Asbest 0,0  0,0  0,0  0,1  0,6  2,1  0,8  0,4  1,1 
Annet 0,0  0,0  1,7  0,0  0,1  0,0  0,2  0,0  0,0 
Blandet / Rest - avfall 21,6  13,3  12,0  51,9  34,2  23,3  61,4  34,1  28,0 
Sum avfall MTB 56,1  41,6  28,5  139,6  137,6  107,3  466,8  639,8  913,0 

Kabler er ee-avfall som alltid skal sorteres ut.

Plasser containerne samlet på et sentralt sted på byggeplassen.
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3. Hva skal sorteres ut?

Få hjelp av gjenvinningsselskapet til å velge hvilke avfalls-typer 
som skal sorteres ut og hvordan det skal gjøres. Bruk mengde-
beregningene som utgangspunkt. Hva som skal sorteres ut 
vurderes ut fra mengder og typer avfall samt tilgjengelig plass 
for containere. I et byggeprosjekt vil avfallsfraksjonene variere 
med byggefasene (for eksempel i begynnelsen mye betong, 
på slutten mye emballasje (papp og plast)), se illustrasjonen 
nederst på siden.

Elektrisk og elektronisk avfall, samt annet farlig avfall (maling-
spann, fugemassepatroner, spraybokser mm) skal ALLTID sor-
teres og leveres til godkjent mottak.  Slikt avfall oppstår på alle 
bygg- og riveplasser, og det er forbudt å kaste dette i blandet 
avfall. Husk at farlig avfall skal deklareres!

Normalt er betong/tegl, trevirke, metaller og gips de største 
avfallstypene. Vanlige lette avfallstyper er papp/papir og plast. 
Undersøk mulighetene for å levere rester av f.eks. isolasjon og 
gips tilbake til leverandør.  Alle typer avfall oppstår ikke i alle 
byggefaser.  Avpass derfor antall og størrelsen på containerne 
etterhvert som prosjektet skrider fram.

Ved riving og rehabilitering bør du vurdere om det fi nnes 
produkter og materialer i bygget som kan ombrukes. Under-
søk om det fi nnes et marked for brukte dører, vinduer,  VVS-
utstyr og lignende i ditt nærmiljø.

Faser i byggeprosjektet

Utgraving Grunnarbeid Råbygg Utv. kledning Innv. kledning Innredning

Jord og stein

Farlig avfall

Betong

Metall

EPS

Takbelegg

Gips

Isolasjon

Plast

Tre

Glass

EE-avfall

Papp

Farlig avfall skal alltid sorteres ut. Bruk spesialcontainere!

Illustrasjon av hvilke avfallstyper som kan oppstå i et byggeprosjekt, og i hvilke faser avfallet oppstår.

Sortering av gips blir satt i system på Østlandet og noen andre steder i landet i løpet av kort tid.
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4. Lag avfallsplan og evt. miljøsaneringsplan

Avfallsforskriften krever at det skal utarbeides avfallsplan ved
• nybygging over 300 m2 
• riving og rehabilitering 100 m2 
• kontruksjoner/ anlegg som genererer mer enn 10 tonn  
 avfall
Minimum 60 % (vekt) av avfallet skal sorteres på byggeplass. 

Kravet om avfallsplan gjelder selv om tiltaket ikke er bygge-
meldingspliktig.  Bakerst i denne veilederen fi nner du en 
sorteringsveileder som gir anvisninger om hvordan avfall skal 
sorteres. Avfallsplanen gir en grei oversikt over hvordan av-
fallet skal håndteres i ditt prosjekt. Denne oversikten gjør det 
lettere å utnytte de økonomiske og miljømessige besparelser 
som ligger i en godt planlagt avfallshåndtering. Sett konkrete 
mål for hvor stor andel av avfallet som skal kildesorteres. 
Planlegging av avfallshåndteringen bør ses i sammenheng med 
planer og tiltak som sikrer arbeidsmiljø og sikkerhet, samt 
rent, tørt bygg-konseptet (RTB). Avfallsplan og miljøsanerings-
beskrivelse sendes kommunen til godkjenning.

Ved riving og rehabilitering skal det også lages en plan for 
miljøsanering. Denne planen skal sikre at miljøfarlige og giftige 
stoffer kartlegges og fjernes før rivearbeider settes i gang.

5. Kontraktfesting

Dersom det benyttes underentreprenører bør avfalls-
håndteringen kontraktfestes med disse. Kontraktene bør 
inneholde sanksjoner dersom avfallet ikke håndteres i 
henhold til planene.

Når det brukes underentreprenører så sørg for at feil 
håndtering av avfallet får konsekvenser som for eksempel 
bøter eller viderefakturering.  Vær streng på at alle rydder 
etter seg selv, ikke la noen gå å rydde etter andre. Ta bilder 
ved feilsortering for å dokumentere.

Blanketten plan for avfallsdisponering og blanketten for miljøsaneringsbeskrivelse for bolig 
og fritidsbebyggelse under 400 m2. Kan lastes ned fra www.sft.no.  Dette er regneark med 
mange innebygde hjelpefunksjoner til utfyllingen. Miljøsaneringsbeskrivelse for andre og 
større bygninger må utarbeides av erfaren miljøkartlegger.

Kombinasjon av en tung fraksjon (gips) og en lett fraksjon (plast) en en container.
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6. Planlegg byggeplassen

Når det er bestemt hvilke avfallstyper som skal sorteres ut 
er det viktig at det velges rett type og antall containere - og 
at det settes av plass til disse på riggområdet. Lag en riggplan, 
hvor bl.a. rekkevidde for kraner, og containerne er innplassert, 
se fi gur til høyre. Er byggeplassen liten kan det være aktuelt 
med containere med fl ere rom eller bruke plastsekker som 
“I sekk”. (Bilde nedenfor)

Vanligvis lønner det seg å plassere containerne samlet og 
merke dem godt. Pass på at du har nok oppsamlingsenheter 
som traller og sekker inne i bygget, sorteringen må begynne 
allerede her. Planlegg også transportveier for avfallet (heis, 
kran, traller, nedløpsrør).

 Ved rehabiliteringsprosjekter i tett bybebyggelse kan det 
være vanskelig å få plass til containere på gategrunn.  Da kan 
sortering og mellomlagring av fraksjoner innendørs være en 
løsning, i påvente av container.

7. Informasjon

Alle ansatte på byggeplassen må informeres om avfalls-
håndteringen. Sett klare regler for avfallshåndteringen fra 
starten av prosjektet. Ta utgangspunkt i avfallsplanen og 
informer alle om denne. Gjør det klart hva som kan kastes i 
hvilken container. Bruk plakater og symboler på møtet og på 
containere for å unngå språkproblemer.  Avfall skal alltid være 
et punkt på byggemøtene.  Dersom du har satt deg et mål 
om f.eks. maks 30% restavfall, må du ligge godt foran dette 
gjennom hele prosjektet, fordi sorteringsgraden ofte går ned i 
sluttfasen (pga dårlig tid på slutten, samt generell opprydding 
på byggeplassen).

Gjør sorteringen til et positivt tiltak blant de ansatte. 
Gjenvinningsselskapene bistår gjerne med informasjon og 
informasjonsmateriell. Sett gjerne i gang konkurranser og 
premier gode resultater. Gjenta budskapet om sortering av 
avfall på vernerunder, møter og lignende.

Riggplan med kranenes aksjonsradius og containerplassering inntegnet (kilde: PEAB)

“I sekk” er et nytt system for kildesortering av avfall på mindre byggeplasser.
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8. Oppfølging

Sett av tid til å følge opp avfallshåndteringen gjennom hele 
prosjektet. Sørg for at det er nok traller og sekker i bygget og 
hold transportveiene frie.

Få oppdatert informasjon om avfallsmengder og oppnådd 
sorteringsgrad fra gjenvinningsselskapet underveis. Bruk 
denne informasjonen aktivt overfor medarbeidere slik at 
fokus på - og motivasjon til kildesortering opprettholdes. 
Premier gode resultater med bonus/kake el. Informasjon fra 
gjenvinningsselskapet er også nødvendig dokumentasjon ved 
kontroll fra kommunen.

Vurder også å få med gjenvinningsselskapet på en vernerunde 
for å få tips til forbedring av avfallshåndteringen underveis.

9. Evaluering og sluttrapport

Hvordan gikk egentlig avfallshåndtering i prosjektet ditt, i 
forhold til planlagt ?

Lag sluttrapport for avfallshåndteringen når prosjektet er 
ferdig, og send denne inn til kommunen. Ta med positive og 
negative erfaringer til neste prosjekt. Ta vare på erfaringstall, 
f.eks. hvor mye avfall oppsto per kvm BTA, hvor stor andel av 
avfallet ble sortert og avfallskostnader.

1 Beregn avfallsmengder
 Beregn hvor mye- og hvilke avfallstyper som vil  
 oppstå i ditt prosjekt.

2 Kontakt gjenvinningsselskap
 Sjekk priser og kompetanse. Still krav til opp- 
 følging gjennom byggeprosessen, bl.a. ved 
 månedlige avfallsstatistikker og rask tilbake-
 melding om containere underkjennes.

3 Hva skal sorteres ut?
 Vurder kildesortering mot sentralsortering 
 sammen med gjenvinningsselskap ut fra  
 tilgjengelig plass for containere, hva de kan ta  
 imot, mengde og typer avfall. Forslag til 
 prioritering av avfallstyper som sorteres ut:
 - Farlig avfall og EE-avfall
 - Tungt avfall (betong/tegl, metall, trevirke og gips)
 - Lett avfall (papp, papir, plast, isolasjon)
 Undersøk muligheter for ombruk ved rivings- og  
 rehabiliteringsjobber.

4 Lag avfallsplan og evt. miljøsaneringsplan
 Lag avfallsplan for prosjektet og miljøsanerings- 
 plan ved riving og rehabilitering. Bruk gjerne SFT’s
 skjema. Miljøkartlegging skal gjøres av erfaren 
 miljøkartlegger.  Ved riving/rehab av boligprosjekter 
 over 400 m2 og andre bygg over 300 m2 må det  
 lages grundige miljøkartleggingsrapporter. 
 Se planene i sammenheng med HMS-arbeidet.  
 Planene sendes kommunen for godkjenning.

5 Kontraktfesting
 Inngå forpliktende kontrakter med under-
 entreprenører om kildesortering.

6 Planlegg byggeplassen
 Velg riktig type containere og sett av plass til  
 disse i riggplan. Planlegg transportveier for 
 avfallet. Sørg for å ha nok oppsamlingsenheter  
 inne i bygget.

7 Informasjon
 Informer egne ansatte og underentreprenørene.  
 Gjør det klart hva som kastes hvor. 
 Bruk plakater og symboler på containere. 
 Bruk ev. positive virkemiddel som konkurranse, 
 premiering el. Gjenta budskapet på vernerunder,  
 møter og lignende.

8 Oppfølging
 Følg opp avfallshåndteringen underveis i pro-
 sjektet. Få informasjon fra gjenvinningsselskapet. 
 Feil håndtering av avfallet skal ha konsekvenser  
 som for eksempel bøter eller viderefakturering. 
 Ta bilder for å dokumentere.

9 Evaluering og sluttrapport
 Lag sluttrapport som sendes kommunen. For  
 egen del noterer du positive og negative  
 erfaringer til neste prosjekt.  Ta vare på nyttige  
 erfaringstall.

SJEKKLISTE
for bedre avfallshåndtering
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Til bruk på byggeplass for alle som har ansvar for planlegging og praktisk håndtering av bygg- og anleggsavfall. (Se punkt 4 foran)
Uthevet tekst er lovpålagt sortering og krever spesialbehandling.

Tunge bygningsmaterialer
Hva: Betong og tegl uten forurensning (uten f. eks. oljeforurensninger og PCB), armert betong, blandet betong og tegl  
 samt andre (siporex, ytong, leca, m.m.).
Hvordan: Knust betong (uten armeringsjern) kan ombrukes til interne anleggsveier, tilbakefyllingsmasser, bærelag i veier mm.  
 Mobilt knuseverk kan brukes, men betongen kan ikke inneholde PCB.  Det er billigere å levere betongdeler som er  
 mindre enn én meter i lengde. Teglstein murt med kalkmørtel kan ombrukes.
Bruk: Ombruk på egen eller annen godkjent byggeplass, til godkjent mottak for materialgjenvinning, fyllmasse på godkjent  
 deponi.
Lovverk: Avfallsforskriften kap 15. Bakkeplanering krever rene fraksjoner og godkjenning hos fylkesmannen 
 (forurensningsforskr. kap 4).  (Bakkeplanering er uønsket pga. at bekker legges i rør og naturmang foldet reduseres).

Forurenset tegl / betong
Hva: Betong kan være forurenset med f.eks olje eller PCB-holdig maling, fugemasse, murpuss eller avrettingslag.  Analyse  
 skal foretas der det er grunn til å tro at det kan fi nnes PCB eller olje. 
Hvordan: Leveres til godkjent mottak.
Bruk: Farlig avfall som ikke skal ombrukes.
Lovverk: Avfallsforskriften kap 11 og 15, produktforskr. kap 3.

Asfalt
Hva: Asfalt uten tjære eller PCB.  Tjære ble brukt i asfalt helt fram til 1970, men i hovedsak fram til  50-årene.  PCB ble  
 brukt til veimerkingsmaling mellom ca. 1950 og ca. 1980.
Hvordan: Fresemasse og asfaltgranulat (knust fl akmasse) må analyseres for evt. innhold av PCB eller tjære.
Bruk: Asfalt kan gjenvinnes og ombrukes, som asfalt eller blandet med knust betong til bærelag i veier. Eller leveres til  
 godkjent mottak.
Lovverk: Avfallsforskriften kap 11 og 15, forurensningsforskriften kap 24.

Trevirke
Hva: Rent konstruksjonstrevirke uten maling, beis, impregnering osv.
Hvordan: Kan ikke inneholde sponplater, laminater eller trevirke med sementrester Bør ikke ineholde ikke-magnetiske 
 metaller som bly og aluminium.
Bruk: Ombrukes som trematerialer, eller brukes som brensel.
Lovverk: Avfallsforskriftens kap 9 (om forbud mot deponering), kap 15.

Hva: Overfl atebehandlet trevirke.
Hvordan: Behandlet trevirke (malt, beiset, lakkert): Bør ikke ineholde ikke-magnetiske metaller som bly og aluminium.
Bruk: Leveres til godkjent mottak for materialgjenvinning eller energiutnyttelse.  Evt. ombruk privat eller bruktutsalg.
Lovverk: Avfallsforskriften kap 15.

Hva: Limt trevirke.
Hvordan: Limt trevirke (sponplater, fi nerplater, fi berplater): Grove metalldeler over 0,5 kg skal være fjernet. 
Bruk: Leveres til godkjent mottak for materialgjenvinning eller energiutnyttelse.  Evt. ombruk privat eller bruktutsalg.
Lovverk: Avfallsforskriften kap 15.

SORTERINGSVEILEDER
Håndtering og sortering av bygg- og anleggsavfall. 
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Impregnert trevirke
Hva: CCA- og kreosotimpregnert trevirke.
Hvordan: CCA- og kreosotimpregnert trevirke er farlig avfall og skal sorteres som egen fraksjon, deklareres og leveres til  
 godkjent avfallsanlegg.  Nyere, kobberimpregnert trevirke klassifi seres ikke av SFT som farlig avfall, men avfalls-
 mottakene skiller som regel ikke på dette.
Bruk: Spesialbehandling hos godkjent forbrenningsmottak. Ikke tillatt å bruke om igjen!
Lovverk: Avfallsforskriften kap 11, SFT faktaark TA –2166/2006 - forbudt med gjenbruk av impregnert trevirke.

Metaller
Hva: Jern, bly, tinn, kobber, aluminium, sink og stål.
Hvordan: Jo bedre sortering og renere fraksjoner, desto bedre pris hos gjenvinningsselskap.  På mindre byggeplasser kan alle  
 metallfraksjonene (unntatt bly) leveres i samme container. 
Bruk: Ombruk, materialgjenvinning.
Lovverk: Avfallsforskriften kap 11 og 15

Gips
Hva: Gipsplate-kapp fra nylegging, gipsplater fra riving og rehabilitering
Hvordan: Gips sorteres som egen fraksjon, oppbevares tørt - helst i spesialcontainere. Nyordning med innsamling av gips  
 kommer i gang i 2009 på Østlandet og noen andre steder. 
Bruk: Materialgjenvinning.
Lovverk: Avfallsforskriften kap 9.

Mineralull
Hva: Mineralull.
Hvordan: Kapp ved nylegging legges rett i egnet sekk, slik at den ikke blir forurenset.  Brukt og uren mineralull legges i 
 restavfall og leveres deponi.
Bruk: Ny og ren isolasjonskapp brukes til dytting eller returneres til produsent i egne retursekker. Brukt, ren mineralull  
 kan ombrukes hvis du fi nner en mottaker.
Lovverk: 

Glass
Hva: Norskproduserte isolerglassvinduer fra 1965-1975 inneholder PCB.
 Utenlandsk produserte fra før 1980 inneholder PCB.
 Umerkede vinduer må ansees som PCB-holdige inntil det er tatt analyse, eller at vinduene åpenbart er fra etter 1980.
 Koblede vinduer (ikke isolerglass).
Hvordan: Isolerglass med PCB skal leveres hele, stablet og stroppet på glassmesterpall til godkjent mottak for PCB.
 PCB-fritt glass sorteres i egen container, rammemateriale behandles særskilt. 
 Gamle vinduer (før 1920) med ujevnt glass er ettertraktet i bruktsammenheng. 
Bruk: Ombruk eller materialgjenvinning.
Lovverk: Avfallsforskriften kap 14, 11 og 15.  §3.

Mykplast
Hva: Klar folie, farget folie.
Hvordan: Klar plastfolie og farget plastfolie (LDPE) uten stroppebånd eller andre forurensinger (diffusjonssperreplast og etiketter 
 tillates) sorteres i egen mykplastfraksjon.  Du får bedre pris dersom du sorterer helt klar folie og farget folie i 
 to separate fraksjoner.
 Andre plastfraksjoner kan sorteres etter nærmere avtale med avfallsmottaket.
 Plastcontainerne bør stå tørt.  Tilgriset returplast legges i restavfallscontainer.
Bruk: Leveres til materialgjenvinning.
Lovverk: Forurensningsloven, produktkontrolloven. Bransjeavtale mellom materialselskap og Miljøverndepartementet.
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Hardplast
Hva: Flasker, kanner og brett
Hvordan: Flasker, kanner (tomme og tørre) sorteres i egen hardplastfraksjon i plastsekker.
Bruk: Leveres til materialgjenvinning.
Lovverk: Forurensningsloven, produktkontrolloven. Bransjeavtale mellom materialselskap og Miljøverndepartementet.

Skumplast
Hva: EPS (“isopor”, isolasjonsplater som består av hvite kuler).
 XPS (plater med glatt overfl ate, ofte blå eller rosa).
 PUR (brunt eller gult skum i sandwich-elementer, rundt dører og vinduer, kjølerom, mm).
 EPS emballasje sorteres ut i sekker (I sekk kan brukes). Mange skumplasttyper kan inneholde både fl uorholdige 
 gasser og bromerte fl ammehemmere dersom de er produsert før 2001. 
Hvordan: Skumplast med fl uorgasser er farlig avfall, og må tas ut av bygget i mest mulig hele enheter.  Leveres  
 til godkjent mottak som destruerer fl uorgasser og evt. fl ammehemmere.
Bruk: Leveres til destruksjon.  EPS-emballasje leveres til materialgjenvinning.
Lovverk: Avfallsforskriften kap 11 og produktforskriften § 6-19.

Papp og papir
Hva: Papp, emballasjekartong og vanlig papir.
Hvordan: Papp og papir sorteres i egen lukket container eller ballpresse, evt. som en blandet papp/papirfraksjon. 
Bruk: Retur av ren emballasjepapp til leverandør. Eller til mottak for material- eller energigjenvinning.
Lovverk: Bransjeavtale mellom materialselskap og Miljøverndepartementet.

Takbelegg
Hva: Plastbaserte takbelegg (Protan, Sarnafi l ol.).
Hvordan: Rent kapp fra tekking med plastbasert takbelegg sorteres i egne sekker på byggeplass og returneres produsenten.  
 Brukt belegg kan også leveres produsenten hvis det er rengjort.
Bruk: Til materialgjenvinning eller deponering.
Lovverk: 

EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall)
Hva: Produkter som er avhengige av elektriske strøm (alt med ledning eller batteri).
Hvordan: Seks fraksjoner:
 1. Større, robuste enheter
 2. Mindre eller knuselige enheter (husk batterier fra håndverktøy!)
 3. Kabler
 4. Lysrør (Legges i spesialkasse)
 5. Andre lyskilder (må emballeres så de ikke knuser!)
 6. Røykdetektorer
 Se også folder på www.byggemiljo.no
Bruk: Leveres hele til godkjent mottak for EE-avfall.  
Lovverk: Avfallsforskriften kap 1 og 3.

Farlig avfall
Hva: Farlig avfall oppstår ved riving, rehabilitering og nybygging. Ved riving og rehabilitering skal det lages en miljøsanerings-
 plan som beskriver hvilke typer som fi nnes. Det kan være asbest, rørisolasjon, pcb-holdige produkter osv. 
 Ved nybygging vil kasserte restprodukter - rester av maling og lakk, fugemassepatroner osv., lysrør og sparepærer -  
 måtte håndteres som farlig avfall. Listen er ikke uttømmende – er man i tvil om noe er farlig avfall skal det håndteres  
 som farlig avfall inntil det motsatte er bevist.
Hvordan: Alt farlig avfall skal samles inn og lagres separat under tak i godkjent emballasje på byggeplassen. I forbindelse med  
 henting skal farlig avfall deklareres og byggeplassen skal beholde en gjenpart av deklarasjonsskjemaet i egen perm/ 
 arkiv. Den aktøren som henter farlig avfall skal ha tillatelse til innsamling.
 Se veileder for farlig avfall, www.byggemiljo.no
Bruk: Farlig avfall skal i hovedsak tas ut av kretsløpet og destrueres eller energigjenvinnes i godkjente anlegg.
Lovverk: Avfallsforskriften kap 11, asbestforskriften, produktforskr. kap 5.
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Her fi nner du mer informasjon om...

Avfallsplaner i byggesaker www.sft.no/tema____3304.aspx
Bygg og miljø www.byggemiljo.no 
Byggesak i kommunene www.byggesak.com

Farlig avfall www.nffa.no
Elektrisk og elektronisk avfall www.renas.no og www.evm.no og www.elretur.no 
Emballasje www.grontpunkt.no
Gjenvinningsselskaper www.gulesider.no
Miljøsanering www.miljosanering.no 
Håndbok i miljøsanering av bygninger www.nmf.no  

Handlingspakke for kildesortering www.nmf.no
Kildesortering www.loop.no
Lover og forskrifter www.lovdata.no

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall  www.byggemiljo.no
Standard Norge  www.standard.no

PCB www.pcb.no og www.ruteretur.no
Statens bygningstekniske etat www.be.no
Rent, tørt bygg www.rif.no

Brosjyren er utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 
Nettverksleder: Eirik Wærner (RIF /  Hjellnes Consult as)  eiw@hjellnesconsult.no Tlf. 9586 5272  
http://www.byggemiljo.no

Nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall består av følgende organisasjoner:

R Å D G I V E N D E  I N G E N I Ø R E R S  F O R E N I N G
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buildingSMART2.1 
8.  Bakgrunnsstoff buildingSMART

Kilde: Building SMART v/ Lennart Hovland

Planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlike-
hold av bygninger

1. Fasene i byggeprosess – fra tegninger til forvalt-
ning, drift og vedlikehold (FVD) 

Som regel er levetiden til et bygg ganske lang. Også 
små og store endringer i bygget underveis er ment 
å skulle vare en stund. Livsløpet inneholder mange 
ulike faser – fra de første ideene til den ofte lange 
drifts- og vedlikeholdsfasen. Felles for alle fasene 
er at det er store verdier som forvaltes, enten man 
ser det fra en de forskjellige faggruppenes, eieres/
forvalteres eller fra samfunnets side. Byggebransjen 
er en av de virkelig store industriene i verden  – med 
sterke innslag av håndverkstradisjoner og – stolt-
het foruten ingeniør- og designkunst. Ikke mange 
industrigrener kan vise til et slikt særpreg!

2. Rasjonalisering og effektivisering – digitale verk-
tøy 

I første rekke er det framvoksteren av IKT-teknologi-
en som har gjort det mulig å effektivisere industri-
prosesser og produksjonsmåter. IKT-teknologien har 
også lagt grunnlaget for utviklingen av elektronisk 
handel, mer rasjonelle forsyningslinjer og er blitt en 
betydelig industrigren på egne ben. 

Byggeindustrien er i full gang med å ta i bruk den 
nye teknologien. Utfordringene i dagens byggenæ-
ring er fl ere. Blant de mest sentrale er å få redusert 
omfanget av feil og misforståelser. Disse koster sam-
funnet milliardbeløp hvert eneste år, og de koster i 
tillegg virksomheter og enkeltpersoner betydelige 
beløp. 

En annen utfordring er å vite hva de enkelte delene 
av bygget egentlig er, helt ned til de minste detal-
jene. I løpet av et byggs levetid skal mye repareres, 
noe skal utvides, noe skal rives, og da ville et ”biblio-
tek” som inneholdt opplysninger om alle byggets 
enkelte bestanddeler, være av verdi.

En tredje utfordring er miljøhensynet – redusere 

klimautslippene og få til en effektiv energibruk.

3. buildingSMART-prosjekt og organisasjon/bygg-
herreforum

På begynnelsen av 2000-tallet tok forskningsmiljøer, 
boligprodusenter og IKT-virksomheter tak i disse 
åpenbare utfordringene. I Norge fi kk man på bena et 
prosjekt, buildingSMART-prosjektet, med økonomisk 
støtte fra Boligprodusentenes Forening og Innova-
sjon Norge offentlige som kom til å danne rammen 
for det utviklingsarbeidet som gradvis kom i gang.

Tilsvarende arbeid var i gang også andre steder i 
verden, og buildingSMART ble etter hvert også et 
internasjonalt nettverk der man utnyttet hverandres 
erfaringer og kunnskap i arbeidet med å utvikle IKT-
verktøy som kunne benyttes i en tiltrengt effektivi-
sering av byggenæringen.

Også enkeltstående aktører i næringen grep fatt i de 
samme utfordringene, men det ble buildingSMART 
som ble drivkraften i utviklingsarbeidet.

4. Åpne standarder

En kilde til feil og misforståelser ligger i at aktørene 
i en byggeprosess benytter hver sine programvarer, 
slik at alle opplysningene knyttet til planleggingen 
av et bygg må legges inn gang på gang – i gjen-
nomsnitt sju ganger pr. bygg. Når man ser for seg 
de mange tusen opplysningene som skal til for å 
få planlagt og reist et bygg, er det ikke vanskelig å 
forstå at det her ligger uante muligheter for å taste 
feil. Og det kan bli skjebnesvangert! Å gjøre om en 
slik feil når bygget står ferdig, for eksempel en trapp 
som ender rett i en vegg, blir uansett løsning svært 
dyrt. Det er mye billigere å rette det opp i en tidlig 
fase.

Muligheten for å benytte seg av åpne standarder, 
det vil si ikke være avhengige av èn programvare-
produsents løsning (proprietær løsning), inviterer til 
en arbeidsform der alle opplysninger bare trenger 
å bli lagt inn èn gang. Da kunne nemlig alle andre 
aktører i byggeprosessen – via sine respektive pro-
grammer, hente opplysningene fra samme kilde, og 
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slippe å legge inn opplysningene èn gang til.

Utfordringen er da å utvikle programvare som 
kan fungere som en ”oversetter”, slik at man kan 
 kommunisere på tvers av ulike programvarer. For 
brukeren er dette usynlig, akkurat som for eksempel 
alle de tekniske forutsetningene som skal til for å 
kunne sende e-post. Det er lett og enkelt for bruke-
ren, men unna det vi ser når vi sender, ligger mye 
teknologi.

5. Generiske opplysninger 

De opplysningene som trengs i forbindelse med 
bygging og drift og vedlikehold, må kunne lagres 
i et ”byggets bibliotek”, eller ”selvangivelse”, slik at 
alle ledd i kjeden kan fi nne og hente opp det de 
trenger. Samtidig må dette kunne gjøres uansett hva 
slags programvare den enkelte benytter seg av. I et 
lengre tidsperspektiv er opplysningene også nyttige 
i drifts- og vedlikeholdsfasen av et bygg. 

Når arkitekter og prosjekterende bestemmer seg for 
løsninger, kjenner man ennå ikke til valg av konkret 
produkt som fi ns i markedet. En dør er en dør med 
bestemte egenskaper, ikke en bestemt produsents 
dør. Vi kaller opplysningene generiske. For hver min-
ste lille detalj festes så de generiske opplysningene 
til det enkelte element, slik at man senere i byggets 
livsløp kan hente opp de lagrede informasjonene 
som er ”klebet” til hvert element.

Det er også lurt å benytte generiske beskrivelser 
fordi en produsent kan forsvinne eller han kan endre 
sitt produktspekter. Når man så skal skifte ut noe i 
bygningskroppen lenge etter at bygget er reist og 
tatt i bruk, er det bedre å gi aktuelle produsenter en 
typebeskrivelse. Så fi nner man på den måten ut hva 
som akkurat da er tilgjengelig av produkter, og som 
skal inn i stedet for det som har vært.

6. Standardisering og kompetanse

Et betydelig utviklingsarbeid må til for å få build-
ingSMART-teknologien til å fungere som den skal. 
Det gjelder ikke minst et omfattende standardi-
seringsarbeid. En effektiv kommunikasjon basert 
på IKT lykkes ikke med mindre man har omforente 
godkjente kommunikasjonsstandarder i bunn. Så vel 
nasjonalt som internasjonalt er et slikt arbeid godt i 
gang.

Det er heller ikke slik at den nye teknologien lar 
seg benytte som et slags ”sesam-sesam” og at man 
dermed får nye arbeidsformer og gode effektivise-
ringsresultater uten å tape kvalitet – helst forbedre 
den. For å ta nye ting i bruk,  trengs det kunnskap og 
kompetanse, og kanskje også endrede roller. Både 
ved universiteter og høyskoler er det økende inter-
esse for å tilby studentene ulike kompetansetilbud i 
de nye verktøyene og de arbeidsmetodene man kan 
utvikle på basis av disse.

7. Fra 2-D til 3-D og til åpen bygningsinformasjons-
modellering (BIM)

Arkitekter og prosjekterende har tradisjonelt arbei-
det med  papirtegninger, selv om 3D-visninger slett 
ikke er så sjeldne. buildingSMART-teknologien åpner 
for en mer avansert arbeidsform i og med at man 
kan konstruere ”intelligente 3D-løsninger” via PC-en 
sin ved å legge inn de elementene som skal med. Så 
kan man gå nærmere inn på enkelte detaljer for å se 
om alt stemmer, og hvis man for eksempel oppda-
ger at et ventilasjonsrør går rett gjennom en dør, 
kan man ved tastetrykk justere det. Man kan på en 
måte reise gjennom bygget, se på detaljer, ende og 
vende på bygget for å se på det hele eller detaljer av 
det fra alle mulige vinkler.

Riktig informasjon på rett sted til rett tid er viktig for 
å gjøre de riktige beslutningene i et bygeprosjekt. 
Dermed er mulighetene til stede for å redusere om-
fanget av de kostnadskrevende feil og mangler.

Det sies at man på planleggingssiden nok vil 
arbeide en tid fremover både med gammel og ny 
metode, men at det å ”modellere” et bygg via pc-en 
på basis av tilgjengelige informasjoner (bygningsin-
formasjonsmodellering = BIM) kommer mer og mer. 
BIM er for øvrig også et substantiv: Det benyttes om 
de modellene som blir resultatet av modelleringen.

8. Byggsøk/regelsjekk/klima og energi

Den nye teknologien åpner også for andre mulig-
heter, men også her er det viktig med standarder 
i bunn. Et eksempel er at man kan standardisere 
gjeldende regelverk, lage nødvendig programvare 
og så benytte den til å sjekke automatisk (”regelsjek-
ker”) om bygget etterlever de kravene som fi nnes 
i lover og forskrifter. Da kan godkjennelsestiden 
reduseres helt ned til minutter fra dagens ukes- enn 
si månedslange prosesser.
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Tilsvarende kan være nyttig for den enkelte av oss 
når vi skal ha godkjent tegningene til en bolig vi skal 
ha bygget. I dag kan dette ta sin tid, mens en ”regel-
sjekker” kan gjøre seg ferdig med formalitetene på 
svært kort tid.

Likeledes er det naturlig å benytte teknologien til å 
utvikle programvare som kan bidra til beregning av 
ulike energiløsninger og dessuten sikre reduserte 
klimautslipp. Prototyper er allerede til testing.

Endelig vil en kopling mellom de generiske opplys-
ningene og aktuelle produkter i de såkalte produkt-
databasene åpne for e-handel. Ved hjelp av ”match” 
mellom opplysningene fra det generiske arkivet og 
tilgjengelige produkter i markedet kan man fi nne 
det man trenger og bestille dette elektronisk.

9. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Når bygget er overtatt av en eier, inntrer bygges 
FDV-fase. Vi har nevnt nytten av å kunne fi nne infor-
masjonene om byggets enkelte bestanddeler i et 
”bibliotek” eller en ”selvangivelse” elektronisk. Men 
det er ikke bare verdifullt i forbindelse med vedlike-
hold, ombygging eller lignende.

Det å ha tilgang på en bygningsinformasjonsmo-
dell (BIM)  av det ferdige bygget, medfører at vi kan 
lett få tilgang på den informasjonen man lurer på 
vedrørende bygningen. Ved en fremtidig ombyg-
ning vet man hvordan det eksisterende bygget er 
satt sammen. Vi kan også tenke oss at dette er en 
nyttig kilde for brannmyndighetene, enten i sitt 
vanlige tilsynsarbeid eller i etterkant av en brann. De 
som har ansvar for forsikringer, får en kilde å holde 
seg til som gir betydelig mer presis informasjon enn 
hva som er vanlig i dag. Og det samme gjelder ved 
annen verdifastsettelse, eksempel ved belåning eller 
omsetning.

Men NB: Skjer det endringer, må selvsagt bygnings-
informasjonsmodellen oppdateres!

10. I gang 

Store byggherrer som Forsvarsbygg og Statsbygg 
har stor tro på den nye måten å arbeide på, som 
buildingsmart-teknologien har gjort mulig. Likele-
des er entreprenørene nysgjerrige, og mange aktive. 
Flere av dem har nedlagt store ressurser i produktut-

vikling og testing og fått verdifulle erfaringer. Også i 
prosjekter ute i marken, konkrete byggeoppdrag, ser 
vi nå at det kreves kompetanse i og bruk av BIM.

Teknologien er ikke ved veis ende i sin utvikling. Det 
skjer stadig nye gjennombrudd, og norske produ-
senter står sterkt internasjonalt. Også på standardi-
seringssiden foregår det mye. Hvordan arbeidsme-
todene og – formene i byggebransjene etter hvert 
blir, er det vanskelig å ha noen bestemt formening 
om nå. Imidlertid kan vi slå fast at en omstilling er på 
gang.

En amerikansk rapport avdekket at selskaper som 
for alvor har tatt i bruk buildingSMART/BIM i sine 
arbeidsprosesser, har opplevet en avkastning på 
sine investeringer på oppimot 300 til 500 prosent. 
Samtidig er det en sterkt økende interesse for BIM/
buildingSMART: Nesten annenhver spurte bedrift 
svarte at de benytter seg noe av teknologien i sine 
arbeidsprosesser, mens en annen halvpart bekrefter 
at de sikter seg inn mot å bruke verktøyene i stor 
grad.

Toget er nok i ferd med å forlate perrongen!

Nyttig informasjon:
www.buildingsmart.no
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8.  Bakgrunnsstoff Lavenergihus og passivhus

Av Trine D. Pettersen, Mesterhus Norge

Hva er lavenergi og passivhus?
Standard for sertifi sering av lavenergihus og 
 passivhus er under utarbeidelse.

Enn så lenge:
- Lavenergihus har vesentlig lavere energibehov 

enn ”vanlige” hus
- Passivhus har enda lavere energibehov enn lav-

energihus

Kjennetegn:
- Mye isolasjon 
- 3 lag vinduer
- Strenge krav til tetthet
- Solvarme eller varmepumpe

Beregnet energibehov for et hus med ulike 
 energistandarder

Det er behov for nye produkter og nye løsninger:
- Nye konstruksjonsløsninger (I-profi l i vegger og 

etasjeskiller,  isolerte stendere…)
- Nye grunnmursløsninger (større dimensjoner og 

isolerte løsninger…)
- Mer effektive ventilasjonsaggregater
- Bedre vinduer (isolerte karmer, isolasjonsglass…)
- Nye tettesystemer (mansjetter, lim, tape…)

Tidligere løsninger sammenlignet med lavenergihus og passivhus

1997 2007 Lavenergihus Passivhus

Isolasjon tykkelse cm

Vegg 20 25 30 40-50 

Tak 30 35 40-45 55 

Golv 5-10 20 25 30-35

Vindu 2 lag 2 lag
isolert karm

3 lag
isolert karm

3 lag 
isolert karm

Tetthet 4,0 h-1 2,5 h-1 1,0 h-1 0,6 h-1

Ventilasjon Avtrekk Balansert Balansert Balansert 

Virkningsgrad 0 % 70 % 80 % 80-85 %

Oppvarmingsbehov kwh/m2 70-80 50-60 30 15

Energikilde Elektrisitet Elektrisitet
solfangere,
varmepumpe)

Litt elektrisitet
solfangere,
varmepumpe

Litt elektrisitet 
solfangere,
varmepumpe
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Hvilke tiltak har betydning?

Energitiltak kWh/m2 kWh/m2

Utgangspunkt: ny TEK-praksis 62

Fra 20 cm til 25 cm isolasjon i vegg 58 - 4

Fra 35 til 40 cm isolasjon i tak 60 - 2

fra 20 til 25 cm isolasjon i golv 61 - 1

Fra 2-lags glass med isolert karm til 3 lags glass med isolert karm 54 - 8

Lekkasjetall fra 2,5 til 1,0 h-1 52 - 10

Bedre vinduer og tettere bygg 44 - 18

TEK = Teknisk forskrift

Reduserte luftlekkasjer er en forutsetning for å 
oppnå et lavt oppvarmings behov

Det oppnås samtidig forbedret inneklima siden en 
reduserer kald trekk. Det er viktig at lufttilførselen til 
huset er ivaretatt, dvs. behov for ventilasjonsanlegg.
Redusert luftlekkasje oppnås ved:
- god håndverksmessig utførelse
- gode detaljløsninger

Til kontroll av luftlekkasjer brukes lekkasjemåleutstyr

Utstyret brukes til kontroll:
- Underveis i byggeperioden (vindsperrefase)
- Ved ferdigstillelse

Redusert luftlekkasje krever økt bevissthet hos 
alle håndverkerne på et bygg

Tømrer

Rørlegger



287

 Lavenergihus og passivhus

Murer

Elektriker

Vindtetting
Enkel eller dobbelt vindtetting, duk eller plate?

 

Lekkasje i gjennomføringer    
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Lekkasje i sammenføyninger 
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Lekkasje via pipe og lecakonstruksjon

Grunnregel:
- Pipe skal pusses på alle 4 sider og i etasjeskiller
- aldri bygg videre på en lettklinkerkonstruksjon 

som ikke er tilfredsstillende pusset eller poretettet

Skisse av vegg som kan brukes i passivhus

48x98 Bindingsverk
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Oppvarming

Varmeanlegg og energikilder.
Direkte oppvarming:
- Elektrisitet (varmeovner eller varmekabler)
- Oljekamin
- Ved-/pelletsovn
- Varmepumpe

Vannbåren varme:
- Elektrisitet
- Olje, gass
- Varmepumpe
- Fjernvarme
- Solfangere

Utfordringer i lavenergihus og passivhus:
Lavt oppvarmingsbehov
Anlegg for vannbåren varme er kostbare
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Eksempler på passivhus

Oppsummering

Lavenergihus og passivhus oppnås gjennom:
- Høy kvalitet under prosjektering og oppføring
- Godt samarbeid mellom arkitekter, ingeniører og 

håndverkere

Teknisk forskrift (TEK)

Statens bygningstekniske etat gir ut Tekniske for-
skrifter (TEK). Forskriftene inneholder tekniske krav 
til bygninger, herunder energikrav. Det innføres fra 1. 
august 2009 nye energikrav for bygninger. Energi-
kravene i TEK er kommet som følge av den globale 
oppvarmingen. Kyoto avtalen fra 1997 har også 
medvirket til nye energikrav i bygninger.
Litteratur:
- Statens bygningstekniske etat (BE), Veileder for 

teknisk forskrift gir en oversikt over hvordan 
 energikravene skal forstås og hvordan de skal 
dokumenteres oppfylt.  www.be.no 

- SINTEF/Byggforsk, Småhus som tilfredsstiller ener-
gikravene i TEK-2007.  www.sintef.no

       



291

Lavenergiprogrammet for bygg og anlegg2.1 
8.  Bakgrunnsstoff Lavenergiprogrammet for bygg og anlegg

Av Guro Hauge

Lavenergiprogrammet er et samarbeid mellom 
byggenæringen og staten for å få til energieffektivi-
sering og energiomlegging i bygninger. Deltakere 
i programmet er Byggenæringens Landsforening, 
Arkitektbedriftene, Enova, Husban ken, Statens byg-
ningstekniske etat, Norges vass drags- og energidi-
rektorat og Statsbygg.

Klimaendringene vår tids største miljøutfordring
Klimaendringene er en stor samfunns-
messig utfordring. I henhold til FNs klimapanel må 
utslip pene reduseres med 50 til 80 % for å unngå 
far lige klimaendringer. Prognosene viser at dersom 
det ikke settes i gang omfattende tiltak vil utslip-
pene bare øke i tiden fremover. Det som trekkes 
frem som det viktigste og billigste klimatiltaket er 
energieffektivisering. 

Et viktig bidrag er å redusere energibruken i bygnin-
ger, bruke fornybar energi og bruke riktig energi til 
riktig formål. 40 % av energibruken i Norge er i bygnin-
ger. Det er et stort potensial for å redusere dette. Ved 
å redusere energibruken i bygninger, kan ren energi 
fra vannkraft som ofte brukes til oppvarming, benyttes 
til å erstatte forurensende energikilder andre steder. 
Det å redusere energibruken i bygg er derfor et viktig 
klimatiltak. Husholdningene bruker 47 terrawatttimer. 
Det tilsvarer det samme som 13 gasskraftverk. 

Hva jobber Lavenergiprogrammet med?
Lavenergiprogrammet har to hovedområder som 
det jobbes med. Det ene er kompetanseheving i 
byggenæringen. Det er nødvendig å heve kompe-
tansen i hele byggenæringen, fra prosjekterende 
til utførende. Dette er nødvendig for at byggenæ-
ringen skal være i stand til å prosjektere og bygge 
energieffektive, gode og trygge bygg for framtiden. 
Programmet har som målsetning å bidra til at norsk 
byggenæring blir ledende i Europa til å bygge 
energi- og miljøvennlige bygg. Det andre område 
vi jobber med er forbildeprosjekter. Lavenergi-
programmet skal stimulere til at det settes i gang 
forbildeprosjekter på fl ere områder. Forbildepro-
sjekter er viktig for å vise hva som er mulig, og målet 
er å spre forbildeprosjektene rundt omkring i hele 
landet. Programmet har som målsetning å bidra til 
at det mellom 2014 og 2017 bygges en stor andel 
passivhus i Norge. Passivhus er boliger som er svært 
godt isolert og har 90% lavere oppvarmingsbehov 
enn vanlige gjennomsnittsboliger.
Lavenergiprogrammet har en nettside hvor du fi n-
ner mer informasjon om programmet og om temaet 
energibruk i bygg, www.lavenergiprogrammet.no. 

Disse er med i Lavenergiprogrammet:
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Energimerkeskalaen

Bygningskategori A B C D E F G

Levert energi lavere enn kW/m2

Småhus 79 118 158 231 305 458 Ingen grense

Boligblokker 67 100 134 184 235 353 Ingen grense

8.  Bakgrunnsstoff Energimerking av boliger og bygninger

Kilde: Dagbladet bolig, september 2009
Av Knut Moen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler 
at det fra 1. januar 2010 kan bli obligatorisk for alle 
som skal omsette boliger og bygninger å fremlegge 
en energiattest.
Dette er datoen for ikrafttredelses for en ny forskrift 
om boligers og bygningers energieffektivitet. For-
skriften bygger på endringer i energiloven. Energi-
merking skal føre til større oppmerksomhet rundt 
energibruk og en høyere interesse for å gjennom-
føre effektive energitiltak. Energiattesten vil bestå av 
et energimerke og et oppvarmingsmerke. 
Energimerke har karakter fra A til G.

Oppvarmingsmerke gir supplerende informasjon og 
rangerer boligen eller bygningen etter hvilke opp-
varmingssystem som brukes. I tillegg skal det være 
anbefalinger om aktuelle
forbedringstiltak som kan gjennomføres.

Karakterskalaen er ikke en del av forskriften. Ener-
gimerket er et resultat av beregnet, teoretisk levert 
energi til boligen eller bygningen. Hvordan bereg-
ningen utføres er fastsatt i standarden NS 3031. 
Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom 
beregnet levert energi pr. kvadratmeter og energi-
merkekarakter for boliger. Tabellen viser hvordan 
karakterene settes.
Det er viktig å merke seg at verdiene kan bli endret 
når NVE mener det er behov for det.

For eksempel må en enebolig ha et lavere energibe-
hov enn 158 kW for å få karakteren C.
C viser nivået for boliger som oppfyller den nye 
byggeforskriften som ble innført fra 1. august 2009. 
Skalaen er laget slik at A og B er reservert for boliger 
og bygninger med en bedre standard enn de nyeste 
byggeforskriftene. Det betyr at de fl este boliger og 
bygninger som er bygget tidligere vil få karakterer 
mellom D og G.
 

Energiattesten vil vise de store forskjellene det er 
mellom energibehovet og derved energikostnadene 
for eldre og nyere boliger og bygninger.  

Nettadresser for mer informasjon:
Olje- og energidepartementet, www.oed.no
Norges vassdrags- og energidirektorat, www.nve.no
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Byggeplassen8.  Bakgrunnsstoff

Breidablikk ungdomsskole – 
 Sandefjord

http://www.sandefjordskolen.no/breidablikk/ 
byggeplassen/index.htm

Av Tine Mathisen og André Rivelsrød

Prosjektbeskrivelse
med forankring i kunnskapsløftet LK-06
Utdanningsvalg (UV)

Foto: Breidablikk ungdomsskole

Det nye faget i ungdomsskolen utdanningsvalg 
(UV), skal gjennom teoretisk og praktisk arbeid gjøre 
ungdomsskoleelever i bedre stand til å foreta fremti-
dige utdannings- og yrkesvalg. UV skal legge til rette 
for at elevene utvikler en forståelse av strukturen i 
videregående opplæring gjennom kunnskap, refl ek-
sjon, vurdering og utprøving. Det er viktig at elevene 
på ungdomstrinnet gjøres kjent med hvilke valgmu-
ligheter de har på den videregående skole og hva 
de ulike yrkene krever, og gjennom dette arbeidet 
gjøres i stand til å foreta så riktige valg som mulig. 
Elevene skal med dette få bedre innsikt i innhold, 
oppgaver og arbeidsmåter, som karakteriserer de 
ulike utdanningsprogrammene i den videregående 
opplæring. Utdanningsvalg bør i sammenheng med 
dette, bidra til å gi elevene tilpasset opplæring, prak-
tiske oppgaver og fordyping etter interesse. 

Faget skal også bidra til å skape et bedre samarbeid 
mellom lokalt næringsliv og skolen, noe som gir 
elevene nyttig innsikt og god erfaring i forhold til 
fremtidige utdannings- og yrkesvalg. Elevene skal 
også bli bedre kjent med egne ferdigheter, og kunne 
refl ektere omkring disse. Det er dermed viktig å 
gi elevene tro på seg selv, og sine muligheter for 
fremtiden. I denne sammenhengen er det viktig at 
elevene gjennom en prosess i samarbeid med andre 
også blir bedre kjent med seg selv og sin rolle.

Nedenfor er det laget en oversikt med forankring i 
kunnskapsløftet. UV faget er styringsfaget innenfor 
prosjektet, men det skal sees som et tverrfaglig 
prosjekt. UV faget deles inn i tre hovedområder, som 
sees i sammenheng alle tre årene på ungdomssko-
len. Dette for at den enkelte skal kunne gjøre gode 
og gjennomtenkte valg for fremtiden. 

Timetall
8.–10. årstrinn: 113 timer
(Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter.) 
9. trinn: 57 årstimer
10. trinn: 28 årstimer

”Byggeplassen” 
”Byggeplassen” er et prosjekt der elever i 8. klasse 
skal møte ulike yrkesgrupper, gjennom en prosess i 
det å bygge et modellhus. Prosjektet er knyttet opp 
mot både teoretisk og praktisk tilnærmelse til fag, 
utdanning og yrker. For at en tomt og et hus skal 
kunne ferdigstilles inngår det mange ulike yrker, og 
elevene vil i denne prosessen møte ulike fagperso-
ner. Disse personene forteller elevene om utdanning 
og arbeidsmulighetene innenfor yrket, og noen av 
disse fagpersonene bidrar i det praktiske arbeidet 
til elevene. I tillegg til praktisk bygging får elevene 
utdelt et arbeidshefte der de skal fylle inn informa-
sjon omkring de ulike yrkene, for deretter å fordype 
seg i ett av disse og utdanningen. Elevene skal selv 
utforske omkring dette på nett, i brosjyrer og andre 
ulike verktøy. Dette for at elevene skal refl ektere mer 
omkring yrkesgruppene som tar del i byggeproses-
sen. Elevene skal i denne delen av prosjektet ikke 
sette inn gulv og innvendige vegger (evt. rominnde-
ling), men sette opp bindingsverket. 
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Foto: Breidablikk ungdomsskole

For å dekke så mange utdanningsmuligheter og 
yrkesgrupper som mulig, har vi utvidet prosjektet til 
9. trinn. Dette prosjektet er under utarbeiding, men 
vil ta utgangspunkt i å innrede husene med gulv, 
vegger, interiør og uteareal. 

I tillegg til å ha et prosjekt innen for UV faget, har vi 
valgt å se prosjektet som et tverrfaglig prosjekt. Vi 
har i denne sammenhengen valgt å knytte fagene 
opp mot prosjektet i 6 ukers perioden før prosjekt-
start. I en prosess som dette er det fl ere fag som 
inngår, og det er viktig å ovenfor elevene presisere 
bruken av fag praktisk.

Kompetansemål fra læreplanen (LK-06) Utdan-
ningsvalg
http://www.udir.no/læreplan/utdanningsvalg

Utdanningsvalg

Årstrinn Hovedområder

8.–10.
 

Om vide-
regående 
opplæring 
og arbeidsliv

Hva skal jeg 
bli?
 

Utprøving av 
utdannings-
program
 

Hva velger 
jeg?
 

Om egne 
valg
 

Hvem er 
jeg?
 

Kompetansemål – om videregående opplæring 
og arbeidsliv – Hva skal jeg bli?
Hovedområdet dreier seg om strukturen i videregå-
ende opplæring og innholdet i de ulike utdannings-
programmene. Det skal videre omfatte hvordan 
ulike utdannings- og karriereveier kan føre fram til 
ulike yrker. I hovedområdet inngår dermed kunn-
skap om arbeidsmuligheter og framtidsutsikter, 
herunder lokalt arbeids- og næringsliv.  Elevene bør 

kunne få mulighet til å innhente opplysninger om 
utdanning og yrker fra ulike kilder som nettsteder, 
messer, gjennom praktisk prosjekt (”Byggeplassen”) 
og eventuelt ved besøk på skoler og i bedrifter. Det 
vil også være aktuelt at elevene refl ekterer omkring 
valg av studier, fremtidige yrker og ulike trender 
i tiden, noe som kan være med på å påvirke den 
enkeltes valg. Elevene bør kunne få mulighet til å 
skrive jobbsøknad, CV og de bør vite hva som skjer 
i et jobbintervju. Videre bør elevene refl ektere over 
hvilke muligheter og begrensninger de kan møte i 
fremtidens arbeidsmarked, regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt. 

Etter 10. årstrinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
• beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videre-

gående opplæring 
• forklare forskjellen på strukturen for studieforbere-

dende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdan-
ningsprogram, og samtale om hvordan disse kan gi 
ulike yrkes- og karrieremuligheter 

• presentere lokalt arbeids- og næringsliv og vurdere 
arbeidsmulighetene innenfor noen valgte utdan-
ningsprogram og yrke

Kompetansemål – utprøving av 
 utdanningsprogram – Hva velger jeg?

Hovedområdet omfatter aktiviteter forankret i kom-
petansemål i utdanningsprogram i videregående 
opplæring. Utprøvingen kan foregå i både skole og 
arbeidsliv, og skal som hovedregel omfatte minst to 
ulike utdanningsprogram. Det er dermed mulighe-
ter for både praktisk og teoretisk tilnærming.

Etter 10. årstrinn 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
• planlegge, gjennomføre og dokumentere aktiviteter 

og arbeidsoppgaver knyttet til kompetansemål fra 
valgte utdanningsprogram i videregående opplæ-
ring

Kompetansemål – om egne valg – Hvem er jeg?
Hovedområdet omfatter kartlegging av og refl ek-
sjon over egne interesser og forutsetninger, knyttet 
til eget utdannings- og yrkesvalg. Elevene skal på 
egenhånd fi nne ut hvilke mål, drømmer, interesser, 
evner og ferdigheter de har. De skal blant annet 
gjennom tester og refl eksjon omkring hvem er jeg, 
bli bevisst sine egenskaper. Elevene skal med denne 
kunnskapen, refl ektere rundt hvilken betydning 
dette kan ha for valg av utdanning og yrke.
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Etter 10. årstrinn 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
• refl ektere over og presentere utdanninger og yrker i 

forhold til egne interesser og forutsetninger 
• vurdere videre valg av utdanning og yrke basert på 

erfaringer fra utprøvingen 

Grunnleggende ferdigheter
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompe-
tansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en 
del av fagkompetansen. I utdanningsvalg forstås 
grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i utdanningsvalg inne-
bærer at eleven kan samtale om egne kunnskaper, 
ferdigheter og interesser. Den enkelte skal også 
kunne gjøre rede for og argumentere for egne valg. 
Dette innebærer også å kunne presentere egne 
erfaringer for andre. 

Å kunne uttrykke seg skriftlig i utdanningsvalg inne-
bærer å kunne skrive logg og dokumentere eget 
arbeid i det/de valgte utdanningsprogram(ene). 

Å kunne lese i utdanningsvalg innebærer å kunne 
lese læreplaner fra ulike utdanningsprogram og 
å kunne nyttiggjøre seg informasjon om fag, utdan-
ninger og yrker. Videre innebærer det å kunne tolke 
tabeller og grafi ske fremstillinger knyttet til utdan-
ning og arbeid. 

Å kunne regne i utdanningsvalg innebærer å kunne 
bruke, bearbeide og tolke relevant tallmateriale, som 
tabeller og grafer. 

Å kunne bruke digitale verktøy i utdanningsvalg 
innebærer å fi nne, velge ut, bearbeide, ta vare på og 
presentere informasjon digitalt. 

Kompetansemål fra læreplanene, for fagene 
norsk, matematikk, engelsk, naturfag, kunst og 
håndverk, fremmedspråk og samfunnsfag.

Norsk
Etter 10. årstrinn 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• orientere seg i store tekstmengder for å fi nne rele-
vant informasjon

• bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og masse-
medier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere 
til benyttede kilder

Matematikk
Etter 10. årstrinn 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• setje opp enkle budsjett og gjere berekningar om-
kring privatøkonomi

• bruke formlikskap og Pytagoras’ setning i berekning 
av ukjende storleikar

• gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, 
areal,…og bruke og endre målestokk

• velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar 
og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og 
vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk 
måling,…

Naturfag
Etter 10. årstrinn 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• forklare resultater fra forsøk med strømkretser ved 
bruk av begrepene strøm, spenning, resistans, effekt 
og induksjon

• ut fra kravspesifi kasjoner utvikle produkter som gjør 
bruk av elektronikk, evaluere designprosessen og 
vurdere produktenes funksjonalitet og brukervenn-
lighet

Engelsk
Etter 10. årstrinn 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, 
fl yt og sammenheng

• tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og 
situasjon 

• presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige 
temaer

Samfunnsfag
Etter 10. årstrinn 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• beskrive korleis forbruksmønsteret har utvikla seg i 
Noreg og gjere greie for rettane til forbrukarane

• beskrive hovudtrekk i norsk økonomi og korleis vår 
økonomi heng saman med den globale økonomien
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Kunst og håndverk
Etter 10. årstrinn 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram 
• designe produkter ut fra en kravspesifi kasjon for 

form og funksjon
• tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv
• samtale om arkitekttegninger og digitale presen-

tasjoner av byggeprosjekter, vurdere tilpasning til 
omgivelsene og skissere ulike løsninger

• forklare hvordan klima, kultur og samfunnsforhold 
påvirker bygningers konstruksjon, valg av materialer, 
form, uttrykk og symbolfunksjon

• bygge og teste bærende konstruksjoner i ulike mate-
rialer

Fremmedspråk
Etter 10. årstrinn 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer
• samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser 

i språkområdet og i Norge

All dokumentasjon skal gjennomføres på et skriftlig 
språk. Dette trenger ikke nødvendigvis være norsk 
hovedmål. 

UV som styringsfag i en undervisningsperiode
For å gjøre ”Byggeplassen” til et tverrfaglig prosjekt, 
bør man i 6- ukersperioden før prosjektstart ta ut-
gangspunkt i kapitler i litteratur/bøker om ulike fag 
og som kan knyttes opp mot prosjektet. Dette gjør 
at de fl este fag får en del av prosjektet, og kan sees 
i sammenheng. Under er en liste med fagbøker og 
hvilke kapitler som kan brukes:

• Matematikk (Faktor): Geometri kap. 4 og målinger 
kap. 7

• Norsk (Kontekst): Skjemautfylling med formell søk-
nad og elevrapport kap. 6 og muntlig framstilling

• Engelsk (New fi ght): What an idea ch. 6
• Naturfag (Trigger): Målinger kap. 3 og teknologi & 

design kap. 5
• Kunst og håndverk: Design/arkitektur og praktisk 

tilvirkning
• Samfunnsfag (Makt og mennesker): Penger og 

budsjett kap. 6

 

Yrker og utdanning
Nedenfor er yrkene elevene møter i løpet av pro-
sjektperioden med ”Byggeplassen” ramset opp. 
For å knytte yrkene opp mot videre utdanning, 
slik at elevene får mer kunnskap om dette, bør de 
yrkesgruppene som kommer på besøk i tillegg til å 
fortelle om yrket, også fortelle elevene om aktuelle 
utdanningsprogram på videregående skole. 

Yrker på byggeplassen koblet til utdanningspro-
grammer:

Arkitekt
• Studiespesialisering med programområdet, form-

givningsfag
• Design og håndverk

Elektriker
• Elektrofag

Tømrer, murer, maler, rørlegger, blikkenslager, 
taktekker, anleggsmaskinfører, glassfagarbeider 
• Bygg- og anleggsteknikk

Anleggsgartner
• Naturbruk

Tømrermester (byggmester), malermester, 
 murermester, rørleggermester, blikkenslager-
mester, glassmester, taktekkermester
• Bygg- og anleggsteknikk

Anleggsgartnermester
• Naturbruk

Bygningstekniker 
• Bygg- og anleggsteknikk

Bygningsingeniør
• Studiespesialisering med realfag
• Bygg og anleggsfag med påbygging

Eiendomsmegler
• Studiespesialisering 

Bank og forsikring
• Studiespesialisering med programområdet Språk, 

samfunnsfag og økonomi
• Studiespesialisering med programområdet, 

 realfag
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Praktisk gjennomføring, eksempel

Foto: Breidablikk ungdomsskole

Elevene skal møte ulike yrker over en 3-årsperiode. 

På 8. trinn skal elevene bli kjent med ulike yrker i 
løpet av 5 skoledager. Det er et prosjekt der elev-
ene skal bygge modellhus. For at en tomt og et hus 
skal bli ferdig, er det mange yrker som inngår. Dette 
skal bidra til at elevene blir kjent med ulike utdan-
ningsprogram, universitet/høgskole og yrker/jobb i 
fremtiden. Dette for å unngå å velge feil og få bedre 
hjelp til å treffe de rette yrkes-/ studievalgene. 

I dette prosjektet skal alle elevene bidra, 164 elever, 
som blir delt inn i grupper på 5-6 elever (yrker). 
Elevene får ulike yrker/arbeidsoppgaver, slik at den 
enkelte har sitt ansvar for at de ulike delene av huset 
blir ferdigstilt. Det er rollene som: tømrermester 
(byggmester), arkitekt, murer, tømrer, elektriker og 
eventuelt maler. Tømrermesteren (byggmesteren) 
starter med foreta inndelingen. Tømrermesteren 
(Byggmesteren) har hovedansvaret for at alle på 
gruppa bidrar og for at byggingen av huset blir 
ferdig innen tidsfristen. 

Gruppene får tildelt en tomt/byggeplass der byggin-
gen skal foregå. Dette blir markert med tomt/byg-
geplass A, tomt/byggeplass B osv, og oversikten over 
alle gruppene blir plassert inn på et kart. Elevene får 
også utdelt et hefte de skal notere informasjon om 
de ulike yrkene i, for deretter i hjemmearbeid å for-
dype seg i ett yrke. Heftet skal leveres senest torsdag 
5/6, sammen med ferdig bygget hus og prospekt for 
salg av hus. 

Hva skjer på ”byggeplassen”, frem-
driftsplan:

Dag 1.
Før man kan føre opp et hus, må man lage tegnin-
ger av huset. Elevene skal den første dagen, møte 
en eller fl ere arkitekter, og lage en tegning av et 
hus etter ”byggplassarbeidernes” valg. Dette kan 
være et nymotens hus med ”fancy” arkitektur eller 
et gammeldags bonde hus. Her gjelder det å være 
kreative, men det viktige er at huset står på tomta 
som er delt ut og at huset har vegger og tak. Det er 
viktig at tømrermesteren (byggmesteren) tar vare på 
tegningene, disse skal de bygge huset etter.

Vi får besøk av personer med følgende yrker denne 
dagen:
• Arkitekt fra FuthArk arkitekter
• Arkitekt fra Teknisk etat i Sandefjord kommune

Dag 2.
Denne dagen bruker vi til å møte ulike yrker. Elev-
ene skal bli bedre kjent med ulike håndverksyrker, 
som til eksempel tømrer, elektriker, murer, rørleg-
ger osv. Personene fra de ulike yrkene kommer til 
”byggeplassen” for å presentere yrket og ”selge” det. 
Dersom vi får tid og mulighet, møter ”bygnings-
gruppene” på ”byggeplassen” og starter planlegging 
og bygging av huset. 

Elevene får besøk av personer med følgende yrker 
denne dagen:
• Elektriker
• Tømrer
• Murer
• Maler
• Blikkenslager
• Byggebransjen, opplæringskontorer, lokale bran-

sjeforeninger osv
• Lærlinger, fra noen av yrkene
• Tømrermester (byggmester)
• Fylkeskommunen – Næringslivets Hovedorganisa-

sjon (NHO)
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Dag 3.
Elevene møtes på ”byggeplassen” og starter/fort-
setter bygging av hus. De får utdelt både tomt og 
materialer til hus, og strøm til lys for den ”byggeplas-
sen” som ønsker det. 

Bygningssjefene, under plan og bygningsrådet (læ-
rerne), har egen ”kontorpult”, slik at byggmesteren 
og hans arbeidere kan søke om hjelp dersom det er 
noe de lurer på under byggeprosessen. Bygningssje-
fene fungerer som veiledere og ”overfagmenn/da-
mer”. Materiell kan også hentes på dette ”kontoret”. 

Elevene får denne dagen besøk av:
• Bygningsteknisk etat i Sandefjord kommune – 

forhold til å søke om byggetillatelse osv.

Dag 4.
Elevene møter på ”byggeplassen”, og arbeider videre 
med bygging av hus. Denne dagen fortsetter som 
mandagen, men byggmesteren har ansvar for at 
byggingen nærmer seg slutten, tidsfristen for å gjøre 
huset ferdig er dag 5/6 kl 11.00. Dag 5/6, før arbei-
derne tar lunsj er de siste timene før byggeplassen 
blir stengt. 

Elevene får besøk av personer med følgende yrker 
denne dagen:
• Eiendomsmegler fra EiendomsMegler 1/bank og 

forsikring
• Bygger husene med veiledning fra ”bygningssje-

fene” (lærerne)

Dag 5/6
Elevene møter på ”byggeplassen”, og ferdigstiller 
husene. De skal i tillegg denne dagen lage prospekt 
over huset, slik at huset kan legges til salg. Elevene 
skal denne dagen eventuelt møte en eiendoms-
megler, en person fra bank og forsikring, eventuelt 
andre yrker som har med salg og eie av hus å gjøre. 

”Byggeplassen” stenger kl 11.00, og kl 11.35 vil en 
jury bestående av personer fra ulike yrker besøke de 
ulike ”byggeplassene” og kåre huset med det beste 
designet og prospektet med den beste gjennom-
førelsen. Vi ønsker å eventuelt få mulighet til å stille 
ut et hus eller fl ere hos for eksempel en eiendoms-
megler. Altså, med seieren kommer ære og berøm-
melse! 

Elevene får besøk av personer med følgende yrker 
denne dagen:
• Arkitekt fra FuthArk arkitekter

• Eiendomsmegler fra EiendomsMegler 1/bank og 
forsikring

• Eventuelt noen fra tømrer-, elektro-, murer-, blik-
kenslager- og maleryrket og andre fra byggenæ-
ringen eks. opplæringskontorer og lokale bransje-
foreninger.

Juryen består av personer fra de yrkene som har 
vært til stede disse dagene. 

For å dekke så mange utdanningsmuligheter og yr-
kesgrupper som mulig, utvides prosjektet til 9. trinn. 
Dette prosjektet er under utarbeiding, men vil ta 
utgangspunkt i å innrede husene med gulv, vegger, 
interiør og uteareal. 

For å følge med på det som skjer på Breidablikk 
ungdomsskole, se:

http://www.sandefjordskolen.no/breidablikk/byg-
geplassen/index.htm
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Spennende yrker i byggenæringen 2.1 

Spennende yrker i byggenæringen8.  Bakgrunnsstoff

Av Knut Moen

Et byggeprosjekt kan være omfattende og det er 
mange involverte

Et byggeprosjekt har ofte utspring i en idé, et ønske 
og et klart defi nert behov.

Hovedtrinnene i en byggeprosses er
- programmering
- prosjektering med søknads-, anbuds-, tilbud og 

kontraheringsfase
- produksjon

Programmering
Under arbeidet med å klarlegge de viktigste forut-
setningene for byggeprosjektet arbeider den som 
skal ha utført bygget ñ byggherren/tiltakshaveren 
ñ sammen med arkitekter og rådgivende ingeniø-
rer eller andre med nødvendig kompetanse.  Det 
er mange forhold som må klarlegges og som får 
konsekvenser for økonomi, fremtidig bruk og gjen-
nomføring av selve byggeprosessen.

Her er noen av forutsetningene:
- Lokalisering, stedsvalg, alternative tomtemulig-

heter, vindlast, snølast
- Økonomiske konsekvenser av en etablering,  til-

bygging eller fl ytting
- Finansieringsplan
- Søknad om etableringstillatelse
- Forhåndskonferanse med bygningsmyndighetene 

om reguleringsbestemmelser for området

Klarlegging av funksjons- og brukskrav til bygnin-
gen,  til de enkelte rom og til adkomst i og utenfor 
bygget, lysforhold.
- Komfort og trivsel for brukerne
- Muligheter for påbygg eller utvidelser
- Prioritering av kravene i reelle behov, ønsker og 

det som er îkjekt å haî
- Gjennomføringsmåte for prosjektering og byg-

ging
- Byggherren/tiltakshaver velger entrepriseform

        

Prosjektering
Etter at byggebehovet er vurdert og det er tatt 
beslutning om å gjennomføre byggingen, starter 
arbeidet med den endelige utformingen og planleg-
gingen.

Arbeidet deles i fi re trinn:
1.  Forprosjektering der arkitekt og rådgivende 

ingeniør eller andre med nødvendig kompetanse 
legger frem de første forslagene til hvordan 
byggherrens ønsker kan løses. Hvis byggherren 
har tenkt å bygge et ferdighus, vil forprosjektet 
ofte bestå i å lete i huskatalogene fra forskjellige 
leverandører.

2.  Hovedprosjektering der den endelige utformin-
gen og de viktigste konstruksjonsprinsippene blir 
utarbeidet. Denne danner grunnlaget for å søke 
byggetillatelse i kommunen.

3.  Detaljprosjektering der alle detaljer som er 
nødvendige for å kunne utføre byggearbeidet blir 
tegnet og beregnet. Alle arbeidstegninger lages i 
denne fasen.

4.  Byggebeskrivelse der hele bygget beskrives på en 
måte som kan danne grunnlag for innhenting av 
anbud fra entreprenører, og senere kontraktsinn-
gåelse. Denne byggebeskrivelsen skal følge Norsk 
Standard (NS) slik at den er entydig for både 
byggherre og entreprenør. 

Arbeidet utføres vanligvis av arkitekter og rådgi-
vende ingeniørfi rmaer som har medarbeidere med 
nødvendig utdanning og erfaring:
• Arkitekter med spesialisering på bygningsutfor-

ming, landskapsarkitekt, interiørarkitekt
• Sivilingeniører, ingeniører og fagteknikere med 

spesialisering på blant annet byggeteknikk, brann, 
teknisk installasjon, VVS og klimateknikk

• Tekniske tegnere og personell med utdanning i 
kart og oppmålingsfag

Produksjon
Produksjon består av to deler. Det er den produksjon 
som foregår på byggeplassen og som kalles den ut-
førende delen. Den andre delen er produksjon, salg 
og markedsføring av byggevarer som foregår i faste 
anlegg og som vi her kaller byggevaredelen.
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Den utførende delen
Arbeidet består både av bygging direkte på byg-
geplass eller montering av ferdige komponenter fra 
byggevareleverandør. Produksjonen utføres av auto-
riserte entreprenørfi rmaer eller håndverksbedrifter 
med mesterbrev som har ansatte i fl ere utdannings-
nivåer, det er:
• Ingeniører/sivilingeniører med spesialisering 

innenfor bygg, anlegg, VVS og elektrofag
• Fagteknikere med byggfag, tekniske byggfag og 

elektrofag
• Fagarbeidere med byggfag, tekniske byggfag og
• Spesialarbeidere og hjelpearbeidere uten full 

fagopplæring

Byggevaredelen
Arbeidet består både i å produsere byggevarer i 
industrianlegg, markedsføring og salg av byggeva-
rer. Arbeidet utføres av ansatte med utdanning på 
mange nivåer, det er:
• Ingeniører/sivilingeniører med spesialisering 

innenfor maskiner/teknisk utstyr og håndtering av 
produksjonsprosesser i industrianlegg og arkeds-
føring av byggevarer.

• Teknikere og arbeidsledere med tekniske prosess-
fag,

• Fagarbeidere med byggfag, tekniske byggfag, 
markedsføring og salg av byggevarer

• Spesialarbeidere og hjelpearbeidere uten full 
fagopplæring

For å kunne dekke samfunnets etterspørsel må vi 
ha mange forskjellige fagarbeidere og alle er like 
viktige
Det er totalt ca 25 fag i byggenæringen. Det er viktig 
at søkningen står i forhold til behovet innenfor hvert 
fagområde. Søkningen til studieretningene varierer 
sterkt og viser at de unges forståelse for mangfoldet 
i næringen ofte er mangelfull. På grunn av at den 
dominerende boligformen i Norge er småhus i tre, 
forbindes bransjen ofte med tømrerfaget. Faget er 
på landsbasis det største i fagopplæringssammen-
heng, fulgt av elektriker-, anleggsmaskinfører-, rørleg-
ger-, maler- og betongfagene. Ubalanse i fordelingen 
vil føre til at de unge får raskt behov for omskolering. 
Mangel på faglært arbeidskraft innen enkeltfag 
skaper fl askehalsproblemer som får ringvirkninger 
både for bransjen og for samfunnet. Innenfor byg-
gevaredelen, og da spesielt trearbeidsfag og salg av 
byggevarer er det stor mangel på faglært arbeids-
kraft. Prognosene for næringen viser at håndverksfa-
gene som bygger på utdanningsprogrammet Bygg 
og anleggsteknikk  vil få størst vekst i rekrutterings-
behovet de nærmeste årene.

Hva opplever lærlingene når de kommer til 
 bedriftene?

Den utførende delen
Det første de opplever er variasjon i arbeidssted og 
god sosial kontakt. Den utførende delen av byg-
genæringen er preget av stadig nye oppgaver og 
utfordringer. Hvert enkelt byggeoppdrag er et selv-
stendig prosjekt med en oppstartfase, produksjons-
fase og avslutning før en tar fatt på neste oppdrag. 
Selv om en er ansatt i samme bedrift, gir dette stor 
variasjon i arbeidsoppgaver, ofte med skifte av geo-
grafi sk arbeidssted og av arbeidskolleger.

Lærlingene arbeider i et lag med en leder eller îbasî 
som sammen med formannen for det aktuelle fag-
området på byggeplassen er de nærmeste faglige 
instruktørene. I noen bedrifter er lærlingen i samme 
arbeidslag hele læretiden, mens i andre veksler 
dette med oppgavene. For å sikre kontinuitet og 
kvalitet på opplæringen er det derfor i lærekontrak-
ten utpekt en person som har til oppgave å følge 
opp lærlingen i hele læretiden.

Arbeidslaget utgjør lærlingens nærmeste sosiale 
miljø. Fellesskapet i den faglige forståelsen av 
arbeidet, felles akkordlønn som er avhengig av at 
alle yter en innsats og et behov for nært samarbeid 
om oppgavene gjør at de fl este lærlingene raskt 
fi nner seg til rette. Miljøet stiller krav om innsats og 
gir raskt korrigeringer i form av tilbakemelding om 
hvorvidt innsats og væremåte er akseptabel. Flertal-
let medlemmer i arbeidslaget har selv vært lærlinger 
eller praksiskandidater og vet mye om hvilken støtte 
lærlingen har bruk for i sin læreprosess.

Aldersfordelingen i lagene varierer, og lærlingen må 
raskt lære å forholde seg til fl ere aldersgrupper og 
ulike personligheter.

Byggevaredelen
Den største forskjellen fra den utførende delen er at 
arbeidet foregår i faste industrianlegg og i bygge- 
vareforetninger. Ellers følges lærlingene stort sett 
det samme opplegget som i den utførende delen.

Spesielle forhold for de som arbeider i den ut-
førende delen

Vekslende klimatiske forhold, men et godt arbeidsmiljø
Anleggsprosjekter og oppstartfasen av byggeoppdra-
gene er i hovedsak utearbeid, og det gjennomføres 
hele året. Dette medfører selvfølgelig arbeid i både 
vind, regn og frost, men også sol og sommer. Flertallet 
av de som arbeider i bransjen trives med dette.
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Dagens byggemetoder resulterer i at byggene 
lukkes tidlig, og sammen med utviklingen av godt 
arbeidstøy gjør dette at de negative virkningene 
av klimapåkjenningene er vesentlig mindre enn 
tidligere.

Støv og støyfritt miljø, ren luft og god belysning skal 
bli et resultat av vår virksomhet, og det stilles derfor 
store krav til måtene vi arbeider på under bygge-
fasen. For å nå målene om godt inneklima i ferdige 
bygg kreves det nå at bygget rengjøres under hele 
byggeprosessen og at byggeprosessene gjøres så 
rene som mulig. Begrepet îRent, Tørt Byggî med 
forebyggende helsevern i bygninger - som byg-
geforskriftene legger opp til - innebærer at arbeids-
miljøet i bransjen ytterligere forbedres i årene som 
kommer.

Bygge- og anleggsarbeid har tradisjonelt vært 
betraktet som tungt manuelt arbeid. Arbeidet er 
fremdeles sterkt håndverkspreget, men maskiner 
og mekaniske hjelpemidler gjør mye av arbeidet 
tilstrekkelig lett til at alle med alminnelig god fysikk 
kan velge bransjen og at slitasjeskader kan unngås 
når arbeidet legges skikkelig til rette.

Avtalefestet adgang til skifte-, spise- og boligrigger
Arbeidsmiljøet i den utførende delen av næringen 
er spesielt. I motsetning til byggevaredelen ñ som er 
industri- og handelsvirksomhet ñ bærer arbeidsplas-
sen naturlig nok preg av at byggearbeidet ikke er 
ferdig. Det stilles derfor store krav til arbeidsbrakker, 
spise-, vaske- og skiftemuligheter på alle byggeplas-
ser av en viss varighet. Dersom arbeidet medfører at 
arbeidstakerne må bo på stedet, plikter entreprenø-
ren å holde boligrigg som er av god standard. Disse 
kravene reguleres både i lov om arbeidsmiljø og i 
avtaler mellom partene i arbeidslivet.

Lønn etter innsats
Akkordlønn er hovedlønnssystem for de utførende 
i bygge- og anleggsbransjen. Dette medfører at ar-
beidsoppgavene er prissatt gjennom tariffavtale, og 
at mengden utført arbeid måles som grunnlag for 
utbetaling av endelig lønn. Mellom îmåleperiodeneî 
utbetales avtalt normallønn som det tas hensyn til 
i det endelige akkordoppgjør. Lønnen kan dermed 
variere noe mellom fagene og bedriftene avhengig 
av produksjonsinnsatsen og tilrettelegging.

Lærlingene lønnes med en andel av fagarbeiders 
lønn. Deres andel av fagarbeiderlønn vokser for 
noen av fagene fra 30 % i den første perioden til 
75 % i det siste halvåret. Lærlinglønnen kan følge 

forskjellige skalaer men felles for alle er at lønnen er 
i gjennomsnitt 50 % av fagarbeiderlønnen. I tillegg 
kommer reise- og diettgodtgjørelse og godtgjørelse 
for verktøy, arbeidstøy, etc. etter nærmere avtale i 
overenskomstene.

For byggevaredelen er det mest vanlig med fast 
timelønn og med forskjellige tillegg og premieord-
ninger. Lønnen vokser i perioden etter en skala, på 
samme måte som for lærlingene i den utførende 
delen av bygge- og anleggsbransjen.

Byggenæringen har oppgaver for alle
Det kreves god forståelse for sammenhengen mel-
lom egenskapene til de ulike materialene, bruksom-
råder og konstruksjonsmåten. Kravene til å bestå 
fag-/svenneprøvene er derfor satt tilsvarende høyt 
både teoretisk og praktisk slik at dette sikres.

 For de som er skoletrette er lærekontrakt direkte 
etter grunnskolen et alternativ. For andre kan fag-
opplæring som voksen være en løsning. Da starter 
en å arbeide i en bedrift og det inngås en vanlig 
arbeidsavtale. Dette krever 25 % lengre læretid en 
ved lærekontrakt, disse kalles praksiskandidater. De 
må fremstille seg til en teoretisk nasjonal prøve før 
de avlegger fag/svenneprøve. Det arbeides aktivt for 
at fl est mulig av de ansatte skal ta fag-/eller svenne-
brev, og antallet voksne som tar nødvendig teoretisk 
opplæring og avlegger fagbrev er stabilt høyt.

På den annen side vil svært mange som ikke er 
sikre  på at de vil studere ved høgskoler og univer-
siteter være tjent med å benytte seg av muligheten 
til å starte med utdanningsprogrammet Bygg- og 
anleggsteknikk   for senere å bygge videre på med 
fagutdanning, fagteknikker og høyere utdanning.

Karriere i byggenæringen avgjøres av innsats
Produksjonsmetodene, kvalitetskravene og arbeids-
miljøet i næringen stiller store krav til medarbeider-
ne. I byggenæringen er evne til å forstå et problem 
raskt, vurdering og valg av egnet arbeidsmetode, 
håndlag og evne til utførelse av arbeidet, og kritisk 
vurdering av resultatet like nødvendig for fagarbei-
deren som for ingeniøren. Først og fremst er vilje til 
en ekstra innsats når det er behov en viktig egen-
skap hos dem som gjør karriere i byggenæringen.

Uavhengig av hvilket utdanningsnivå, funksjon eller 
fagområde de skal arbeide innenfor ønsker nærin-
gen seg personer som:
• er faglig dyktige, kreative og selvstendige
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• er engasjerte og ta ansvar for kvaliteten på utført 
arbeid

• har evne til god kommunikasjon og konfl ikthånd-
tering på byggeplassen

• er omstillings-/motivasjonsdyktige og fl eksible 
både i forbindelse med nye prosjekter, behov for 
nye kunnskaper og svingninger i bransjen

Byggenæringen ser derfor spesielt etter ungdom 
som:
• har lite fravær på skolen 
• er nysgjerrige, initiativrike og selvstendige
• er utålmodige, men målbevisste
• liker å fullføre en oppgave raskt, men er kvalitets-

bevisst
• liker å være ute og ha variasjon
• kan omsette planer til praktisk handling
• har evne til å tilpasse seg andre mennesker og nye 

forhold

Egner byggenæringen seg for jenter?
Den utførende delen av byggenæringen trekker 
i hovedsak til seg gutter, og den er i dag svært 
mannsdominert. Spesielt gjelder dette for fagarbei-
dergruppen og det bør ikke være noen reell praktisk 
grunn for dette. Mange av de jentene som har valgt 
å ta fagopplæring i byggenæringen, har enten tatt 
videreutdanning i form av fagskole og ingeniørhøg-
skole, eller har funnet seg annet arbeid i 
næringen.

Det er offentlig sektor og rådgivermiljøene nærin-
gen som har fl est kvinner ansatt, og de utgjør der 
en vesentlig andel. Mange av dem som slutter i den 
utførende delen av bransjen, benytter sin erfaring til 
å skaffe seg en karriere i disse delene av næringen. 
Årsakene til dette er varierte, men i hovedsak er det 
forhold som skiftende arbeidstid, skiftende arbeids-
sted og andre vanskeligheter med å kombinere 
arbeid med omsorg for familie.

I byggevaredelen er det et stort antall jenter, det 
gjelder både i produksjonsbedrifter og på alle nivåer 
innenfor markedsføring og salg av byggevarer.

Gode grunner til at ungdommene bør velge en 
av studieretningene i byggenæringen
• Byggenæringen gir utfordringer til den som vil ha 

dem.
• Byggenæringen gir stor variasjon i arbeidsoppga-

vene.
• Byggenæringen gir lønn etter innsats.
• Byggenæringen gir personlige utviklingsmulighe-

ter for alle.
• Byggenæringens størrelse gir mulighet til valg av 

mange ulike yrker fra alle studieretningene.
• Byggenæringen er stor og mangfoldig og har 

derfor alltid et tilbud om arbeid.
• Utdanningen er nyttig for alle, også i privatlivet.
• Utdanningen kan brukes over hele landet og både 

i offentlig og privat virksomhet.
• Utdanningen til byggefagene i Norge har høy in-

ternasjonal anseelse og gir god mulighet til arbeid 
utenfor landets grenser.

• Gode etter- og videreutdanningsmuligheter
• Ser resultater av det arbeidet som utføres
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9. Utstyr og leverandører

Bolig-abc, hefter

Byggenæringens Forlag
Tlf. 63 89 25 60, e-post: post@byggenaeringensfor-
lag.no, http://www.byggenaeringensforlag.no

Plastplater

Vink Plast AS
Tlf. 66 81 97 00, e-post: info@vink.no 
http://www.vink.no

Plastknekkemaskin
Rolf Engebrigtsen
 e-post: rolf.engebrigtsen@iu.hio.no

Materiell til ringeklokke og EL – installasjon i 
leilighet

MikroVerkstedet as
Tlf. 23 29 27 60, e-post: fi rmapost@mikroverkstedet.
no
 http://www.mikrov.no

Oljeblandet sand til forming av terreng

Laumb Jensen AS
Tlf. 64 93 88 93, e-post: fi rmapost@laumb.no

Materialer til modellhusbygging, trelister

Ringerike Fengsel
Tlf. 32 11 35 63, e-post: trevare.ringerike@kriminal-
omsorgen.no

Støpeform for produksjon av belegningsstein og 
hus for anleggsgartnermatematikk

Norske Anleggsgartnere
Tlf. 23 08 75 85/84, e-post: bjartland@naml.bnl.no
http://www.naml.no

Materialer til fuglekasser, kompostbinger, blom-
sterkasser, terrengkasser, måling av nedbør m.m
Kontakt lokale byggevareleverandører og 
 hagesenter

Diverse undervisningsmateriell og utstyr

KPT Naturfag 
Tlf. 71 58 89 00, e-post: fi rmapost@kpnaturfag.no
http://www.kptnaturfag.no

Arcol
Tlf. 66 99 11 25, e-post: fi rmapost@arcol.no
http://www.arcol.no

Fybikon AS
Tlf. 38 01 21 66, e-post: postmaster@fybikon.no
http://www.fybikon.no

Komet Naturfag AS
Tlf. 32 87 86 46, e-post: komet@online.no
http://www.kometnaturfag.no

MikroVerkstedet as
Tlf. 23 29 27 60, e-post: fi rmapost@mikroverkst-
edet.no
http://www.mikrov.no

Konstruksjoner, matematikk- /byggeklosser, 
 byggesett, broer, tegneprogrammer, fargestoffer 
til støping

Percolo as
Matematikklosser/byggeklosser
Tlf. 67 82 91 00, Faks. 67 82 91 01, 
e-post: percolo@percolo.com
http://www.percolo.com

JJJ Consult AS
ConTre modellbyggesett for broer,  
e-post: jjj@jjjcon.no
http://www.contre.no

ProNor
Tegneprogram, SolidWorks
Tlf. 63 94 20 20, Faks. 63 94 20 21, 
e-post: info@pronor.com, salg@pronor.com
http://www.pronor.com 
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Graphisoft Norge
Tegneprogram, bygginformasjonsverktøy (BIM).
Tlf: 21 55 58 00
e-post: post@graphisoft.no
www.graphisoft.no

West Point Bridge Design Contest
Brosimuleringsprogram
http://www.bridgecontest.usma.edu

Bayer AB
Bayferrox, fargestoffer til støping av lysestaker og 
betongstein
Tlf. 00 46 31 83 98 00, 00 46 31 83 95 12
e-post: marco.ratinen.mr@bayer.se

Rescon Mapei AS
Fargestoffer til støping av lysestaker og betongstein
Tlf. 22 21 55 10, 62 97 20 00
E-post: stein.age.lysgard@resconmapei.no
www.resconmapei.com
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10.  Litteratur og video

Denne oversikten viser noen eksempler på bak-
grunnsstoff. Det kommer stadig nye publikasjoner, 
følg med på nettsidene for oppdatering. Se også 
henvisningene til bakgrunnsstoff under hvert kapi-
tel og øvelse. Vær oppmerksom på at departemen-
tene kan forandre navn og arbeidsoppgaver.

Mange av publikasjonene kan hentes elektronisk fra 
nettet og skrives ut på egen skriver.

Statens bygningsteknisk Etat /Husbanken
Tlf. 22 47 56 00, e-post:be@be.no, www.be.no
- Bygg for alle, temaveileder om universell utfor-

ming av byggverk og uteområder
- Begrepshåndbok 

Husbanken
Biblioteket, publikasjoner, boligdatabasen
Tlf. 833 33 370,  e-post: post@husbanken.no, www.
husbanken.no
- Tilgjengelighet i boliger, bygninger og uteområ-

der
- Motivasjon til universell utforming av bolig, byg-

ning og utemiljø
- Universell utforming, eksempelsamling
- Mange bekker små … Hvordan samarbeid kan 

skape tilgjengelighet for alle
- På vei til egen bolig
- Bo Bra – ungdom om bolig
- Energieffektive bygninger, en håndbok for plan-

legging av passivhus og lavenergiboliger

Filmer om lavenergiboliger,  www.lavenergiboliger.tv 

Miljødepartementet og Arbeids og inkluderingsdepar-
tementet 
Miljødepartementet er koordinator for handlings-
plan for økt tilgjengelighet
Tlf. 22 24 90 90, www.regjeringen.no/miljødepar-
tementet, arbeids og inkluderingsdepartementet, 
www.universell-utforming.miljo.no
- Regjeringens handlingsplan  for økt tilgjengelig-

het for personer med  nedsatt funksjonsevne
- Planen bestilles fra Statens Forurensningstilsyn Tlf. 

22 57 34 00, www.sft.no, e-post: bestilling@sft.no, 

Olje og energidepartementet 
Tlf. 22 24 90 90, www.regjeringen.no/ olje og energi-
departementet
Olje og energidepartementet har som hovedopp-
gave å tilrettelegge en samordnet og helhetlig 
energipolitikk
- Lavenergiutvalgets rapport, www.byggemiljo.no

Samferdselsdepartementet
Tlf. 22 24 90 90, www.regjeringen.no/ samferdselsde-
partementet, www.odin.dep.no/sd 
- Bredbånd i kommunene, hva er bredbånd, hvorfor 

er det nyttig og hvordan kan det brukes?

Helse og omsorgsdepartementet, Deltasenteret 
Tlf. 22 24 90 90,  www.regjeringen.no/helse- og 
 omsorgsdepartementet,
www.helsedirektoratet.no/deltasenteret
- Universell utforming over alt! Planlegging og 

utforming av uteområder, bygninger, transport og 
produkter for alle.

- Tilgjengelighetsmal, et verktøy og grunnlagsdoku-
ment for å kartlegge tilgjengelighet i uteområder 
og bygninger og anlegg.

- Universell utforming, å skape et tilgjengelig nær-
miljø, Video VHS

- Smarthus, Video DVD
- Bedre Bokvalitet, Video VHS
- Smarthus for yngre
- Smart home technology
- Smarthusteknologi – planlegging og drift i kom-

munale tjenester
- Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke 

rettigheter har de?
- Ledelinjer i gategrunn
- Utelekeplass, Prosjektrapport Eskeland barnehave
- En grunnskole for alle
- Tilgjengelighet til kollektivtransport
- Snart student?
- Veien til tilgjengelighet
- Veifi neren – brukeren i bygninger
- Lekeplass for alle
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Statkraft 
Tlf.  24 06 70 00,  e-post: bestilling@kraftskolen.no,  
www.statkraft.no, www.kraftskolen.no
- Kraftskolen, 16 korte fi lmer med skriftlig materiell 

og oppgaver

Boligprodusentens Forening
Tlf. 23 08 75 00, e-post: post@boligprodusentene.no, 
www.boligprodusentene.no 
- Veileder, Privat reguleringsplanforslag for småhus-

bebyggelse
- Veileder, Prosjektering av småhus

Byggenæringens Forlag
Tlf. 63 89 25 60¸www.bnf.as
- Bolig-abc, hefte 1 – 2 og 3, hefte 4 Bolig-abc/build-

ingSMART kommer i 2010
- Frank Berg, Praktisk tømrerarbeid
- Frank Berg, Praktisk rehabilitering
- HMS – illustrasjoner for byggenæringen
- Yrkeslære, Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

SINTEF Byggforsk
Tlf. 22 96 55 55,  e-post: salg.byggforsk@sintef.no, 
www.sintef.no/byggforsk, 
- Håndbok, Trehus
- Trehus – fi gursamling for byggeplass, supplement 

til trehusboka
- Energieffektive løsninger for småhus
- Lavenergi, hefter

1. Regelverk
2. Prosjektering av småhus
3. Utførelse av småhus
4. Prosjektering av større bygg 
5. Støtteordninger
6. Hvorfor og hvordan

Norsk Treteknisk Institutt, Trefokus
Tlf. 22 96 55 00, www.treteknisk.no, 
e-post: fi rmapost@treteknisk.no
- Trevirkets oppbygning og egenskaper
- Tre og miljø
- Håndbok, Bygge med, Massivtreelementer
- Håndbok, Tre og fuktighet
- Treindustriens lille grønne

- Miljøargumenter – hvorfor bruke tre
- Treets miljøegenskaper
- Skogen og trevirkets rolle: klimasammenheng
- Fotosyntesen
- Fakta, tall og regneeksempler

- Fleretasjes trehus

Betongelementforeningen
Tlf. 23 08 75 00, www.betongelement.no
- Betongelementer,  Boliger                 

Norges Handikapforbund
Tlf. 24 10 24 00, e-post: nhf@nhf.no, www.nhf.no 
- Kommunal boligpolitikk – universell utforming av 

boliger og uteområder
- Boliger for funksjonshemmede- før, nå og i framti-

den
- Ny bolig? – livsløpsboligen
- Eksempel på livsløpsboliger
- Tilgjengelige bygg og uteområder
- Boligpolitikken mot år 2010
- Kjøkkenet – valg og løsninger
- Bolig for barn med funksjonshemninger
- Universell utforming i praksis
- Universell utforming, inspirasjon
- Tilgjengelige uteområder – kommunal planleg-

ging og fysiske løsninger
- Grunnelementer i planlegging for rullestolbrukere
- Kontrollskjema – forskriftenes krav til tilgjengelig-

het
- Fokus på skolebygg

Norges Blindeforbund
Tlf. 23 21 50 00, e-post: info@blindeforbundet.no, 
www.blindeforbundet.no
- Teksten slik vi vil ha den, når tekst gjøres tilgjenge-

lig for synshemmede
- Et inkluderende samfunn. Håndbok om synshem-

medes krav til tilgjengelighet
- Tilgjengelighet - en hurtigguide
- Kvalitetskrav til bygg – sjekkliste
- Kontrollskjema – tilgjengelighet for blinde og 

svaksynte

Norges Astma- og allergiforbund
Tlf. 75 52 60 35,  e-post: inneklima@naaf.no, www.
naaf.no/inneklima
- Tjue er bra for hue
- Sunne hus

Kommuneforlaget
Tlf. 22 83 14 14,  www.ks.no
- Skoleanlegg, veivalg ved utforming av grunn-

skoler
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Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og tekno-
logi, NTNU,  
Tlf. 73 55 11 43, 73 55 11 91, e-post: nils.rossing@plu.
ntnu.no, www.skolelab.ntnu.no
- Fra elektriske kretser til intelligente hus – Kurs-

hefte SLserien Nr. 7
- Bygg et hus – Kurshefte SLserien Nr. 4

Lillehammer kommune 
Tlf.61 05 05 00, www.lillehammer.kommune.no
- Veien til tilgjengelighet – en håndbok for deg 

som skal jobbe med tilgjengelighet og universell 
utforming

Universitetet i Stavanger
Tlf. 51 83 10 00, www.uis.no
- Kompendium i Universell utforming

Offentlige organisasjoner kan bestille publikasjoner 
fra Statens forvaltningstjeneste

Telefaks 22 24 27 86, e-post: publikasjonsbestilling@
ft.dep.no

Byggutengrenser
Tlf: 22 87 84 41
www.byggutengrenser.no
- Mur og betong, de miljøvennlige byggematerialene

Normann Etek AS
Tlf: 22 97 52 50 
e-post: fi rmapost@normann-etek.no
www.normann-etek.no
- Den store varmepumpeboken
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Universell utforming11.  Ord og uttrykk

 Husbanken og Statens bygningstekniske etat (BE)
har et samarbeidsprosjekt om informasjon om uni-
versell utforming; kalt ”Informasjonsprogrammet for
universell utforming i byggesektoren”. Oversikten
over ord og utrykk er hentet fra dette programmet
og er gjengitt med tillatelse fra Husbanken og
Statens bygningstekniske etat.

A
Allergener
Stoffer som kan fremkalle allergisk reaksjon, for ek-
sempel pollen, støv, dyrehår, kosmetiske/kjemiske
stoffer, avgasser fra byggematerialer m.m.

Allergi
Allergi er en immunforsvarsreaksjon som kan utlø-
ses av et allergen. Allergi er funksjonshemmende
når behovet for å unngå kontakt med et allergen.
Legger begrensinger på enkeltmenneskers aktivite-
ter. Allergi kan være kontaktallergi, matvareallergi
og luftveisallergi.

Arbeidsbygg
Byggverk som benyttes til arbeidsvirksomhet.

Atkomst
Forbindelse (vei, inngangsparti, korridor o.l) som le-
der inn til anlegg, byggverk eller rom.

Atkomstvei
Forbindelse fra vei eller parkeringsplass til byggver-
kets/anleggets inngangsparti.

Auditiv 
Påvirkning som angår hørselen. Brukes for eksem-
pel om informasjon som gis via lyd eller tale (auditiv
informasjon), eventuelt som alternativ til informa-
sjon som må sees eller leses (visuell informasjon).

Avvisningskant 
Lav kant på ramper eller gangveier som skal hindre
spesielt rullestoler i å rulle utenfor gangbane.

B
Besøksstandard
Besøksstandard skal gi en tilgjengelighet som er
god nok til at funksjonshemmede kan besøke leilig-
heten. Dette er ingen vanlig standard da det ikke
knyttes spesifikke krav til standarden. Den er lite eg-
net til planleggings- og saksbehandlingsformål.

Betjeningsareal
Det samme som manøvreringsareal.

Betjeningsknapper
Knapper til å styre funksjonen av tekniske installa-
sjoner.

Betjeningstablå
Tablå med betjeningsknapper, for eksempel i heis.

Bevegelseshemmet
Person som får redusert sine bevegelsesmuligheter
på grunn av manglende tilgjengelighet og brukbar-
het i omgivelsene. Personens nedsatte funksjonsev-
ne kan skyldes gangbesvær, hjerte- og lungelidelser
o.a.

Bofellesskap
Gruppe boliger hvor privatenheten er forholdsvis
selvstendig, med areal mellom 40 og 55 kvm.
Privatenhetene har som oftest to rom som gir mu-
lighet for en viss grad av selvstendig liv og hushol-
ding, men privatenheten inneholder ikke alle boli-
gens funksjoner slik at fellesskapsareal er nødven-
dig.

Bokollektiv
Gruppe boliger med noe mindre enheter enn ved
bofellesskap (anbefalt mellom 30 og 40 kvm). De
fleste aktivitetene vil foregå i fellesarealene.

Boligbegrep
Egnet bolig
Bolig som tilfredsstiller gitte behov. For funksjons-
hemmede og eldre betegnelse for bolig tilpasset et
bestemt behov som bevegelseshemming, synshem-
ming, hørselshemming m.m.

Eldrebolig
Boliger som er målgruppebestemt eldre ved kjøp
eller tildeling

Midlertidige boliger
Studentboliger, internater, ungdomsboliger, boliger
for flyktninger og andre boliger for brukergrupper
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med et midlertidig boligbehov grunnet arbeids-
situasjon, sosial eller økonomisk, (jf. HB 7.B.2

Permanent bolig
Bolig som er ment for varig opphold.

Selvstendig bolig
Bolig som innehar alle hovedfunksjoner som kjøk-
ken, bad, soverom, oppholdsrom og bod.

Servicebolig
Bransjebegrep. Betegner boliger bygget for eldre
med visse felles servicefunksjoner (utvidet vaktmes-
tertjeneste). Boligen og service finansieres privat.

Studentbolig
Rimelige utleieboliger til studenter og elever. Det
stilles spesielle krav til areal (øvre arealgrense) og
planløsning for studentboliger, jf. HB 7.B.2.

Uegnet bolig
Bolig som ikke er tilpasset den relevante bruker-
gruppe.

Ungdomsbolig
Bolig som er målgrupperettet ungdom ved kjøp el-
ler tideling.

50+ - boliger
Bransjebegrep. Boliger som er tilpasset behovet for
de over 50 år. Boligen skal værepå ett plan, ha heis
og skal helst være sentralt plassert i en by/et tett-
sted. (Kan oppfylle krav til livsløpsstandard, men
ikke nødvendigvis.)

”Bolig for alle”
Universelt utformet bolig.

Brukbarhet
Utforming av produkter, byggverk og uteareal som
sikrer at den kan nyttes til sitt forutsatte formål og
at den gir gode bruksmuligheter for alle, inklusive
funksjonshemmede.

Brukermedvirkning 
Innebærer at de som berøres av en beslutning eller er
brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningspro-
sesser og utforming av tjenestetilbudet. Brukes mest
om medvirkning med tosidige drøftelser mellom tje-
nesteyter og tjenestemottaker hvor brukere får innfly-
telse på tjenester som angår dem direkte.

Brukervennlig
Produkter som vurderes/oppleves som funksjonelle,
dvs. tilpasset et gitt funksjonsnivå..

Bygg for alle
Universelt utformet bygg

Byggdesign
Fagretning som legger vekt på spørsmål som berø-
rer bygningers utforming fra et teknisk perspektiv
og kopler dette til enhetlige, kostnadseffektive og
arkitektonisk gode løsninger. Kan også beskrives
som kombinasjon av prosjektledelse og rådgivende
ingeniørtjenester i byggeprosess.

Byggverk
Bygninger og konstruksjoner (kan bl.a. være veier,
sportsarenaer, leskur mv.)  

Byggeskikk
En kvalitet ved de bygde omgivelser der hensyn til
fysisk og sosialt livsmiljø, ressursbruk/energi, univer-
sell utforming og stedsforming inngår i en helhet.

D
Design for all (e)
Brukes i Norge som betegnelse på universell utfor-
ming begrenset til produkter og produktutvikling.
Ellers i Skandinavia og på engelsk brukes ’Design
for all(e)’ som synonymt med universell utforming.

Døvhet
Hørselstap som i vesentlig grad reduserer mulighe-
ten for oppfatning av tale via hørselsinntrykk og
kontroll over egen tale. Døve kommuniserer med
tegnspråk og munnavlesing.

E
Ergonomi
Læren om tilpassing av redskaper og arbeidsfor-
hold. Kan anvendes ved spesifisering, utforming,
evaluering, drift og vedlikehold av produkter og sys-
temer for å gi økt sikkerhet og effektiv og tilfreds-
stillende bruk for enkeltpersoner og grupper

Ettgrepsbetjening
Betjening ved hjelp av knapper, hendler, håndtak
mv. av produkter og tekniske installasjoner med én
hånd.
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F
Fremkomstsymbolet 
Det samme som ’tilgjengelighets-
symbolet’.

Fri gulvplass
Det samme som ’manøvreringsareal’ angitt på gulv.

Fri sideplass
Det samme som ’ manøvreringsareal’ angitt ved si-
den av dør, toalett osv.

Fri bredde
Tilstrekkelig åpning i dør eller passasje, for eksem-
pel for passering av rullestol.

Funksjon
Spesiell egenskap ved en gjenstand til å utføre eller
tilfredsstille et formål.

Funksjonsevne
En persons evne til å bevege seg, sanse og forstå.
(Når evnen ikke er optimal, benyttes ord som redu-
sert, nedsatt funksjonsevne eller funksjonsnedset-
telse)

Funksjonshemmende forhold 
Gapet eller misforholdet mellom individets forutset-
ninger og de krav miljøet eller samfunnet stiller til
funksjon på områder som er av vesentlig betydning
for å etablere og opprettholde selvstendighet og
sosial deltakelse.

Funksjonshemmet
Person som får sin praktiske livsførsel begrenset på
grunn av gapet eller misforholdet mellom nedsatt
funksjonsevne og miljøets/samfunnets krav.
Begrepet omfatter bevegelseshemmede, hørsels-
hemmede, synshemmede, utviklingshemmede og
skjulte funksjonshemminger (for eksempel diabe-
tes, psykiske problemer, hjerteproblemer, dysleksi,
allergi)

Funksjonskrav
Krav til egenskap ved en gjenstand (produkt, bygg-
verk, uteområde) slik at den kan utføre eller tilfreds-
stille et gitt formål.

Funksjonsnedsettelse
Redusert funksjonsevne som følge av tap av, skade
på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens
psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner.

Funksjonsnivå
En persons evne og mulighet til å fungere i sine
omgivelser.

Fysisk evne
Samlebegrep for håndtering, bevegelse, styrke,
stemme mv.

G
Gåstol
Teknisk hjelpemiddel utformet som en ramme uten
hjul til støtte ved redusert gangfunksjon, jf. ’rullator’.

H
Handikappet
Det samme som ’funksjonshemmet’. Brukes i stadig
mindre grad.

Handikapparkering
Bilparkeringsplass avsatt spesielt for personer med
nedsatt funksjonsevne. Plassene er større enn stan-
dardplasser og lokalisert nær inngang eller destina-
sjon.

Handikaptoalett
Toalett utformet for funksjonshemmede brukere.

Hindrekant
Det samme som ’avvisningskant’.

Hvileplan
Horisontalt plan i trinnfri stigning (for eksempel
rampe).

Hørsel
Hørselsfunksjoner er relatert til det å oppfatte fore-
komsten av lyder og skille mellom plassering, tone-
høyde, lydstyrke, kvalitet og forståelse av lyder.
Hørselstap omfatter svak reduksjon i hørsel til full-
stendig døvhet.

Hørselshemmet
Fellesbetegnelse for alle grader og arter av hørsel-
stap. Mennesker med hørselshemming deles i to
hovedgrupper; døve og tunghørte.

Håndlist
Lister som er montert langs trapp, rampe eller vegg
for å gi støtte og sikkerhet. Brukes også som ledelin-
je.
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Håndteringsevne 
Håndtering er relatert til aktiviteter som å bære, flyt-
te og håndtere gjenstander. Det innbefatter hand-
linger der det brukes bein, føtter, armer, hender –
rekke, løfte, legge ned, dra, skyve, sparke, gripe, slip-
pe, snu, kaste og ta imot.

I
Inngangsparti
Adkomstområde fra vei/fortau til inngangsdør 

K
Kognitiv
Samlebegrep for intellekt, hukommelse, språk, lese-
evne.

Kognitive evner
Evne til å forstå, integrere og behandle informasjon.
Innbefatter evne til abstraksjon og organisering av
ideer og tidsplanlegging.

Kognitiv svikt
Vanskeligheter med oppmerksomhet og konsentra-
sjon, hukommelse, bearbeiding av sanseinntrykk,
forstå språk og kommunikasjon, planlegge og utfø-
re handlinger, tenke raskt og komplisert og en-
dringer i atferd og personlighet. Kognitiv svikt er en
skjult funksjonshemming.

Kognitive vansker
Det samme som ’kognitiv svikt’.

Kontaktallergi 
Allergi som utløses ved overflatekontakt.

Kontrastmerking
Merking av for eksempel
nivåforskjeller, viktige in-
stallasjoner, manøvre-
ringspanel o.l. ved hjelp
av kontrast i farge eller
materiale. Kan for ek-
sempel gjelde merking
av trappeneser, fortaus-
kanter m.m.

Kvitteringslys
Lyssignal som angir at en bestemt funksjon er virk-
som (for eksempel ved tilkalling av heis).

L
Ledegjerde
Gjerde som visuelt og fysisk hjelper til å angi ret-
ning og lede gående og kjørende i 
riktig retning.

Ledelinje 
Markert linje (for ek-
sempel annen farge,
materiale og/eller over-
flate) i gulv, på vei eller
langs vegg og som kan
angi retning eller varsel
om fare.

Livsløpsbolig
En bolig med trinnfri atkomst og viktigste rom på
inngangsplanet, dvs. kjøkken, oppholdsrom, bad/to-
alett og en sovemulighet.

Livsløpsstandard
Standard definert av Husbanken for å sikre god til-
gjengelighet i og rundt bolig. Legges bl.a. til grunn
for husbankfinansiering av livsløpsboliger. (Er for ti-
den under revisjon, februar 2006)

Lydfyr
Teknisk hjelpe-
middel som gir
lyd for å angi
retning til 
areal/sted.

Løfteplattform
Plate med plass for rullestol montert på en løfteinn-
retning for å utjevne større nivåsprang.

Foto: Husbanken

Foto: Husbanken

Foto: Husbanken
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M
Manøverknapper
Det samme som ’betjeningsknapper’.

Manøvreringsareal
Areal for manøvrering av rullestoler slik at det blir
mulig å betjene funksjoner, for eksempel areal som
er nødvendig for å åpne dører.

Markering
Merking av f eks nivåforskjeller, viktige installasjo-
ner, manøvreringspanel o.l. ved hjelp av piktogram,
farge, kontrast, endret overflate.

Medvirkning
Innebærer at grupper eller personer som har inter-
esser i eller er berørt av beslutninger får anledning
til å følge beslutningsprosessene og fremføre sine
synspunkter. Medvirkning brukes om prosesser hvor
det deltar flere personer eller grupper med ulike
interesser, f eks utarbeidelse av kommunale planer.

Miljøhemmet
Omfatter personer som har overfølsomhet for luft
og materialer, for eksempel astmatikere, allergikere
og personer med andre former for nedsatt immun-
forsvar.

Minstestandard
Standard (definert av Husbanken) med funksjons-
krav som skal sikre alminnelig god boligkvalitet for
vanlige 2-, 3- og 4-roms boliger slik at boligene er
tilfredsstillende for det antall personer de er plan-
lagte for og er generelt brukbare over tid.
Husbankens minstestandard er ikke lenger norma-
tiv for Husbanken.

Motorikk
Fellesbetegnelse for alle typer bevegelsesfunksjoner.

Multifunksjonshemming 
Når en person har flere typer funksjonshemming;
for eksempel både svekket syn og nedsatt gang-
funksjon.

N
Nedsatt funksjonsevne 
Det samme som ’funksjonsnedsettelse’.

Nivåforskjeller 
Små nivåsprang, for eksempel terskler og kantstein.
Nivåmerking 
Det samme som ’kontrastmerking’

Nivåsprang 
Høydeforskjell mellom to horisontale nivåer. (Kan
utliknes for eksempel ved hjelp av en rampe.)

Nå-og rekkehøyde
Angir betjeningshøyde ved plassering av utstyr,
bygningsdeler, installasjoner, betjeningstablåer og
innredning.

O
Ordinær bolig
Bolig der det ikke er tatt spesielle hensyn til bruker-
grupper med spesielle behov. (NB: En ordinær bolig
kan også være livsløpsbolig eller til og med univer-
selt utformet dersom dette defineres som en fast
(og ordinær) del av utformingen av boliger flest.)

Omsorgsbolig
En bolig som er tilpasset orienterings- og bevegel-
seshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere
etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og
omsorg. Den enkelte bolig kan være utformet som
selvstendig bolig eller som bofellesskap/bokollektiv

Omsorgsstandard
Livsløpsstandard med areal for hjelper på bad, toa-
lett og soverom.

Orienteringshemmet
En person som har vansker med å orientere seg i
det fysiske miljø når dette ikke er tilrettelagt (for ek-
sempel ved hjelp av lys, farge, kontraster og materi-
albruk, akustikk eller skilting). Nedsatt orienterings-
evne kan skyldes sansetap (for eksempel synshem-
ming, hørselshemming), utviklingshemming eller
former for lesevansker
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P
Publikumsbygg
Byggverk som er åpent for publikum.

R
Rampe
Trinnfri forbindelse mellom to horisontale plan. (For
å kunne benyttes av rullestol stilles krav til bredde,
stigning, repos mv.)

Redusert funksjonsevne     
Det samme som ’funksjonsnedsettelse’.

Rekkehøyde
Hvor langt (opp og ned) man rekker i vertikalplanet,
for eksempel når man sitter i en rullestol.
Relevant i forhold til betjening av utstyr, bygnings-
deler, installasjoner og innredning.

Relieffskrift
Skrifttegn som er opphøyd fra grunnflaten.

Repos 
Horisontalt plan i et trappeløp. Repos brukes ofte i
forbindelse med endring av retning.

Rullator 
Teknisk hjelpemiddel utformet som en ramme med
hjul til støtte ved redusert gangfunksjon, jf. ’gåstol’.

Rullestol
Mobilt fremkomstmiddel for bevegelseshemmet.
Dimensjoneringsfaktor for planløsninger for rom,
byggverk, anlegg og uteområder.

Rullestolssymbolet 
Det samme som ’tilgjengelig-
hetssymbolet’.

S
Sensorisk
Samlebegrep for syn, hørsel, smak, lukt, balanse

Servicehund
Fellesbetegnelse for førerhund, høre- og hente-
hund.

Sikthøyde
Øyehøyde for en person. Har betydning for plasse-
ring av utstyr, bygningsdeler, installasjoner og inn-
redning.

Sklisikker
Friksjonsegenskap ved overflaten til gulv som redu-
serer faren for at person skal skli. Oppnås gjerne ved
å øke overflatens friksjonsegenskaper.

Smalheis
Personheis som tilpasses bredde i eksisterende
trapperom.

Smarthus
Bolig hvor det anvendes smarthusteknologi.
Se smarthusteknologi

Smarthusteknologi 
Smarthusteknologi er en samlebetegnelse for infor-
masjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), an-
vendt i boliger, der de ulike komponentene kom-
muniserer med hverandre via et lokalt nettverk.
Teknologien kan brukes til å overvåke, varsle og ut-
føre handlinger etter valgte kriterier Teknologien
kan blant annet styre lys, varme, dører og andre de-
ler av huset gjennom digitale eller mekaniske enhe-
ter og gjøre boligene mindre energikrevende, sikre
mot brann og fuktskader og gi beboerne større
trygghet og selvstendighet.

Snusirkel 
Område innenfor en
sirkel som gjør det
mulig for en rullestol å
snu 360º.

140

140

Snuareal: 140 x 140 cm

Foto: Husbanken
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Stigningsforhold
Stigningen på vei, atkomst, rampe o.l. som et for-
holdstall mellom vertikal høyde og lengde (1:20;
dvs. 1 m. vertikal stigning for hver 20 m lengde av
vei, rampe, o.l.).

Stigningsgrad
Stigningen på vei, atkomst, rampe o.l. målt i prosent.

Støttehåndtak
Håndtak montert på horisontal/vertikal flate til støt-
te for person med funksjonsnedsettelse.

Svingareal
Et gitt areal som angir bredder (og forholdet
mellom disse) som er nødvendig for at rullestol skal
kunne svinge rundt et hjørne der det er omslut-
tende vegger

Syn
Oppfatningen av nærvær av lys og form, kontur og
farge på visuelle stimuli.

Synshemmet
Alle typer synstap fra svaksynthet til total blindhet.

T
Taktil
Følbart

Taktil merking
Følbare overflater og tegn utført i relieff, forskjellig
materialbruk o.l.

Teleslynge 
Hjelpemiddel for en høreapparat-
bruker. Når teleslynge er installert
vil høreapparatet produsere en lyd
som har tilnærmet like høy kvalitet
som lyden ved talemikrofonen eller senderstudio.
Akustiske forstyrrelser som etterklangstid, ekko og
bakgrunnsstøy unngås.

Terskelfritt
Areal der det er benyttet dører uten terskler.

Tilgjengelighet
Egenskap ved den fysiske utforming av bygninger,
transportmidler, utemiljø som sikrer mennesker
med funksjonsnedsettelser atkomst og bruk ved
egen hjelp.

Tilgjengelighetsgrad
Grad av tilgjengelighet i forhold til en norm.

Tilgjengelighetssymbolet 
Internasjonalt symbol som gir informa-
sjon om at atkomst, parkeringsplass,
heis, toalett, mv. er tilgjengelig og
brukbart for rullestolbrukere. Symbolet
brukes i noen tilfeller for å markere tilgjengelighet
og brukbarhet for flere grupper funksjonshemmede

Tilpasning
Tiltak for å sikre at eksisterende produkter, bygg-
verk, eller uteområde egner seg for brukers funk-
sjonsnivå.

Tilrettelegging
Tiltak for å sikre et gitt funksjonsnivå.

Trappeheis 
Løfteplate eller sete montert på skinner i eksiste-
rende trapp som løfteforbindelse mellom to eller
flere plan

Trappenese
Forkant på trappetrinn

Trapperepos 
Repos i trapp.

Trinnfritt 
Angir at atkomstvei eller plan i bygning er uten ni-
våforskjeller/nivåsprang.

Tunghørthet
Hørselstap av moderat karakter som ikke utelukker
taleoppfattelse og talekontroll via hørselen, men
hindrer det i ulik grad. Avhjelpes vanligvis med hø-
reapparat og eventuelt andre hørselshjelpemidler.

Foto: Husbanken
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Tverrfall 
Kjørebanens/fortauets helning på tvers av kjøreret-
ningen/gangretningen.
Kan være ensidig eller tosidig (takfall).

U
Universell utforming
Utforming av produkter, byggverk og uteområder
slik at de kan brukes av alle 
mennesker på en likestilt måte. Bruk så langt det er
mulig uten spesielle tilpasninger 
eller hjelpemidler.

V
Vis
Høyde på kantstein som vises over bakken.

Generelt 
I utarbeidelsen av ordlista har vi brukt en rekke kil-
der. I noen grad er de sitert direkte, men ofte er
tekst bearbeidet for å kunne gi, etter vår mening,
den mest presise beskrivelsen av de ulike begre-
penes betydning. Vi vil presisere at forklaringer og
definisjoner gjelder for begrepene benyttet innen-
for bolig- og byggesektoren. Begrepene brukt i an-
dre sammenhenger kan ha en helt annen betyd-
ning som ikke er nevnt her.

Kilde for beskrivelsene av ordene er angitt der hvor
det finnes en spesifikk kilde.
Angivelsen ”Standard beskrivelse” innebærer at kil-
den er hentet fra generelle oppslagsverk som leksi-
kon eller fremmedordbok. Slik tekst er i de fleste til-
feller laget med bakgrunn i flere generelle kilder.
Andre kilder er offentlige dokumenter, interne skriv
og noen ord er forsøkt definert ut i fra en forståelse
om begrepets betydning. Videre er NSF-ISO/IEC
Guide 71 i ordliste/begrepshåndbok og utenland-
ske standarder benyttet.

"Pronorm AS forvalter opphavsrett til Norsk
Standard på vegne av Standard Norge. Utdrag fra
SF-ISO/IEC Guide 71 Retningslinjer for å ta hensyn
til eldres og funksjonshemmedes behov ved utar-
beidelse av standarder er gitt etter avtale med
Pronorm AS. Pronorm AS er ikke ansvarlig for even-
tuelle feil i gjengivelsen av standardens innhold.
Uten særlig avtale med Pronorm AS, tillates ikke ko-
piering eller gjengivelse av hele eller deler av Norsk
Standard i noe format”
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Byggesaker12.  Ord og uttrykk

A
Absorpsjon 
Oppsuging. Malingsteknisk benyttes absorpsjon om
underlagets evne til å ta opp i seg malematerialer. I
fargelæren snakker vi om at sollyset delvis absorbe-
res når det faller på en farget flate. Sollyset innehol-
der alle farger, og når det f.eks. faller på en rød flate,
vil solstrålene absorberes av overflaten med unntak
av de røde. De røde strålene vil bli kastet tilbake, og
øyet vil dermed oppfatte overflaten som rød.

Adhesjon 
Malingsteknisk benyttes adhesjon om malemateria-
lers evne til å gi heft til underlaget (hefteevne).

Aksjeleilighet
Du kjøper en aksje i boligaksjeselskapet, med rett til
å leie leiligheten. Andelen av fellesgjelden pluss kjø-
pesummen utgjør leilighetens verdi.

Akustikk
Lydlære. I bygg romakustikk, som gjelder lydforhol-
dene inne i et rom der lydkilden er.

Andelsleilighet
Leilighet som er en del av et borettslag eller andels-
lag. Du kjøper borett til leiligheten, betaler innskudd
og husleie, og har begrenset ansvar for fellesarea-
lene. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen
utgjør leilighetens vedi.

Anlegg
Arbeidsplass der det foregår bygging av veier, bruer,
vann- og kloakkledninger, fyllinger, planering, utgra-
ving og fundamentering for bygninger.

Anleggsgartner
Person med fagbrev i anleggsgartnerfaget. Tittelen
anleggsgartner er ikke skjermet tittel og derfor er
det noen med lang praksis i faget som bruker titte-
len. Se fagbrev

Anleggsgartnermester         
Person med mesterbrevutdanning, utdanningen
bygger på fagbrev i anleggsgartnerfaget og rele-
vant praksis.

Anleggsleder/byggeplassleder/bygge-
leder
Har ansvaret for drift av byggeplassen og gjennom-
føring av byggeprosjektet.

Anleggsmaskinfører
Anleggsmaskinføreren kjører og vedlikeholder gra-
vemaskiner bulldosere, anleggsdumpere og veihøv-
ler mm.

Annuitetslån
En låntype der summen av renter og avdrag utgjør
et fast konstant beløp ved hver betalingstermin.
Sett over låneperioden vil avdragsdelen øke mens
rentedelen synker.

Ansvarshavende
Se ansvarlig foretak.

Ansvarlig foretak
Foretak som overfor kommunen har søkt om, og
fått tildelt ansvar i en byggesak. (Den tidligere per-
sonlige funksjonen ansvarshavende er nå erstattet
av firma/foretak som må ta ansvar.)

Approbasjon
Bygningsmyndighetenes godkjenning av bygge-
melding/ byggetillatelse. Det kan knyttes visse be-
tingelser til byggetillatelsen. Betingelsene kan for
eksempel være opparbeidelse av parkeringsplasser,
lekeplass og lignende.

Arbeidsmiljøloven
Lov som regulerer ulike sider ved arbeidsforholdet
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidstaker
Person som er ansatt i et arbeidsforhold

Arbeidsgiver 
Private eller offentlige bedrifter og organisasjoner
som har ansatte i arbeid

Areal
Angir størrelsen på en tomt eller et landområde

Arealdisponeringsplan
Plan for utnyttelse eller disponering av et område

Ar (a)
Er 100 kvadratmeter
Se dekar og mål
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Ark
Takoppbygg med vindu.

Arkitekt
Arkitekten tegner og utformer byggenes utseende
og funksjon.

Armering
Stålstenger som støpes inn i betong for å forsterke
denne.

Asfaltør
Asfaltøren produserer asfalt og legger asfalt på vei-
er og plasser.

Atkomstvei
Avkjørsel fra offentlig vei til et bestemt område, for
eksempel boliger, næringsområde, sykehus osv.

Atrium
For eksempel boliger plassert som en U rundt et
mindre tun, eller en enebolig bygd som en U. Det
som er inne i U-en, er atriet.

Avdrag
Tilbakebetaling av lån.

Avkjørsel
Se atkomstvei.

Avrenning
Utrykk brukt om f eks næringsstoffer som renner ut
i et vassdrag

Avretting
En måte å finplanere/justere et område, f eks med
lirer, før legging av belegningsstein. Se lirer

B
Balkong
Oppholdsplass på husfasade konstruert som et
framspring med gulv og lave vegger.

Trehus, Norges Byggforskningsinsstitutt

Byggforskserien,
Nr. 571.431
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Bas
Basen leder et arbeidslag i produksjonsarbeidet på
byggeplassen.

Bebyggelsesplan
Detaljutarbeidelse av reguleringsplan som bl.a. viser
husenes plassering i terrenget, parkeringsplasser og
atkomstvei.

Beis 
Gjennomsiktig eller halvt gjennomsiktig oppløsning
som er egnet til å farge et underlag uten å skjule
det. Noen typer beis kan trenge inn i underlaget.

Belegg
Felles betegnelse for asfalt, forsjellige typer stein,
heller, osv som brukes på veier, gater, gårdsplasser
osv.

Belegningsstein   
Betegnelse for ulike typer prefabrikkert betongstein

Beskjæring  
Fjerning av greiner og kvister på busker og trær for
å oppnå ønsket vekst og form

Betong
Byggemateriale som er en blanding av sement,
sand og vann.

Riktig
snitt

Riktig
vinkel,
ca. 5 mm
over en
knopp

Ujevnt
snitt

Ødelagt
vev gror
langsomt

Dårlig
vinkel

Snittet
skal ikke
skråne mot
knoppen

For
høyt

Snittet
for langt
over
knoppen

Lett beskjæring Moderat beskjæring Hard beskjæring

Beskjæring av roser

Beskjæringsverktøy
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Bilbås
Åpen garasje (engelsk carport). Kan ha tak, men
minst halvparten av veggarealet skal være åpent.

Bindemiddel
Sement, lim osv. Brukes i betong og for feste av hel-
ler, belegningsstein osv.

Bindingsverk/vegger
Byggemåte for trehus, skjelettet. Ofte forvekslet
med reisverk, se også utmurt/innmurt bindingsverk.
Bindingsverket består av vertikale stendere og hori-
sontale sviller i topp og bunn, supplert med spikers-
lag, losholter, utforinger og utlekting.

Bjelkelag/etasjeskiller
Bjelkelag/etasjeskiller består av trebjelker med gulv
på oversiden og himling eller stubbeloft på undersi-
den.

Blokk
Hus med over fire etasjer med felles trapp eller heis.
Lavblokker er normalt inntil tre etasjer og høyblok-
ker over seks etasjer.

Blomstringstid
Angir tidspunkt for blomstring, f eks vår, sommer el-
ler høst.

Boligareal BOA
Bruksareal for boligens hoveddel. Måles i kvadrat-
meter der det er minst 1,9 meters takhøyde og
bredden overstiger 60 cm. Inkludere trappeåpning-
er.

Boligbyggelag
Organisasjon som har til formål å skaffe medlem-
mene bolig ved bygging eller ved kjøp av bygg.

Boligparkering
Parkeringsplasser for beboere i direkte tilknytning
til boligene.

Boligens hoveddel
Stue, kjøkken, soverom, bad og andre oppholdsrom

Boligens tilleggsdel
Garasje, boder og oppbevaringsrom

Bord
Trelast med tykkelse opp til 37 millimeter og bred-
de 75 millimeter eller større. Se trelast.

Boligsparing (BSU)
Spareordning for ungdom.

Borettslag
Beboere som i fellesskap eier og styrer et boligom-
råde. Borettshaverne er andelseiere i borettslaget.
Hver andel gir rett og plikt til å leie en bolig i laget.
Et borettslag kan være tilknyttet et boligbyggerlag.
Frittstående borettslag er uavhengig av boligbyg-
gerlag.
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Brostein
Felles betegnelse for granittstein brukt som dekke
til gater, veier og plasser. Etter størrelse delt i storga-
testein, smågatestein og knott/mosaikkstein

Bruddheller
Naturstein med plan overflate, brukt som dekke på
terrasser og i hageganger.
Se skifer

Bruksareal BRA
Hele boligens indre areal, inklusiv vegger smalere
enn 50 cm

Bruksendring
Det at en bygning eller en del av den tas i bruk til et
annet formål enn den er godkjent for. Hvis eien-
dommen er regulert til annet formål enn den bruk
det er søkt om, kreves også dispensasjon fra regule-
ringsplanen/reguleringsvedtektene.

Bruttoareal BTA
Hele boligens ytre areal, med hoveddel og tilleggs-
del, ikke balkong og veranda

Brutto gulvareal
Brutto gulvareal er antall kvadratmeter av alle eta-
sjene i et bygg, målt fra den utvendige delen av
veggen. Gulvareal under vegghøyde 1,5 meter tas
ikke med.

Brutto grunnareal
Brutto er grunnareal hele tomta, med tillegg av
halvparten av tilstøtende vei, park, plass eller vann,
maksimalt 10 meter ut fra eiendomsgrensen.

Bud
Skriftlig bekreftelse på at du vil kjøpe boligen til an-
gitt pris, dersom du får tilslaget. Et bud er bindende.

Budrunde
Megleren eller den som står for salget, det kan være
deg selv, administrerer budene fra de interesserte.
Hver enkelt har anledning til å høyne det skriftlige
budet, som ofte etter auksjonsmodellen. Dette fore-
går ofte på telefon.

Busker
Treaktige planter/vekster, benevnelse ofte brukt om
planter opp til 5 – 6 meter i høyde.
Se lignoser

Byfornyelse
Utbedring, modernisering eller riving/nybygging av
eldre bebyggelse, kombinert med f.eks. forbedring
av gårdsrom, trafikk- eller parkeringsforhold.

Byfornyelsesstandard
Betyr normalt utbedring til 30 års standard. Det vil si
at boligen skal være en god bolig i minst 30 år etter
utbedring.

Bygge-/deleforbud
Forbud for grunneier  inntil videre  å bygge på sin
eiendom, eller å dele den for eksempel ved salg.

Byggebeskrivelse
Grunnlag for anbudsinnhenting, kontrakt for salg
og/eller prissetting.

Byggeforskrift
Utfyllende bestemmelser på landsbasis til byg-
ningsloven. Byggeforskriftene setter detaljerte krav
til oppføring av nybygg og byggearbeider.

Byggegrense, byggelinje
Angir nøyaktig begrensning for beliggenhet av byg-
get innenfor tomtegrense, ofte definert i forhold til
minste avstand fra vei.

Byggherre, tiltakshaver
Byggherre eller tiltakshaver er den som bestiller og
betaler bygget, og står som eier overfor myndighe-
tene ved byggesøknad.
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Byggelån
Lån som gis til oppføring av bygg mot tinglyst pan-
tesikkerhet i eiendommen. Lånet betales ut etter
hvert som arbeidet med bygget går fram. Lånet byt-
tes i et mer langsiktig lån når bygget er fullført.

Byggemelding
Melding om bygging gitt på fastlagt skjema, med
vedlegg av situasjonskart, tegninger og gjenpart av
nabovarsel. Forskrift angir hvilke typer bygg/tiltak
som kan meldes, og hvilke som krever søknad.

Byggesaksgebyr
Betaling for å få behandlet byggesøknaden. En for-
utsetning for å få byggetillatelse og igangsettings-
tillatelse.

Byggesøknad
Søknad om byggetillatelse gitt på fastlagt skjema,
med vedlegg av situasjonskart, nabovarsel, tegning-
er, søknader om ansvarsrett med mer. Forskrift angir
hvilke type bygg/tiltak som krever søknad, og hvilke
som bare krever melding.

Byggetillatelse
Se approbasjon.

Byggevareselger
Byggevareselgeren veileder kunder og selger byg-
gevarer i byggevareforretninger.

Byggtapetserer
Byggtapetsereren legger tapet på vegger og be-
legg på gulv.

Byggmester
En som etter bestått fagprøve (svenneprøve) i tøm-
rerfaget har gjennomført obligatorisk mesterutdan-
ning, bestått mesterprøven og som påtar seg byg-
geoppdrag.

Bygningsloven
Plan- og bygningsloven er det juridiske grunnlaget
for bygningsrådets arbeid.

Bygningsråd
Lovbestemt utvalg for alle bygge- og reguleringssaker.

Bygningsvedtekter
Lokale forskrifter som fastsetter tillegg eller unntak
fra bestemmelsene i bygningsloven.

Bunnsvill
Se bindingsverk/vegger.

C
Carport
Se bilbås.

D
Dampsperre
Dampsperren monteres på den varme siden av 
isolasjonen i yttervegger og tak. Dampsperren skal
sikre mot luftlekkasje, og hindre varm fuktig luft å
trenge inn gjennom isolasjonen, noe som kan føre
til fuktskader.

Dekar (daa)
Er 1000 kvadratmeter
Se ar og mål 

Dekkbeis 
Godt dekkende, mager maling som lar treets årring-
er stå frem som et relieff, og således gir inntrykk av
en beiset flate.

Deling
Oppstykking av grunneiendom. Deling må godkjen-
nes av bygningsrådet.

Densitet
Forholdet mellom et materiales masse (vekt) og vo-
lum. Som eksempel vil en tung tresort som eik ha
høyere densitet enn for eksempel gran.
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Desibel, dB (A)
Målenhet for lydnivå. Helserådet har lovfestet øvre
grenser for lydnivå (støy) i boligområder.

Diagonal
Den rette forbindelseslinjen mellom to hjørner i en
mangekant. Man måler diagonalen i et rom for å
kontrollere formen på rommet. Dette er nødvendig
å gjøre når det for eksempel skal legges fliser på
gulv og vegger i et bad eller gulvbelegg i et rom.

Diameter
Den rette linjen som går gjennom sirkelens sentrum
og ender i periferien (tverrmål).

Dispensasjon
Unntak fra gjeldende regelverk/lovbestemmelse.
Kan gis i enkelttilfeller hvis det er særlige grunner til
stede.

Dokumentavgift
Avgift til staten når eiendomsretten til fast eiendom
blir tinglyst. Den er for tiden 2,5 %

Dorisk søyle
Den eldste og mest bastante søylen fra det gamle
Hellas. Søylens øverste del kan ligne en pute som
overfører vekten fra bjelkelag til søylehals.

Dokumentavgift
Avgift til staten når eiendomsretten til fast eiendom
blir tinglyst. Den er for tiden 2,5 %

Drenering
Er det samme som grøfting. Brukes for å lede bort
overflødig/uønsket grunn- eller overflatevann.

Dreneringsevne
Ulike jordarter har ulik evne til å slippe gjennom
vann. Sandjord har god dreneringsevne, myrjord
dårlig.

Dressing
Dressing består av sand og eventuelt en andel torv.
Dressing tilføres overflaten på grasplen for å bedre
lufttilgang og voksevilkår, 1- 2 cm tykkelse.

E
Effektiv rente
Nominell rente pluss gebyrer og omkostninger

Egenvekt
Se spesifikk vekt.

Eiendomskart
Påbudt kommunalt kart som viser eiendomsgrenser
og eiendomsbetegnelser.

Eiendomsregister
Påbudt kommunalt register over grunneiendom-
mer i kommunen. Registeret har opplysninger om
gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt feste-
nummer, areal, bygninger, adresse, eier og henvis-
ning til målebrevprotokoller.

Ekspropriasjon
Tvangsoverdragelse/kjøp av eiendom eller rettighe-
ter mot erstatning, fra privat eier til kommune eller
stat.
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Ekvidistanse 
Høydeforskjell mellom 2 koter på et kart.
Se kote

Elektriker
Elektrikeren monterer, reparerer og vedlikeholder
elektriske anlegg i hus.

Emisjon
De fleste byggematerialer tilfører romluften kjemis-
ke stoffer gjennom emisjon (avgassing). Emisjoner
”drives” eller oppstår på grunn av forskjeller i damp-
trykk. Når damptrykket til en gass er høyere inne i
materialet enn i den omkringliggende luften, avgis
gass fra materialet helt til likevekt oppnås.

Emulsjon
Sammenblanding av to ikke blandbare stoffer hvor
det ene stoffet flyter f.eks. som ørsmå dråper i det
andre stoffet (olje i vann). PVA-maling er et eksem-
pel på en emulsjon hvor PVA-partiklene (plast) flyter
uoppløst i vann.

Enebolig
Hus som er innredet med én boligenhet.

Entreprenør
Et firma som påtar seg å utføre bygge- og anleggs-
arbeider.

Enhetsregistret
Et statlig register over alle foretak i Norge, med opp-
lysninger om hvem som sitter i styret, hvem som le-
der selskapet, årsregnskap, styrets årlige beretning
(rapportering) etc. Lokalisert i Brønnøysund.

Erosjon
Nedbrytning av en malings- eller lakkfilm, ofte helt
ned til underlaget. Årsaken til dette skyldes som re-
gel ytre påkjenninger fra vær og vind.

Etableringslån
Lån til førstegangskjøpere av bolig, formidles ofte
gjennom kommuner

Eviggrønn
Planter som har grønne blader eller nåler hele året.

F
Fagarbeider 
En håndverker som etter fastsatt teoretisk opplæ-
ring og praksis har avlagt og bestått fagprøven i et
fag. Se svenn.

Fagbrev
Dokument som viser at en person har avlagt og be-
stått fagprøven
Se fagprøve

Fagprøve
Den praktiske prøven som avlegges for å få fagbrev
som anleggsgartner

Fall 
Belegg legges med helning/skråning for avrenning
av overflatevann 
Oppgis ofte i %. Se stigning

Falming
Utilsiktet endring av fargen på en overflate.

Fargebestandighet
En malings evne til å beholde sin opprinnelige farge
under forskjellige påkjenninger.
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Fargelære
Læren om farger, f eks hvilke farger (blomster og
busker) som passer sammen

Fargeskille
Markering mellom ulike farger på samme flate og i
samme rom. Overgang mellom himling og vegg be-
traktes ikke som fargeskille.

Fasader
Ytterveggene danner husets fasader, husets utseende.

Fastpunkter
Punkter som er varig merket i marken og tjener
som grunnlag for kart- og oppmålingsarbeider.

Fastrente
Renten bindes til en avtalt sats for en avtalt periode,
for eksempel 3 år

Fellesareal
Areal som er avsatt for felles avkjørsel, gårdsplasser,
lekeplasser og annet areal som er felles for flere
eiendommer.

Ferdigattest
Dokument fra bygningsmyndighetene om at et
byggearbeid er ferdig, og utført i samsvar med gjel-
dende vedtak/regelverk. Ferdigattesten markerer at
bygningsmyndighetenes tilsyn med nybygget er
avsluttet, og de ansvarlige foretakene er fritatt for
sitt ansvar overfor myndighetene.

Ferdigplen
Grastorv som dyrkes, skjæres, og legges ut til plen
eller grasbane. Ofte 2 m lengde, 3 cm tykkelse og 40
cm bredde.

Feste
Leie av grunn mot avgift per år. Kalles ofte også
bygsling.

Fester
Person, organisasjon eller bedrift som leier grunn.

Film
Sammenhengende belegg av ett eller flere lag ma-
ling eller lakk.

Filsing
Utglatting av sparklede partier med våt svamp eller
liknende. Filsing kan erstatte sliping.

Fingerskjøtt trelast
Lengdeskjøtt trelast ved hjelp av fingerskjøter.
Planker skjøtes ved liming sammen i endene til en
endeløs streng som kappes i ønskede lengder.

Firkant/boks
Trelast med tilnærmet kvadratisk form og med mar-
gen tilnærmet i midten. Dimensjon fra 70 millimeter
til 175 millimeter. Se trelast.

Flekkmaling
Flekking med maling før siste toppstrøk.

Flekksparkling
Sparkling som utgjør høyst 1/3 av flaten. Sparkling
som utgjør over 1/3 av flaten betraktes som hel-
sparkling.

Flyndreskje
Murskje som brukes på trange steder der det er
vanskelig å komme til med annet murerverktøy.

Trelast og treproduksjon,
Universitetsforlaget

Gesimslinje

Gesims

Gesimsfremspring

Gavlutstikk

Sidevegg, langvegg

Gavlvegg, kortvegg
Dekkbord

Vindski

Gavl-
trekant

Gesims-
høyde

Møne-
høyde
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Flytende rente
Renten følger markedsrenten.

Forband
Mønster for f eks betongstein og som gir brutte fu-
ger for eks ? forband.

Forbindelsesmidler
Spiker, bolter, treskruer, skruer, spikerplater, tømmer-
forbindere, lim osv.

Foretak
Betegnelse på et firma som er registrert i enhetsre-
gistret i Brønnøysund.

Forhåndskonferanse
En rett byggherre eller tiltakshaver har til å få disku-
tere sin byggesak med kommunen før det søkes el-
ler meldes.

Forhåndstiltredelse
Adgang til å ta i bruk eiendom før det foreligger en-
delig rettsavgjørelse om fastsettelse av ekspropria-
sjonserstatningen.

Forhåndsuttalelse
Uttalelse fra offentlig administrasjon, politiske ut-
valg eller andre om en plan — før realitetsbehand-
ling i bygningsrådet.

Forhåndsvarsling
Det samme som nabovarsel.

Forkjøpsrett
Kommunenes eller statens rett etter lov til å erverve
eiendommer foran private kjøpere.

Forprosjektering
I forprosjektet legger arkitekten og konsulenten
frem de første forslagene for å oppfylle de kravene
som stilles, for eksempel i et byggeprogram.

Forskaling
En forskaling er den formen som benyttes ved stø-
ping av betongkonstruksjoner.

Forskalingssnekker
Forskalingssnekkeren lager de formene som benyt-
tes ved støping av betongkonstruksjoner.

Fortetting
Boligbygging i allerede bebygde områder, enten
ved nybygging på private villatomter eller ved ut-
bygging av mindre offentlige eller private ubebyg-
de arealer innenfor boligområder.

Fotosyntese
Klorofyllførende planters utnytting av lysenergi til
assimilasjon av CO2

Fredning
Sikring av bygning eller anlegg etter lov om kultur-
minner. Alle spørsmål angående fredede bygninger
skal forelegges Riksantikvaren.

Friareal
Område som er regulert til parker, turveier, leirplas-
ser eller anlegg for lek og idrett.

Fuge 
Avstand/mellomrom mellom stein lagt som belegg
eller i mur

Byggforskserien,
Nr. 573.151

Byggforskserien,
Nr. 523.127
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Fugesand
Fellesbetegnelse på sand eller knust masse brukt til
å fylle fugene i steinbelegninger 

Fuging
Ifylling av spalter mellom to komponenter.

Fundament
Bærekonstruksjon som overfører lasten fra bygg-
verk til byggegrunnen.

Fundamentering 
Grunnarbeid for underbygging/underlag for f eks
beleggingsstein. Lages av telesikre masser, og er
viktig for å få et stabilt underlag for steinbelegning-
er

Furu
Nåletre som ved siden av gran er det mest vanlige
treslag i trehusbygging. Se treslag.

Fylkesvei
Offentlig vei som vedlikeholdes av fylket.

G
GAB
Statlig register med opplysninger om
Grunneiendommer (G), Adresser (A) og Bygninger
(B). Se også eiendomsregister.

Gangvei
Veiareal reservert for gående, atskilt fra annen tra-
fikk.

Gatebruksplan
Trafikkplan for sentrale områder i byer.

Gatenormaler
Regelsett for utforming av gater.

Gatetun
Gate, opparbeidet til både kjøring, parkering og lek
og opphold. Kjøreveien gjennom gatetunet er smal
med skarpe svinger, for å sikre minimal hastighet.

Gavlvegg
Endeveggen på et hus. Se fasade.

Generalplan
Lovbestemt plan som fastlegger arealbruk for hele
kommunen. Se kommuneplan.

Generalplanvedtekt
Vedtekt som gjør generalplanens arealbruk rettslig
bindende.

Gerikt (karmlist)
Tysk betegnelse for lister til omramming rundt dø-
rer og vinduer. Dekker dyttefugen mellom karm og
vegg.

Gesims

Gesimshøyde

Gipsmaker
Gipsmakeren lager former og sjablonger, støper i
gips og sement og monterer ornamenter og friser i
tak og på vegger.

Gjenboer
Eier eller fester av fast eiendom på den andre siden
av vei eller gate.

Gjennomskinnelig behandling
Behandling som utføres med lasur eller beis.

Gjødsel
Fellesbetegnelse for plantenæringsstoff, f eks kunst-
gjødsel og naturgjødsel

Skjæringen mellom ytterveggens ytre flate
og takflaten.

Høyden til skjæringen mellom ytterveggens ytre
flate og takflaten. Gesimshøyden måles i forhold til
gjennomsnittsnivået for planert terreng rundt
bygningen, hvis ikke annet er bestemt. Se fasader.
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Gjødselplan
Plan for gjødselmengde og gjødseltype for et tids-
rom, ofte en vekstsesong for spesielle vekster, plen
eller busker

Glassull/glassvatt
Isolasjonsmateriale som er framstilt av kvartssand
eller glass.

Glattet flate
Flate som er bearbeidet med stålbrett, glattemaskin
e.l.

Gotikk
Stilart fra middelalderen, spissbuestil.

GPS
GPS er et satellittbasert navigasjonssystem som
dekker hele verden, døgnet rundt. Systemet består
av 24 satellitter som sender radiosignaler som leses
av mottakeren.

Gran
Nåletre som ved siden av furu er det mest vanlige
treslaget i trehusbygging. Se treslag.

Gravemaskin
Maskin for graving og opplasting av løse masser f
eks jord og stein.

Grenging
Sprøytepåføring av en sparkelmasse, slik at det opp-
nås en ensartet, kornet overflate.

Grense for bebyggelse
Avgrensning av det området et bygg skal plasseres
innenfor.

Gress
Planter i gressfamilien

Gressklipper 
Maskin for klipping av gress.

Gressplen
Areal med gressdekke.

Grunnarbeid
Se fundamentering

Grunning
Første strøk av tynn olje, maling eller seis på et ube-
handlet underlag.

Grunnkart
Kart fremstilt direkte fra originale målinger og kon-
struksjoner.

Grunnstrøk
Første strøk av tynn olje, maling eller seis på et ube-
handlet underlag.

Grøfting
Se drenering

Gårdsnummer/bruksnummer
Registreringssystem for grunneiendommer.
Gårdsnummer betegner den opprinnelige gården
og bruksnummer de enkelte deler som denne er
stykket opp i.

Gågate
Gate i forretningsområde, stengt for bilkjøring unn-
tatt vareleveranser til bestemte tider. Gågatene er
ofte utstyrt med trær, busker, blomster og krakker.
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H
Hammer
Til tømrerarbeid brukes en klohammer.
Hammerhodet har en slagflate til å slå inn spiker
med og en klo til å trekke dem ut med.

Hanebjelke
Horisontal avstivende bjelke i en takkonstruksjon.

Hardførhet
Anslag over hvor vinterherdige planter er. Angis
med h-tall i skala fra 1 til 8 som Norge er delt opp i.
8 er mest hardfør. Se klimasoner.

Hastighetsbegrensning
Reduksjon av kjørehastighet, enten ved skilting, el-
ler ved fysiske inngrep i veien for eksempel humper.

Heftelse/servitutt
Betegnelse for at noen har spesielle rettigheter
(klausul) til en eiendom. De kan være positive, for
eksempel rett til veiatkomst, eller negative, for ek-
sempel forbud mot høy utnyttelsesgrad.

Heftgrunn
Strøk som øker hefteevnen for det etterfølgende
strøket.
Helligdager
Påføringsfeil der små områder står ubehandlet til-
bake.

Herdighet
Se hardførhet

Hevd
Rettighet som aldri er bokført av myndighetene,
men som har vært godkjent av alle gjennom en viss
årrekke som en uskreven lov, og som derfor blir
anerkjent som en lovlig rett.

Himling
Se bjelkelag/etasjeskiller.

Hjelpestoff
Stoff som tilsettes i små mengder for å tilføre pro-
duktet visse ønskete egenskaper.

Hjemmel
Rettslig grunnlag for en rettighet. Grunnlaget kan
være en lov, tinglysning eller hevd.

Hovedkartverk
Påbudt kommunalt kartverk i målestokkene 1:500
og 1:1000. Utarbeides av oppmålingsvesenet.

Hovedprosjektering
I hovedprosjektet får prosjektet den endelige utfor-
mingen og de viktigste konstruksjonsprinsippene
blir utarbeidet.

Hulkil
Overgang mellom gulv og vegg og mellom vegg og
tak.
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Hustyper
Hustyper bestemmes ut fra reguleringsplan, tom-
testørrelse og terrengforhold.

Høvellast
Trelast med høvlet glatt overflate som er plan eller
er formet med forskjellige profiler.

Høgdekurve
Se kote

I
Illustrasjonsplan
Skisse som legges frem sammen med regulerings-
planen, og som viser hvordan området kan se ut, for
eksempel bygningers plassering i terreng, etter at
reguleringsplanen er gjennomført.
Illustrasjonsplanene er nokså uforpliktende, i mot-
setning til bebyggelsesplanen.

Inntrengning
Inntrengning er et produkts evne til å trenge ned i
underlaget (penetrere).

Trehus, Norges Byggforskningsinsstitutt
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Inntykning
Malingen eller lakken blir tykk mens den står i bok-
sen. Inntykning forårsakes som regel av reaksjon
mellom pigment og bindemiddel.

Impregnering
Innsette et materiale, for eksempel trevirke, med en
væske som verner det mot fuktighet, sopp, ild osv.
Se trykkimpregnering.

Inneklima/innemiljø
Begrepet inneklima omfatter først og fremst tempe-
ratur, luft, lys og lyd, men begrepet omfatter også
psykologiske, sosiale og estetiske forhold.

Isolering
Bruk av materiale for å hindre at f eks kulde eller
varme trenger inn eller ned i undergrunnen Se tele-
hiv.

J
Jernbinder
Jernbinderen kapper, bøyer og legger armeringsstå-
let på plass i forskalinger for vegger, gulv, søyler,
trapper og fundamenter.

Jonisk søyle
Slank hellensk søyle som har dype riller, et tykt fot-
stykke og en utforming av den øverste delen som
et sneglehus.

Jord
Klassifiseres etter dannelsesmåte f eks morenejord,
sedimentær jord, forvitringsjord eller organisk jord.

Jordanalyse
Kjemisk analyse som viser hva jorden inneholder av
tilgjengelig næring.

Jordforbedring
Inngrep som tar sikte på å vedlikeholde eller forbe-
dre jorda som voksested for planter.

Jordfreser
Maskin eller redskap for bearbeiding av jord. Jorda lø-
ses opp og smuldres ved hjelp av roterende kniver.

Jugendstil
Dekorativ stilart fra slutten av 1800-tallet med bøl-
gende linjer og planteetterligninger.
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Justert skurlast
Planker og bord som er avrettet og dimensjonert til
eksakte mål med gitt toleranse. Justert skurlast har
2 millimeter mindre mål enn skurlast. Justert skur-
last er glatthøvlet på tre eller fire sider. Se trelast.

K
Kalibrering
Justering/innstilling av måleapparater ved å bruke
standarder. Kalibrering skal gjøres regelmessig.

Kalk
Kalsiumforbindelser med basisk reaksjon. Brukes for
å øke Ph verdien i jord.
Se Ph

Kalkmaling
En type maling med lesket kalk som bindemiddel.

Karnapp
Framtrukket bygningsdel med vindusvegger plas-
sert på fasade eller hushjørne.

Karrébebyggelse
Konsentrert bebyggelse lagt i firkant (karré) med
innvendig gårdsrom. Leiegårdsbebyggelse av mur
fra slutten av forrige århundre ble ofte lagt i karré i
kvartaler.

Kart og delingsforretning
Se målebrev.

Kart og oppmåling
Oppmåleren kartlegger, måler land og sjø og tegner
kart.

Kikkert 
Landmålingsutstyr for å måle og sette ut gitte høy-
der. Se laser

Kitt
Tykk pasta laget av fyllstoffer, vanligvis kritt i et bin-
demiddel, f.eks. linolje. Kitt brukes til å fylle hull og
sprekker før maling og til å forsegle glass i vindus-
rammer.

Kitting
Påføring av kitt for å fylle hull og sprekker før ma-
ling.

Kjedehus
Flere eneboliger som er bundet sammen med bil-
bås, garasje eller boder. Se hustyper.

Klar behandling
Behandling som utføres med klar lakk, olje eller bin-
demiddeldispersjon (emulsjon).

Klimaanlegg
Anlegg til å regulere innendørs lufttemperatur og
luftfuktighet.

Klimasoner
Norge er inndelt i områder eller soner som har det
samme klima. Planter og busker er inndelt i hvilke
klimasoner de anbefales dyrket.
Se hardførhet.

Kloakkrør
Avløpsrør for vann og flytende avfall.
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Knevegg
Se figur.

Knutepunkt
Se takstol.

Kobber- og blikkslager
Kobber- og blikkslageren lager og monterer takren-
ner, beslag og ventilasjonsanlegg i bygg.

Kommuneplan
Kommuneplanen er et politisk dokument og et
handlingsprogram  for en 10-årsperiode  for hele
kommunenes virksomhet.

Kohesjonsjordarter
Kohesjon er det samme som bindekraft eller
sammenheng. En kohesjonsjordart er jord der en-
keltpartiklene er sterkt sammenbundet, f eks leire
og silt.

Komplett behandling
En eller flere delbehandlinger som til sammen gir et
underlag en spesiell struktur eller kulør.

Komprimering
Sammenpressing av underlag/fundamentering for f
eks belegningstein for å unngå setninger

Konsesjon
Tillatelse fra offentlig myndighet til å erverve fast
eiendom. Konsesjonsgrensene er:
For bebygde områder = 20 dekar
For ubebygde områder = 2 dekar
For områder som er regulert til næringsvirksomhet
= 5 dekar

Konsumprisindeks
Den viser endringene i prisene på varer og tjenester
som den enkelte husholdning forbruker. Prisene
innhentes ved undersøkelser av de forskjellige varer
i ulike forretninger og strøk av landet. Indeksen reg-
nes ut månedlig.

Konstruksjonsvirke
Trelast som er sortert og merket etter styrkeegen-
skaper.

Korintisk søyle
Den yngste av de gamle greske søylene. Ligner på
den joniske søylen, men har akantusblader i den
øverste delen.
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Korning
Knust materiale fra 2- 5 m.m. som ofte brukes som
settesand til alt av belegninger.

Kote
Linje på et kart som viser høgde over havet
Det samme som høgdekurve

L
Laftehus
Hus hvor veggene er oppført av tømmerstokker el-
ler planker som ligger horisontalt og som felles
sammen (laftes) i hushjørnene og i forbindelse med
skillevegger og yttervegger.

Landmåling
Oppmåling av landområder

Laser 
Landmålingsinstrument (kikkert) som sender ut ho-
risontale lysstråler. Brukes til å måle og sette av høy-
der i terrenget.

Lasur
Behandling med lasurmaling eller laserende maling.
Laserende maling inneholder pigmenter med liten
dekkevne eller pigmenter i så små mengder at
underlaget sees mer eller mindre tydelig gjennom
malingssjiktet.

Lateks
Malingstype bestående av en stabil dispersjon av
en polymer i vann. Opprinnelig brukt om dispersjon
av naturgummi i vann.

Ledningskart
Påbudt kommunalt kart som viser beliggenheten
av ledningsnett for energiforsyning, vann og avløp,
telekommunikasjoner og annet.

Lekegate
Gate hvor hele eller deler av trafikkområdet er bygd
om til lekeplass. Verken kjøring eller parkering er til-
latt.

Lekte
Trelast med tykkelse inntil 37 millimeter og bredde
under 75 millimeter. Se trelast.

Lesseapparat
Utstyr for å laste opp og transportere løsmasser.

Ligningstakst
Takst som danner grunnlag for den kommunale
eiendomsskatten. Det er kommunestyret som ved-
tar om det skal være eiendomskatt i  kommunen.Trehus, Norges Byggforskningsinsstitutt

A

B



334

 Ord og uttrykk – byggesaker

Benyttes ved beregning inntektsskatt for prosent-
lignede boligeiendommer, og er grunnlag for be-
regning av formueskatt. Normalt 20 – 30 5 av mar-
kedsverdien.

Lignoser
Samlenavn for vedaktige busker og trær.

Limdrenking
Forbehandling av overflate med limoppløsning for
å redusere innsugning av maling som senere skal
påføres, eller for å gi bedre feste for papir, papp, vev
eller tapet.

Limtre
Limtre er trebjelker der tverrsnittet er bygd opp av
bord (lameller) som er limt sammen.

Lirer
Hjelpemiddel for å avrette masser ved legging av
stein. Som lirer brukes ofte galvaniserte rør som blir
plasseres med riktig høyde/fall. Massen blir justert
ved hjelp av en rettholdt mellom disse.

Lokkby
Boliger og andre bygg er plassert på et lokk over
stasjonsområder, veier og lignende.

Losholt
Se bindingsverk/vegger.

Loddrett
Se vaterpass.

Lærling
En som får fagopplæring i en bedrift, med lærekon-
trakt og lærlinglønn under opplæringen.

Løpemeter
Betegnelse på byggevarer som har en pris pr. meter.

Løpetid
Tiden fra et lån blir utbetalt til det er tilbakebetalt,
normalt 15 – 20 år.

Løsmasser
Jord, sand og stein.

Lån
Å ha et lån vil si å ha midlertidig råderett over
penger eller gjenstander. Se annuitetslån og serie-
lån.

Lånetakst
Brukes av lånegiver (bank eller andre) som er en
nøktern verdi for lån og pant. Ligger gjerne 10 – 20
% lavere enn verditakst. Fastsettes av takstmann.

Långiver
Långiver finansierer bygget, det kan være banker,
forsikringsselskap, kredittforeninger og andre.

M
Makeskifte
Bytte av fast eiendom mot en annen fast eiendom.

Maler
Maleren maler byggene utvendig og innvendig og
utfører dekorative arbeider.

Malingssystem
Består vanligvis av ulike produkttyper i et bestemt
antall strøk påført i planlagt rekkefølge og filmtyk-
kelse, og med spesifiserte tidsintervaller mellom
strøkene.

Marmor
Lys kalkrik bergart

Marmorering
Malemetode. Hensikten er å etterligne utseendet av
polert marmor eller andre dekorative steinsorter.

Mattsliping
Sliping av overflaten på et malings- eller lakksjikt
ved hjelp av slipemidler for å oppnå en jevn, matt
overflate.

Matrikkel
Eldre navn på eiendomsregister som også omfatter
verditakster, skattetakster og lignende.

Mellomflekking
Flekksparkling og flekkmaling etter første strøk ma-
ling på sparklet flate.
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 Mellomstrøk
Malingsstrøk over en grunning eller over et tidligere 
malingsstrøk. Det gir bedret vedheft og danner basis 
for toppstrøket. 

Metamorf bergart
Omdannet bergart. Alltid hardere enn utgangspunk-
tet.

Meterstokk/målebånd
Meterstokken er i 1 eller 2 meters lengde og er inn-
delt i millimeter, centimeter og tommer.
Målebånd er i 2 til 50 meters lengde.

Merverdiavgift
En skatt som legges til prisen på de fl este varer. Mer-
verdiavgiften legges på alle omsetningsledd.

Moms
Se merverdiavgift.

Morplante
Plante som brukes til å formere opp fl ere planter ved 
hjelp av f eks stiklinger, frø eller poding.

Murer
Mureren bygger murhus og peiser og legger fl iser 
på vegger og gulv.

Murskje
Murskje brukes til oppføring av murer, peiser og 
lignende, det vil si å legge mørtel på murstein eller 
blokker av forskjellig typer. 

Murhammer
Murhammer brukes til å hogge til stein som brukes i 
murer, peiser osv.

Murkost
Murkosten brukes til kostrapping, vanning og ren-
gjøring av verktøy.

Mønsterrapport
Avstanden i bredde- og/eller lengderetning mellom 
to like mønstre.
Møne 
Skjæringen mellom to skrå takfl ater. Se fasader.

Mønehøyde
Høyden til skjæringen mellom to skrå takfl ater. Mø-
nehøyden måles i forhold til gjennomsnittsnivået 
for planert terreng rundt bygningen, hvis ikke annet 
er bestemt. Se fasader.

Mønsås/takbjelke
Den øverste bærebjelken som ligger under taket fra 
gavl til gavl. Se knevegg.

Mørtel
Mørtel består av bindemidler, sand, vann og eventu-
elle tilsetningsstoffer. Mørtelen brukes ved muring 
til å binde steinene sammen og til pussing av over-
fl aten.

Mål 
Gammel betegnelse for fl atemål, 984,34 kvadratme-
ter 
Se dekar

p
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Målebrev - kart og delingsforretning
Kart og delingsforretning avholdes i henhold til de-
lingsloven når del av eiendom skal selges eller bort-
festes for mer enn 10 år. Oppgaven utføres av opp-
målingsvesenet som lager et målebrev. Målebrevet
er et teknisk, juridisk dokument som viser en eien-
doms beliggenhet, størrelse og form.

N
Nabo
Eier eller fester av eiendom i umiddelbar nærhet.

Naboavstand
Hovedregel er at frittliggende bygning ikke skal lig-
ge nærmere enn 4 meter fra nabogrense.

Nabovarsel
I forbindelse med innsending av byggemelding,
byggesøknad, søknad om deling eller bruksendring
av en eiendom skal naboer og gjenboere varsles
om byggearbeider. Dette skjer på et eget skjema.
Fristen for å komme med merknader til søknader er
vanligvis to uker.

Nettoareal
Netto gulvareal er antall kvadratmeter gulv regnet
på innsiden av rommets vegger eller andre deler av
bygningen. Netto grunnareal er antall kvadratmeter
innenfor eiendomsgrensen.

Nitrogen – N
Grunnstoff og plantenæringsstoff. Nitrogen har stor
betydning for planter og trærs lengdevekst og far-
ge.

Nominell rente
Renten uten gebyrer

Norske Anleggsgartnere NAML
Bransjeorganisasjon for anleggsgartnerbedrifter

Nåletrær 
Trær som har nåler (bar) som er grønne hele året.
Gran, furu, barlind og tuja er eksempler på nåletrær.
Lerk blir også regnet til denne gruppen men lerk er
ikke vintergrønn, den mister nålene om høsten.

O
Okkulasjon 
Formeringsmåte som er mye brukt for roser. En
knopp av den sorten som en vil formere 
sammenføyes med en grunnstamme, og en ny
plante vokser ut fra denne.

Oljelakk
Lakk som består av harpiks og tørrende olje som
filmdanner.

Oljemaling
Maling der bindemiddelet hovedsakelig består av
tørrende oljer.

Omkrets
Linjen som avgrenser et område eller sirkel.

Oppdalskifer
Betegnelse for skifer fra Oppdal

Grannåler

Furunåler
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Oppmålingsvesenet
Oppmålingsvesenet foretar oppmåling og kartleg-
ging av eiendommer i kommunen.

Oppsettende virkning
Dersom en klage gis oppsettende virkning, kan ikke
byggearbeidene igangsettes før klagen er avgjort.

Ortofoto
Målestokkriktig flyfoto.

Overgurt
Se takstol.

Overhøyde
Høyde f eks brostein legges høyere enn oppgitt fer-
dig høyde. Komprimeres til riktig høyde.

Overmalingsprodukt 
Glassfiberprodukt, vev eller tapet, som er beregnet
på etterbehandling med maling.

P
Panel
Kledning utvendig og innvendig på vegger og tak
(himling). Se trelast.

Pant
Sikkerhet for at banken får tilbakebetalt lånet, angitt
i en panteobligasjon, et dokument som bekrefter at
beløpet er lånt i bank eller andre långivere.

Pantelån
Ved langsiktige byggelån krever den som låner bort
penger (bank eller forsikringsselskap), vanligvis sik-
kerhet i eiendommen. Pant vil si å sikre seg retten til
å søke økonomisk dekning i eiendommen hvis den
som mottar lånet ikke oppfyller sine forpliktelser.

Parkeringshus
Anlegg i en eller flere etasjer for parkering av biler.

Parkeringsnorm
Regler for hvor mange parkeringsplasser det skal
opparbeides per bolig eller per 1000 kvadratmeter
næringsareal.

Parkett
Gulvmateriale som er limt sammen av flere lag med
nåletre med et slitelag av hardved, ofte eik. Kan
også være massiv hardved.

Parsell
Mindre del som er utskilt fra større grunneiendom.

Patinere 
Å behandle en overflate slik at den ser gammel ut.

Penetrering
Inntrengning.

Permabilitet
Vanngjennomtrengelighet

Ph
Mål for hvor sur eller basisk et stoff er. Skala fra 1 til
14, hvor 7 er nøytral og tallene mellom1 og 7 viser
graden av surhet.

Pigment
Finkornet, uløselig pulver som brukes i maling for å
gi bl.a. god dekkevne og farge.

Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven gjelder for byggeprosjekter
og har bestemmelser som omfatter planlegging,
kontroll og godkjenning av byggevirksomhet. Den
har en plandel og en bygningsdel.

Plan- og fasaderådet
Rådgivende kommunale utvalg, vanligvis i byer, som
skal vurdere bygningers planløsning og utseende.

Planke
Trelast med tykkelsesmål 38 millimeter eller større
og bredde 75 millimeter eller større. Se trelast.

Poding
Formeringsmåte der del av en plante blir sammen-
føyd med en annen plante, kalt grunnstamme.
Vanlig formeringsmåte for blant annet frukttrær.

Polymere stoffer
Plaststoffer som består av sammenbindinger av
flere enkeltmolekyler til større molekyler.

Prioritere
Å sette først. Prioriterte saker blir behandlet foran
andre byggesaker.

Preparering
Forbehandling i form av grunning, oljing, maling,
seising eller limdrenking for å binde løstsittende
partikler til underlaget, redusere limforbruket ved
oppsetting av tapet, vev eller papir, for å gi bedre
feste, eller for å gi underlaget ensartet farge.
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 Priming
Se grunning.

Prognose
Antagelse om fremtidig utvikling innenfor en bestemt 
sektor, for eksempel behovet for boliger de neste 10 
årene.

Prosjekt
En oppgave som har en tydelig start og slutt, med eget 
budsjett og prosjektorganisasjon.

Prosjektansvarlig
Prosjektansvarlig er administrativt ansvarlig for 
prosjektet og at det gjennomføres innenfor tildelte 
ressursrammer og med forventet kvalitet og ytelse. 
Prosjektansvarlig har fullmakt til å stanse prosjektet 
dersom det under veis oppstår en uventet situasjon i 
forhold til det som var utgangspunktet for igangset-
ting. Prosjektansvarlig er oppdragsgiver for prosjektle-
der. Se prosjektleder.

Prosjektering
Utforming og planlegging av byggeprosjektet. Det 
er vanligvis følgende trinn i prosjekteringen: forpro-
sjektering, hovedprosjektering, detaljprosjektering og 
byggebeskrivelse.

Prosjektleder
Prosjektleder er operativ ansvarlig for gjennomføring 
av prosjektet i henhold til vedtatt prosjektplan. I tillegg 
til å følge opp framdrift, skal prosjektleder følge opp 
kvalitet og økonomi.

Prydbusker
Planter som blir brukt for å oppnå ulike formål eller 
virkninger, f eks farge/blomstring, form, skygge, vern 
mot innsyn eller vind.

Pukk 
Knust stein med kornstørrelse 20 – 80 millimeter.

Pulttak
Se takform/taktyper.

Punkthus
Hus med kvadratisk grunnfl ate og tekniske innretnin-
ger, for eksempel heis i en kjerne i midten.

Påvisningsgebyr
Betaling som betales til kommunen for at de kontrol-
lerer at huset plasseres riktig på tomten

R
Radon
Radon er en radioaktiv gass som først og fremst tilføres 
innemiljø fra berggrunn og jordsmonn under huset. 
Radon er en edelgass og et naturlig ledd i nedbrytin-
gen av uran.
Spaltingsproduktene kan hope seg opp i lungene i 
form av små, radioaktive partikler. Dette fører til økt 
risiko for lungekreft, spesielt for røykere.

Rampe
Vei- eller broanlegg som for eksempel forbinder øvre 
og nedre nivå i veikryss eller etasjer i et parkeringshus. 

Reguleringsplan
Detaljplan hjemlet i bygningsloven. En reguleringsplan 
består av et kart som blant annet viser til hvilke formål 
grunnen innenfor et begrenset område skal brukes til, 
og hvordan eventuell bebyggelse skal utformes.

Rehabilitering
Utbedring, istandsettelse og modernisering av eldre 
boliger.

Reisverk
En eldre byggemåte for trehus der veggene besto av 
vertikalt, tettstilte planker. 

Rekkegarasje
Flere garasjer bygd ved siden av hverandre i rekke.

Rekkehus
Tre eller fl ere vertikalt delte eneboliger som er bundet 
sammen i sideveggene.
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Rekker
Trelast i dimensjon 3875 millimeter tykke og 3875 
millimeter brede. Se trelast.

Remonterende
Roser som gjentar blomstringen i løpet av sommerse-
songen. 

Rettholt
Verktøy for å kontrollere og merke linjer som skal 
være loddrette eller vannrette. Brukes ofte til stein og 
murerarbeider.

Risser 
Redskap til å risse inn merker eller spor i skifer.

Roser
Roser inndeles ofte i engangs- og remonterende 
buskroser, klatreroser, stilk- og klaseroser.

Rulleskift 
Ytterkant av fast belegg, f eks betongstein. Rulleskiftet 
har snudd retning i forhold til resten av belegget.

Rulleskift

Rynker/rynkedannelse
Det kan oppstå rynker hvis en påfører for tykke lag 
med maling eller olje om gangen.

Rørlegger
Rørleggeren legger alle typer vann- og avløpsrør i 
bygg.

Rådgivende ingeniør
Rådgivende ingeniør arbeider med å fi nne løsninger 
og gi råd innenfor arkitektens utforming og utføre 
detaljplanlegging for eksempel innen vann-, varme- 
og sanitær- og elektriske installasjoner.

S
Sager
Den mest vanlige typen er bladsaga, også kalt 
håndsag. Buesaga blir brukt til fuktige og store 
materialdimensjoner. Baufi la er en fi ntannet sag som 
brukes til metall. 

Saling
Ved plassering av huset på tomten settes det opp en 
saling. Det trekkes opp snorer som viser størrelsen på 
huset og høyden på grunnmuren.

Saltak
Se takform/taktyper.

Saltutslag
Belegg forårsakes av salter som kommer ut fra det 
indre av et materiale, særlig murstein, og avsettes på 
overfl aten.

Sandstein
Bergart
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Sedimentering
Også kalt bunnsetting. Prosess som finner sted når
pigmentene i en maling under lagring synker til
bunns og danner et mer eller mindre fast lag.

Seis
Pigmentert eller upigmentert lakk for forsegling av
bl.a. puss, som skal binde av løse partikler i overfla-
ten, jevne ut suget i underlaget samt sikre god heft
og forankring til etterfølgende malingsstrøk.

Seising
Behandling med tyntflytende bindemiddelløsning
som kan trenge inn i et sugende, porøst underlag
og binde løstsittende partikler.

Selveierbolig
Betegnelse på selveierleilighet, rekkehus, eneboli-
ger, hytter og gårdsbruk

Selveierleilighet
Andel eller seksjon i et boligsameie der du har ene-
rett til boligen, som kan kjøpes og selges fritt.

Serielån
En låntype der tilbakebetalingen av lånet skjer med
like store avdrag i hele låneperioden. Rentedelen
synker etter hvert som lånet nedbetales.

Service
En tilleggsytelse som leveres i tillegg til selve pro-
duktet og som har verdi for forbrukeren.

Servitutt
Se heftelse.

Settebetong
En blanding av sement og sand som f eks skiferhel-
ler legges i.

Settesand
Fellesbetegnelse på gradert knust eller naturlig
sand som brukes til å legge dekke av heller, brostein
eller betongstein i.

Settemeisel 
Bred butt meisel

Shingel
Taktekkemateriale av papp hvor det i overflaten er
valset ned fargede skiferkorn. Materialet er delt opp
i mange forskjellige formater.

Siging
Siging eller gardiner kalles det når en maling på
loddrette flater renner nedover veggen slik at over-
flaten ikke blir glatt og har områder med større
filmtykkelse.

Singel
Knust stein med kornstørrelse 4 – 8 millimeter.

Skifer 
Bergart med naturlig spalteflater.

Skjøte
Dokument som viser overdragelse av eiendomsrett
til fast eiendom.

Skurt flate
Flate som er bearbeidet med trebrett, maskinelt
drevet planskive e.l.

Skurlast
Materialer framstilt direkte av tømmer ved kløving
og splitting. Se trelast.

Slager x
Tung hammer med kort skaft. Meiselhammer

Slepelys
Lys som faller inn på en flate med liten innfallsvin-
kel.

Slipt flate
Flate som er slipt med slipeutstyr, f.eks. roterende
slipesteiner.

Slipt overflate
Flate som er slipt med slipeutstyr, f eks roterende
slipesteiner.
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Snekker
Snekkeren lager vinduer, dører, trapper, innredning-
er og møbler. I store deler av landet brukes også be-
tegnelsen på den som setter opp hele huset.

Snor
Snor brukes til å kontrollere om linjer er rette. En lod-
desnor er en snor med lodd. Loddesnora brukes til å
kontroll og oppmerking av lange loddrette linjer.

Sokkelhøyde
Høyde over havet til toppen av grunnmur.

Sokkeletasje
Etasje under første ordinære etasje i hus med høy
grunnmur. Se også underetasje.

Solifluksjon
Jordsig eller jordflytting

Sommerblomster
Planter som gir blomstring og mye farge i sommer-
månedene. Disse vil ikke overvintre på friland.

Sparkling
Påføring av sparkelmasse for å fylle hull og sprekker
i underlaget før maling.

Spekkeskje
Brukes til å glatte ut fuger mellom mursteiner eller
mellom blokker.

Spesialarbeider/hjelpearbeider
Spesialarbeideren/hjelpearbeideren utfører produk-
sjonsarbeid utenom fagene og assisterer fagarbei-
derne.

Spesifikk vekt
Vekt per volumenhet av et materiale. F eks vekten
av 1 kubikkmeter stein, betong, jord osv.

Spikerplater
Se takstoler.

Spikerslag
Se bindingsverk/vegger.

Spireevne
Antall frø i % som vil spire og vokse opp

Spormeisel 
Bred, spiss meisel.

Stauder
Flerårige planter som visner ned om høsten.
Plantene overvintrer ved hjelp av de underjordiske
delene (røttene)

Staver
Se takstoler. Enkelte steder brukes benevnelsen sta-
ver for stendere i bindingsverk.

Steingjerde
Laget av naturstein uten noen form for bindemid-
del.

Steinmjøl
Knust stein, 0 – 4, 0 – 8 millimeter 
Se settesand

Byggforskserien,
Nr. 330.009
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Steinull
Framstilles av stein som smeltes, fibreres og tilsettes
bindemiddel og impregneringsstoffer.

Stemjern
Stemjern brukes til å fjerne deler av trevirke for ek-
sempel lage hull eller forsenkninger.

Stender
Se bindingsverk/vegger.

Stigning
Mål for hvor mye et terreng skråner. Oppgitt med
forholdstall f eks 1 : 7 eller som %.
Se fall.

Stillas
Konstruksjon som brukes 
ved oppføring og vedlike-
hold av bygg.

Stillasbygger
Stillasbyggeren monterer og demonterer stillaser
på byggeplassen.

Stratifisering
Forspiring, frø fra enkelte planter trenger kulde- el-
ler varmebehandling for å spire.
Se spiring og spireevne

Strimling
Behandling for å hindre at det oppstår sprekker i
den ferdige flaten over plateskjøter, ved at strimler
påføres skjøten i våt sparkelmasse ved første gangs
sparkling.

Strøk
Påføring av sjikt av malingsmateriale, med eller uten
pigment, selv om dette skjer ved andre metoder
enn strykning, f.eks. rulling eller sprøyting.

Stubbeloft
Se bjelkelag/etasjeskiller.

Støpt belegg
Belegg som støpes ut på stedet med uorganisk eller
organisk bindemiddel eller en kombinasjon av dis-
se.

Støynormer
Se desibel.

Stålbrett
Brukes til å legge på tynnpuss og finpuss på mur-
vegger.

Sutak
Se undertak.

Svenn
En håndverker som etter fastsatt teoretisk opplæ-
ring og praksis har avlagt og bestått fagprøven
(svenneprøven) i et fag.
Se fagprøve.

Svenneprøve
Se fagprøve.

Svill
Se bindingsverk/vegger.
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 T
Takstol
En takstol er en selvbærende konstruksjon. Det 
benyttes spikerplater i sammenføyning av de enkelte 
delene. Takstolen overfører kreftene fra takfl aten til 
ytterveggene.

Taktekker
Taktekkeren legger forskjellige typer takbelegg som 
papp, skifer, takstein osv. på hus og andre bygninger.

Takform/Taktyper
Takform er avhengig av hvordan loftsrommet skal 
brukes, bærekonstruksjon og husets utseende.

Taktro
Bærende undertak som tåler gangtrafi kk. Se undertak.

Takvinkel
Se takform/taktyper.
Tekniske kart
Kart i målestokk større enn 1:5000.

Teknisk tegner
Tegner konstruksjoner, hus og anlegg.

Telehiv
Frost i jord og fyllmasser fører til at grunnen hever 
seg. Fører til skade på veier, murer, plasser og bygg.

Termin
Intervallet mellom avdrag og terminbeløp som du be-
taler til banken. Termin er vanligvis 1 måned.

Terpentin
Fargeløs, fl yktig væske destillert fra produkter av visse 
nåletrær. Består vesentlig av en kompleks blanding av 
terpener. Brukes som løsemiddel i maling og lakk og 
som vaskemiddel.

Terrasseblokk
Blokk der hver etasje på én eller begge sider er truk-
ket noe inn i forhold til den etasjen som ligger under. 
Blokktypen ble opprinnelig utviklet for bygging i 
bratt terreng. Se hustyper.

Terazzobelegg
Betongbelegg eller støpt plastbelegg der det anven-
des knuste, dekorative materialer som tilslagsmateria-
le istedenfor sand, og der effekten av disse fremkom-
mer ved sliping av belegget.

Tilfarere
(rekker, lekter)

Tilfarere eks. 48 x 48 mm
Gulvbord IsolasjonFuktighetsperre

Tilknytningsavgift
Avgift som betales til kommunene for å koble seg til 
kommunens vann- og kloakknett.

Tilsyn
Myndighetene skal i henhold til plan- og bygnings-
loven føre tilsyn i byggesaker. Kan være dokumenttil-
syn, byggeplasstilsyn eller systemtilsyn.

Tiltakshaver
Betegnelse på byggherre, som også har juridisk og 
økonomisk ansvar.
Se byggherre
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Tinglysning
Registrering hos sorenskriver av eierforhold eller hef-
telser på en eiendom.

Tomannbolig
Hus med to boligenheter (leiligheter).

 Topografi ske kart
Kart i målestokk 1:25000 – 1:100000 som viser området 
slik det er, eksisterende terreng, bebyggelse, veier osv

Toppsvill
Se bindingsverk/vegger.

Tre
Treets hovedbestanddeler er cellulose, hemicellulose 
og lignin. Disse gir form, styrke og stabilitet. I tillegg 
består treet av stoffer som gir det naturlig beskyttelse 
mot insekter og sopp.

Trehus
Hus oppført med bærende konstruksjoner av tre.

Trelast
Materialer fremstilt av tømmer. 

Treslag
Det fi nnes omtrent 20 forskjellige viltvoksende treslag 
i Norge. Av bartrærne er furu og gran de viktigste til 
bygningsformål. Når det gjelder løvtrær, er de viktigste 
bjørk og eik.

Trykkimpregnering
Trykkimpregnering er kjemisk beskyttelse av trevirke 
mot sopp- og insektskader. Hele den gjennomtren-
gelige delen av trevirket, for eksempel yteveden i en 
furuplanke, blir impregnert. Det er bare furu av bartre-
slagene som lar seg trykkimpregnere 100 %. Cellene 
i granvirke er så tette at trykkimpregneringsvæsken 
ikke trenger igjennom.

Trådkant
Omlegg som er mindre enn 5 mm.

Tømmer
Kappet og kvistet del av en trestamme, beregnet som 
råstoff til industri.

Tømrer
Tømreren bygger trehus og utfører innredningsar-
beider i bygninger av mur, stål og betong. Modernise-
ring, tilbygg og vedlikehold av trebygninger er andre 
viktige oppgaver.

Tørrmur 
Mur som er laget uten bindemiddel. Ofte av naturstein 
eller betongelementer.
Se steingjerde
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U
Underetasje
Etasje hvor grunnmuren i gjennomsnitt ligger
mellom 0,75 og 1,50 m over terrenget rundt huset.
Hvis grunnmuren er høyere enn 1,50 m over ter-
renget, er det vanlig etasje, under 0,75 er det kjeller.

Undergulv
Bord eller plater lagt på bjelkelag som underlag for
andre gulvmaterialer. Se bjelkelag.

Undergurt
Se takstol.

Undertak (sutak)
Materiale som underlag for taktekking.

Urt - urteaktig
Planter som har myke/urteaktige stengler.

Utflyting
En maling eller lakks evne til å danne en jevn, slett
overflate etter at den er påført.

Utfôring /Utlekting
Se bindingsverk/vegger.

Utmurt/innmurt bindingsverk
Byggemåte fra middelalderen og renessansen hvor
feltene i bindingsverket er fylt med for eksempel
murstein.

Utnyttelsesgrad (U-grad)
Forholdet mellom antall kvadratmeter bebyggelse
og antall kvadratmeter grunnareal (tomt). U-graden
er ett utryk for hvor tett et område er bebygd.

Brutto U-grad regnes ut slik:   brutto gulvareal  
brutto grunnareal

Netto U-grad utregnes slik:   netto gulvareal  
netto grunnareal

Se bruttoareal og nettoareal.
Bygger man for eksempel en bolig med bruttoareal
150 kvadratmeter, og tomten har et bruttogrunn-
areal på 750 kvadratmeter, er U = 0,2.

Utomhusplan
Plan for opparbeiding av et boligområdes nærom-
råder, for eksempel lekeplasser, beplantning, felles-
arealer, parkering osv.

Utsparing
Avgrensning av malingsstrøk mot flate som ikke
skal males, eller som skal males med maling i annen
glans eller farge.

U-verdi/varmemotstand 
(tidligere kalt k-verdi)
U-verdi = varmegjennomgangskoeffisient er et mål
på hvor lett en bygningsdel slipper gjennom varme.
U-verdien angir hvor mye varme per tidsenhet (W)
som kan strømme gjennom et areal på 1 kvadrat-
meter ved en temperaturforskjell på 1K (1grad C)
mellom omgivelsene på varm og kald side av kon-
struksjonen.
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V
Valmtak
Se takform/taktyper.

Vanngjennomgang
En malings (beis) evne til å slippe vann (i væske-
form) gjennom malingsfilmen (beisfilmen).

Vannrett
Se vaterpass

Vannsliping
Sliping med vannfast slipepapir og vann mellom
strøkene på hele flaten, i den hensikt å oppnå en
høy grad av jevnhet eller glatthet.

Varmeisolasjon
Varmeisolerende materialer reduserer varmestrøm-
men gjennom en konstruksjon, for eksempel veg-
ger, gulv og tak.
Se reisverk.

Varmetransport
Varmetransport i en konstruksjon oppstår når det er
temperaturforskjell mellom de to sidene i for eksem-
pel en vegg. Ved temperaturforskjell starter en var-
metransport i retning av fallende temperatur i ho-
vedsak ved en kombinasjon av de tre transportfor-
mene ledning, konveksjon (strømning) og stråling.

Vaterpass (vater) 
Verktøy for å kontrollere og merke linjer som skal
være loddrette eller vannrette

Vedtekter
Se bygningsvedtekter.
Vegetasjon
Planter, trær og alt annet grønt som vokser på et
område.

Vegetativ formering
Formering ved hjelp av plantedeler, ikke frø. De nye
planten blir genetisk like opphavsplanten.

Veranda
Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til
hus. Den kan være åpen eller lukket med glass.

Verditakst
Den prisen selger normalt kan forvente å få i marke-
det. Verdien settes av takstmann. Ofte grunnlag for
lånetakst.

Vindsperre
Vindsperren monteres på yttersiden av isolasjonen i
en trekonstruksjon. Vindsperren skal hindre at ute-
luft blåser inn i isolasjonen og skal bidra til å hindre
gjennomgående luftlekkasje.
Vindsperren beskytter veggen mot nedbør som
trenger inn bak ytterkledningen. Vindsperre av pla-
tematerialer fungerer også som vindavstivning. Se
dampsperre.

Vindu
Vindu har som hovedoppgave å skaffe dagslys til
rommet innenfor.
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Vinkel
Til tømrerarbeid brukes faste og stillbare vinkler.
Faste vinkler brukes til å merke opp og kontrollere
ved kapping av planker og bord i 90 grader.
Stillbare vinkler brukes både til å merke og til å
måle opp stumpe og spisse vinkler.

Villaklausul
Se heftelse/servitutt.

Vis – visflate
Synlig side av f eks skiferheller, tørrmurer, betong-
murer osv.

Visning
Privat eller meglerorganisert visning av bolig eller
tomt for interesserte kjøpere

W
White spirit
Løsningsmiddel framstilt av jordolje (mineralolje).
Tidligere ofte kalt malerterpentin eller mineralter-
pentin.

Ø
Økologi
Læren om samspillet mellom liv i naturen.

Økonomisk kartverk
Kartverk i målestokkene 1:5000  1:20 000 som viser
tekniske og økonomiske forhold.

Økonomisk kart
Kart i målestokk 1:5000 – 1:20000 som viser teknis-
ke og økonomiske forhold.

Å
Ådring
Malemetode for imitering av tresorters overflate. En
lasur påføres flaten og gis et egnet mønster ved
bruk av kam, pensel eller fille.

Åstak
Se takform/taktyper.
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