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Prosjektering og 
dokumentasjon 
av rekkverk



Hensikt/motivasjon:

 Fremstå profesjonelle – bidra til økt anseelse 
for bransjen og produktene våre

 Skape sikre bygg

 Sikre god kvalitet og riktige priser

 Følge loven

 Bevisstgjøre og tilføre kompetanse om dette til kunder



Mye kan sies om dokumentasjon – se i TEK kap 2,5 og 10 samt 
Byggesaksforskriften

Det viktigste er dog: 

Dokumentasjonen i et byggeprosjekt (tiltak) omfatter skriftlig eller digitalt 
materiale som tegninger, beskrivelser, analyser, beregninger, protokoller, 
sjekklister, fotografier osv. Denne dokumentasjonen må samlet sett bevise at 
kravene i forskriften er oppfylt.

Som oftest for rekkverk, handler det om en mix av preaksepterte 
ytelser, spesifikke beregninger og/eller tester, analyse samt KS lister for 
å dokumentere at teori og praksis (prosjektering og utførelse) henger 
sammen.

Mest relevant er:
TEK, NS EN 1991(laster), NS EN 1999 (alu) med nasjonale tillegg, NS EN 
12600 samt NS 3510 – men det finnes også flere relevante bestemmelser 
(NS 3232, Byggforskserie, Balkongforeningen etc etc)

DOKUMENTASJON:

Dokumentasjon utgjør forskjellen mellom en alvorlig reklamasjon/erstatningssak og en forsikringssak



En liten case som illustrerer hva jeg 
mener:

PKS Industri AS monterte i 2019 
balkongrekkverk og innglassing på et 
bygg i Bodø.

Etter ferdigstillelse ble vår kunde 
beskyldt av BH å montere «en 
livsfarlig løsning»

I slike prosjekter ber vi alltid en 3. 
part prosjektere løsningene våre (i 
dette tilfelle ACC)

Entreprenør oversendte ACC 
rapporten sammen med vår KS til 
BH, og saken var løst.

Dagen etter var det full storm i Bodø 
– og både rekkverk og innglassing
stod støtt. 



Kontroll og sjekklister er en viktig del av dokumentasjonen



Men dere kan også benytte GFF i slike saker – det har vi gjort flere ganger:

Eller SINTEF (men det koster)





Vurder alltid – enkel huskeliste 

 -Byggkategori? (reel bruk)
 -Rekkverkets integritet/styrke (pre/ikke pre)
 -Fyllelementets integritet/styrke (pre/ikke pre)
 -Kombinasjonsrekkverk (glass – ikke glass)?
 -Festemateriellets hensiktsmessighet
 -Underlag- (du har ansvaret når du velger å montere på dårlig 

underlag
 -Absorbering av dynamiske laster

Motstå fristelsen å tekkes arkitekter med «one-off rekkverk» - husk at du 
har dokumentasjonskravet!

Rekkverk er ikke pyntegjenstander – rekkverk er sikkerhet!



Spørsmål? 
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