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Spesifikasjon av bygningsdelers og
komponenters (1Jnskede og n(1Jdvendlge
ytelser som hjelpemidtjel i produktutvikling, nye former for bygningsbtr
skrivelser og nye former for offentlige
bestemmelser.

Ord sam funksjon, ytelse 09 bruksverdi anvendes stadig mer av byggefagfolk, men de er vel ikke alltid helt klar
over innholdet av slike begreper og
sammenhengen mellom dem. Her ligger
imidlertid en tankegang ~om ser ut til
gjennom systematisk produktutvikllng
og nye former for anbudsdokumenter,
forskrifter og veilednlngsmateriale a
kunne bringe de virkelig store. fremskrittene i byggefaget. Hensikten med
denne artikkelen er a redegj0re for
denne tankegangen og spesielt for
Norges byggforskningsinstitutts arbeid
med saken, sam er tatt opp som egen
fo rskn in gsoppgave.
Den teknologiske utvikling i bygnlngsindustrien har skapt at start antall
byggeprodukter som erstatter velkjente
produkter og muliggj¢r nye teknlske
I¢sninger. Man har imidlertid savnet
objektiva kriterier for systematisk utvikling og bed¢mmelse av nye utf(l)relser.
Den konvensjonelle mi\te ~ vurdere nva
konstruksjoner 09 utf¢relser pa er ~
sammenligne dem med tradisjanelle.
Dette gir et subjektivt bed0mmelsesgrunnlag, da kvantifiserte bruksegen·
skaper for tradisjonelle konstruksjoner
09 utf0relser savnes, og det er usikkert i
hvilken grad de tradisjonelle utfwrelser
tilfredsstiller brukernes q)nsker 09 behov. Tekniske feltunders(l)kelser av eksisterende konstruksjoner alene vII saledes neppe gi et fullgodt grunnlag for
fastsettelse av kval itetsk riterier.
De nye tanker som na lanseres for
fastsettelse av kvalitetskriterier kan kort
beskrives slik: - Utgangspunktet er
definerte ¢nsker om den ferdige bygnings bruksmessige egenskaper. Brukell

av bygningen gir visse pavirkninger p~
bvgningsdelene. Tilsvarende glr bygnin~
gens geografiske plasering bestemte
klimapavirkn inger. For at bygningene
skal fa de tilsiktede bru ksmessige
egenskaper, ma konstruksjonene ha slike
egenskaper at de fungerer tilfredsstillende under de p~virkninger de blir
utsatt for. Malet er a kLmne angi
tallmessig bAde pavirkningene st0rrelse
09 art og bygningsdelenas graderte
vtelser under de pavirkninger de blir
utsatt for. - Det foranst~ende vii vi
sammenfatte under betegnelsen ytelsesbegrepet (performance concept) anvendt p~ bygningsdeler.
For a komme frem til spesifiserte
ytelser for bygningsdelene foreslas den
fremgangsmaten som er vist pa skjema
1.
Utover spesifikasjoner for forskjellige
kategorier bygg kan slike analyser ogs~
gi grunnlag for kvantifiserte minstekrav i
byggeforskrlftene (1).
Ytelsesanalyser kan med stor fordel
utfQ)res pa flere nivaer. Det er viktig ~
huske at en analyse utfttJrt pa hvilket
som heist niva inng~r i et system med
fwlgende nivAer:

Regionplan
Byplan
Gruppe bygninger
Bygning
Del av bygning
Bygningsdel
Del av bygn ingsdel
Materiala
Mo/ekyl
Med var nAveerende viten vii det bli
va nske Ii 9 § a nvende ytel ses beg repet fu II t
uta Men det er viktig aanvende det i den
utstrekning det er mulig, fordi man vii
fa systematisert arbeidet med spesifikasjoner pa en helt annen mate enn f¢r.

Bygningens G)nskede ytelser
Bygningsdelenes st;>kte ytelser b0r
baseres pa hva bygningen skal br~kes til,
bruker(l)nsker osv. som vist skjematisk
foran. Dette betinger til9ang til data om
behov 09 IDnsker til den bestemte type
bygning vi prosjekterer. Vi kommer da
inn pa tekniske, 0konomiske, fysiolo-

giske, psykologiske og sosiologiske
5PQ)rsmal.
For landbruksbygg, hvor vi kan male
ytelsene ved for eksempel ~ male
endring i melkemengde has kuene ved
alternative inneklimaer, vii det uten tvil
veere lettest systematisk a optimalisere
ytelsene. Generelt kan man si at ~ finne
frem til hensiktsmessige tekniskif1)kono'
miske ytelser, ft;>rst 09 fremst et
sp0rsmal om ¢konom iske ressurser 09, i
den grad darte gj0r det mulig, ~ skaffe
kvalifiserte fol k til oppgaven.
For boJigbygg og flere andre typer
bygg er de viktigste ytelseskrav knyttet
til menneskelige ¢nsker 09 behov. Selv
om det na satses sterkt pa a samle inn
slik grunnle,ggende viten ved mAlinger og
;akttagelser, vet vi forel¢pig sv~rt lite
om emnet. Forskning er derfor meget
viktig, og forh~pentlig vii et systematisk
arbeid konkretisere problemstillingan 09
bringe kvantifiserte resultater.
Et viktig moment som n~ nevnes er
at bade prosess- og til en vlss grad
menneskelig orienterte ytelseskrav ikke
er statiske men sterkt tidsavhengige. Det
er derior viktig at man ved forskjellige
metoder fors0ker a forutsi kravene om
et visst antall Ar.

Analyse av bygningsdelers ytelser
De analyser det er snakk om her ~ 09
som er antydet i Innledningen, mA
begynne med en definisjon av bygningsdelen man vii analysere.
Neste skritt ar a fors0ke i generelie
ord a gjt;)re seg klart hva man 0nsker at
bygningsdeien skal yte. La oss for
eksempel se p~ en innvendig lettvegg.
Hensikten med den kan alt efter de
bruksmessige krav man stiller til bygningen Viere meget varierende. for eksempel
en av ft;)lgende:
Man skal ikke kunne se fra et rom til et
annet (et forheng tilfredsstiller kravet).
Man skal ikke kunne bevege seg fra et
rom til et annet, mens man godt kan se
(e n 9Iassvegg til fra dssti II er kravet).
Man skal hverken kunne se eller bevege
seg fra et rom til et annet.
Man 0nsker kanskje i tillegg forskjellig
klima pa de to sider av veggen.
Man (l)nsker kanskje visse Iydisolasjons·
messige egenskaper.
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Man ¢nsker kanskje
branntekniske yielser.

ogsa

bestemte

Alt efter de (,!Insker man har til
lettveggens ytelser, blir den utsatt for
bestemte pavirkninger som ogs~ utspringer av de bruksegenskaper man (,!Insker
bygningen skal ha. For eksempel blir
lettveggen utsatt for vissest¢t fra
trafikken i bygningen. I en kontorbygning kan derte vcer~ relativt lette 5t¢t fra
persontrafikk eller maksimalt ef st0t fra
et hj¢rne pa et skrivebord ved ftyttlng. I
en lagerbygning skal veggen kan5kje
kunne dUe pakj¢rsel av en truck med en
bestemt hastighet. Et· annet eksempel er
at veggen blir pavirket av et bestemt
st¢yniva pa den andre siden av veggen.
Ved mange bygningsdeler far man en
rekke klimabetingede pavirkninger. Man
m:i finne frem til samtlige pavirkninger
fra bruken av bygningen og fra klimaet,
og fastlegge disse tallmessig.
Neste skritt er
fastlegge de
n(,!ldvendige metoder for
bed¢mme
hvordan konstruksjonen virker under de
brukspavirkninger den bUr utsatt for hva konstruksjonen kan yte. Dette kan

a

a

gJt;)res pa flere m~ter. Ofte kommer man
frem gjennom beregninger, kan man
fastlegge yteevnen slik, vii dette vcere
det enkleste. Beregninger benyttes for
eksempel for
finne varmestr(,!lmmen
gjennom veggen. Pc1 tilsvarende mate
bestemmer vi et bjelkelags bcereevne.
Ofte st(,!lter vi imidlertid p~ forhold som
i dag ikke beherskes beregningsmessig.
Da kan vi bestemme yteevnen ved
pr0vning enten ved A anvend.e en kjent
pr¢vningsmetode eller ved
utvikle en
ny. For eksempel er det fastlagte
pr(,!lvningsmetoder for ~ mMe en veggs
regntetthet og dens lufttetthet, men det
blir med en gang vanskeligere nAr det er
tale om forskjellige damptrykk p~ de to
sider av veggen. Men en elemen11er
egenskap hos tak som for eksempel
tetthet mot regn er det ogsa vanskelig a
male. Meget viktig blir det derior
utvikle pr(,!lvningsmetoder knyrtet til
konstruksjonens bruksomrade.
Av aile slike pr(,!\vnings- og be regningsinetoder rna vi forlange at de ikke
bare gir resultater i form av bestatt eller
"ikke bestatt. Vi
fa resultatet uttrykt
ved et tall, og vi rna skaffe oss
erfaringsdata. eksempelvis ved 11 under-
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a

a
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Skjema 1. Skjematisk analysemodell ved
arbeidet med a spesifisere bygningsdelens yte/ser.

Est".tles

SkjemB 2. National Bureau of Standards
IImatrise" for studie BV sammenhengen
mel/om de enkelte bygningsdelers yte/ser, bygningens bruk og byggeprosessen
(2).
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s~ke konstruksjoner i alminnelig bruk,
som vi av eriaring vet er gode nok ( eller
bare savidt gode nok), slik at vi kan
bed(,!lmme am pr¢vnings- eller beregningsresultatet er godt eller dArlig, og
ikke bare det, men hvor godt eller dArlig
det er. Bygningsdelenes yteevne rna altsa
!7aderes slik at vi kan velge et
ytelsesniva som gir en hensiktsmessig
dekning av vare behov og ¢nsker.
Dessverre er ikke yare kunnskaper
alltid tilstrekkelig gode til at vi kan
dekke vArt behov ved beregnings- eller
pr(,!lvningsmetoder. National Bureau of
Standards i USA har i stike tilfelle gAtt
utenom de nne vanskeligheten ved a
oppnevne et "panel of experts" som
subjektlvt bed(,!lmmer bygningsdelenes
ytelser. OgsA i dette tilfelle ma bygningsdelenes yteevne kunn~ graderes. Man
kan oppna dette ved for eksempel A
benytte seg av et karaktersystem.
Vi tror det er viktig
presisere at
ekspertgruppen bare benyttes i de
tilfelle der bygningsdelens yteevne ikke
kan fastlegges med tilstrekkelig pAlitelighet ved beregning eller pr¢vning. Bed¢mmelse ved hjelp av en beregningseller pr¢vningsmetode tilstrebes av hensyn til en objektiv bed¢mmelse.
Man har i Norden vcert inne pa en
form for ekspertbed¢mmelser ved anbudsinnbydelser. Med hver enkelt mulig
anbyder diskuteres det da for komme
frem til konstruksjonersom man er
enige om tilfredsstiller de krav som ma
stilles til bygningsdeJenes ytelser, og sa
far anbyderne anledning til A gi anbud
pa grunnlag av sine godtatte konstruksjonsfo r51 ago
Det kan pekes pA en rekke forhold i
analysearbeidet som man uten videre
kan ta fatt pa. En av de vanskeligste
oppgavene blir A lage et system som

\

klart viser sammenhengen mellom ytelsene, og hvordan man ved
endre en
spesifisert ytelse kan innvirke
andre.
Vi har ikke klar.t for oss hvordan et slikt
system kan utformes, men er inne pa
lignende tanker som vist i skjema 2.

a

pa

sam utf(l)rer byggearbeidet, far. liten eller
ingen innflytelse pa hvorledes konstruksjonene skal vmre. Det er en noksa
alminnelig mening at dette er uheldig.
Ved a )lruke samme tankegang som
skissert foran, kan man formulere de
~rav til konstruksjonenes ytelser man vii
ha oppfylt, uten beskrive hvorledes de
skal utf¢res. Det utf¢rende firma kan
altsa tritt velge konstruksjonsmate, bare
kravene til bygningsdelenes ytelser tilfredsstilles. En slik fremgangsmate
skulle by pa store fordeler .da det
enkelte firma kan basere sin virksomhet
pa det system som passer best til dets
produ ksjo nsopp Iegg. Men frem ga ngsmaten forlanger mer arbeid og h(bye
kvalifikasjoner has byggefagfolkene.
De firmaene som skal regne anbud,
ma. t0rst detaljprosjektere konstruksjonene, 09 man rna pa en eller annen mate
kontrollere - og det kan vise seg
vanskelig - om bygningsdelene yter det
sam er krevet. Det stilles ogsa store krav
til byggherrens radgivere (arkitekter,
radgivende ingeni0rer) som skal utarbeide en slik beskrivelse som det her er
snakk om.

a

Hva kan en tallmessig beskrivolse av en
bygningsdels ytelser brukes til?
Produktutvikling
En talimessig beskrivelse av de ytelser
vi 0nsker hos en bygningsdel, kan
brukes til rasjonelt
finne den mest.
0konomiske mate
utf0re bygningsdelen pa, slik at den ogsa far de 0nskede
bruksmessige egenskaper. Vi kan bevisst
utvikle bygningsdeler med graderte
ytelser og velge den som eT mest
hensiktsmessig i den bygningen vi
prosjekterer. Tilsvarende kan man ut fra
tallmessig ,beskrivelse av de ytelser vi
0nsker hos en bygningsdel som gulv,
yttervegger eller tak komme frem til
((mskede ytelser hos de enkelte deler av
bygningsdelen og has materialene, og
bevisst utvikle disse. Sam eksernpel kan
vi ta en vegg med luftet kledning
utv'e ndig. Pa innsiden av hulrommet
under den utvendige kledningen ar det
idag som regel en plate. Ser vi pa dens
funksjon, hva den skal yte, er det bare
holde isolasjonen pa plass slik at denne
ikke buler ut og stenger hulrommet.
{ Problemstillingen blir: Hvilket materiale
kan enklest 09 billigst mulig fylle denne
fl:lnksjonen?
NAr vi Ur bedre klarlagt hvilke
bruksmessige ytelser vi s0ker, kan vi om
n(bdvendig skrive spesifikasjonene for et
materiale som ikke eksisterer, men som
vi har bruk for. Sa kan vi gi industrien
den konkrete oppgaven utvikle et slikt
materiale.
Det synes i mange land
vmre
alminnelig enighet om at denne tankegangen muliggj0r et helt annet systema·
tisk produktutvlklingsarbeid enn hittH.

a

a

a

a

a

[

Bvgningsbeskrive/~er

(anbudsdokumen-

Byggeforskrifter
Ogsa byggeforskriftene har tidligere
beskrevet bestemte godkjente konstruksjon~r, men det synes na
rAde enighet
om at disse b0r utformes som sAkalte
funksjonsbestemmelser, hvor de ytelser
man krever hos konstruksjonene er
angitt i tall knyttet til bestemte.
beregnings- eller pr0vningsmetoder (1).
Slike former for bygningsbestemmelser krever mer enn f(l)r bade av dem som
skal prosjektere og utf0re bygget og av
dem som skal kontrollere. Darfor
kom piette res
fun ksj 0 nsbestem m el ser
ofte med fortegnelser over konstruksjoner som man vet tilfredsstiller bestemmel sene. Denne m~ten gir st0rre frihet i
valg av konstruksjoner, men samtidig far
de prosjekterende st0rre ansvar.

a

Situasjonen i andre land

ter

I de anbudsdokumenter som er vanlige
idag, er materialer og konstruksjoner i
det prosjekterte bygget fastlagt. Firmaet

De tanker som er skissert foran er
vokst frem mer eller mindre parallelt
mange steder i verden. Den f0rste gang
. de ble klart formulert var formodentlig

ved CIS's (International Council for
Building Research Studies and Documentation) kongress i Cambridge i 1962
(3). Ved CIB's tredje kongress i
K0benhavn i 1965 ble ytelsesbegrepet
godt belyst i flere innlegg (4). Senere er
det arbeidet scerlig meget med tanken i
England. Building Research Station har
spilt en ledende rolle i utviklingen pa
derte omradet (5).
I USA har de f0derale myndigheter
vist stor interesse for
ga over til
innhente anbud pa bygninger som
bygges for dem efter de samme
retningslinjer. Dette har blant annet f¢rt
til at National Bureau of Standards
(NBS) har fart i oppdrag ~ utarbeide
generelt anbudsmateriale for f0derale
kontorbygninger, og enkelte andre
bygningstyper for spesielle formAl. De
myndigheter i USA som er ansvarlige for
offentlig st0tte til boligbygging, har ogs~ ~
bedt NBS om
utarbeide generelle':;S
V'l
funksjonsspesifikasjoner for de botig· .S.
VI
bygg som har offentlig finansiering. NBS
har satt en star del av sin bygningstek- ·E~
niske stab inn pa denne saken. Ferdige
spesifikasjoner er ennA ikke offentlig -:t{
tilgjengelige, men det er fra NBS
~
publisert ganske meget am den tanke- ..,(..
gang og systematikk sam man har
.:..-\~
funnet frem til (2), (6). NBS synes A
L"l
o
bygge me get pa erfaringene fra England.
~
Fra Japan foreligger en meget interessant rapport om arbeidet med ytelsesbegrepet (7). I rapporten p~pekes at
tidl igere studier av bygningsmaterialer
har konsentrert seg om gi informasjon
om materialegenskapene, men unnlatt
etablere den fundamentale teorien for
bed0mmelse av demo Rapporten understreker betydningen av ~ f~ utviklet
bed(l)mmelseskriteriene slik at man pa
rasjonelt grunnlag kan velge bygningsmateriale. Man er meget opptatt av ~
utvikle analysemetodikken slik at den
egner seg for EDB-behandling. Dette blir
gjort for a kunne sammenligne mange
materialkombinasjoner sa man kan
treffe det optimale valg for en bestemt
konstru ksjo n.
I Syd-Afrika arbeider National Building Research Institute mad ytelsesbegrepet. I (8) fAr man et godt innblikk i
hvilken betydning man tillegger arbeidet
mad ytelsesbegrepet i Syd-Afrika, og
hvor langt man har kommet der med
gjetlre det praktisk anvendelig .

a

a

a

g
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De nordiske lands byggforskningsinstituner har ogsa vist stor interesse for
i\ finne frem til ¢nskede ytelser hos
bygningsdeler under bruksforhold. I niEr
fremtid vii det foreli9ge et felles
finsk-dansk-norsk-svensk dokument
som fors<t>ker ~ fastlegge de viktigste
begrepene man trenger for a arbeide
efter sam me linjer under det felles
utviklingsarbeidet som er i gang.
I DanmaTk haT man foruten a arbeide
med ~ klarlegge prinsippene arbeidet
adskillig praktisk med innvendige lettvegger (9). Man er meget interessert i
tanken bAde sam grunnlag for anbud og
sam grunnlag for produktutvikling. I
Norge passer Norges byggforskningsinstitutts arbeid med forskjellige sider av
ytterveggens funksjoner inn i denne
_ ~nkegangen. I forbindelse F,:ed utviklingsarbeid for sm~hus av tre eT vissa
sider av bjelkelagets og taktroens ¢ns·
kede ytelser analysert. NBI har likeledes
begynt A studere taks ytelser. Den
samms tankegangen, i form av en sakalt
"produktanalyse", aT brukt av NB I
~rlig ved forberedelse av godkjennelsessaker for Kommunal- og arbeidsdepartementets bygningstekniske utvalg.
Ellers er det ved NBI satset sterkt p~
utvikling av selve tankegangen. For
tiden legges den til grunn for undervisningen i husbygningsteknikk for bygningsingeni~rstudentene
ved
NTH.
Ellers har det vcert en stor glede for
forfatterne ~ st(bte p~ den samme
tankegangen blant r~dgivende ingeni¢rer
og arkitekter.
I Finland har man ved Statens
Tekniska Forskningsanstalt, STF, gjennom SITRA- fondet for tidsrommet
1968-1971 Utt stillet til disposisjon et
betydelig bel(bp (ca kr 700000) for A
arbeide med funksjonelle krav pA
bygningsdeler, systematikk og fremtidsperspektiv.
Nordisk og internasjonalt samarbeid
innQAr i prosjektet sam man tillegger
meget stor betydning.
I Sverige har nylig Statens institutt
for byggnadsforskning, SIB, f~tt et
millionoppdrag fra skolemyndighetene
med sikte p~ A utvikle anbudsbeskrivel·
ser for skoler basert pA ytelsesprinsippet.
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Agrement

Agrement-ordningen er utviklet i
Frankrike 09 har senere Utt tilslutning
fra en rekke land. Den vii kunne fa stor
betydning for arbeidet med ytelsesanaIyser. Opprinnelig er agrement betegnelsen p~ et dokument utstedt av Centre
Scientifique et Technique du Biitiment
(CSTB-) i Paris efter s(bknad fra produsent, forhandler eller lignende.
Formelt er dokumentet en tilkjennegivelse av at materialet eller konstruksjonen anses som tilfredsstillende til en
bestemt bruk under bestemte forhold.
Det mA ikke tolkes som en garanti.
Tilknytningen til den tankegangen
sam man har fulgt i andre land, er at aile
agrements skal avgis i prinsippet pa
grunnlag av etablerte funksjonskrav. De
pr(bver som brukes, er av samme art som
omtalt foran, d.et vii si pr¢ver som maier
materialenes eller komponentenes ytelser n~r de bl ir utsatt for de pAvirkninger
sam f¢lger av bygningens bruk og dens
geografiske plasering. Vi kan sikkert
I~re meget, scerlig av de pr(bvningsmetoder som brukes av CSTB.
En innvending mot ordningen er at
beslutning om at agrement kan gis, ikke
skjer konsekvent p~ basi.av beregnin'gseller pr¢vningsmetoder. Den endelige
beslutning treffes av en gruppe fagfolk
sam representerer mange interesser
innen byggeindustrien. Det m~ imidlertid innr0mmes at det kan veere en
betryggelse A kunne st0tte seg til den
store samlede viten sam en slik allsidig
sammensatt gruppe sitter inne meet.
Agrement f~r i Frankrike an meget
videra betydning enn den rent formelle.
Bygningsloven og bygningsbestemmelsene ar der langt mer summariske enn
hos oss, 09 vesentlig av byplanmessig
art. Til gjengjeld er bAde de prosjekterends og de utf¢rende lovgivningsmessig
p~lagt et meget stort og reelt 0konomisk
ansvar sam varer de f(brste 10 Ar efter at
bygningen ar ferdig. Dette forsikrer de
seg mot, og forsikringsselskapene forlangar at bVgget skal kontrolleres av en av
to store kontrollorganisasjoner (hvis
funksjon kan sammenlignes med Norsk
Veritas for Skip) for A 18 forsikringen.
Di~ kO,ltrollorganisasjonene forlanger
B1; utradisjonelle materlaler og konstrukGjoner skal ha Agrement.

Agrement utstedes na ! en rekke
land. I flere latinske land har de en
betydning utover den formells pa
sam me mate som j Frankrike, mens man
i land som Nederland og Storbritannia,
hvor og~ slike dokumenter utstedes, ma
se p~ dem som ren forbrukeropplysning.
Egenskapsredovisning
"Eganskapsredovisning" aT et svensk
ord som dat er vanskelig a oversette til
godt norsk. Det er en varedeklarasjon
for byggevarer, hvor egenskapene deklareres e"fter v;sse fastsatle pr0vn ingsmetoder. Slikt arbeid ble f0rst tatt opp av
Ingvar Karlen i Sverige. Arbeidet er der
organisert gjennom en "Egenskapsredovisnlngsniimnd", sam har delt aile
byggevarer inn i gru,pper. For hver
gruppe utarbeides det en oversikt som
fastsetter hvilke egenskaper som skal
deklareres 09 hvilke pr<t>vningsmetoder
som skal benyttes, og dessuten gis
generelle informasjoner om vedkommende varegruppe. p~ grunnlag av denne
oversikten utarbeider sa den enkelte
leverand0r blad hvor han deklarerer
vedkommende vares egenskapar. Disse
bladene ma godkjennes av nemnden f<t>r
de kan sendes ut. Dessvern: hadde man
til ~ begynne marl ikke funksjonsprinsippet for <t>ye. Eksempelvis er forskjellige
innvendige kledningsmaterialer kommet
i ulike grupper og prcDves efter forskjellige metoder. Deres egens~kaper kan
derfor ikke sammenlignes. Sa vidt vi
skj0nner vii man fors0ke ~ basere
fremtidig arbeid pa funksjonsprinsippet.
I aile de <t>vrige nordiske land befinner
man seg nA pA det stadiet at det utredes
hvorledes ER~rbeidet skal organiseres eller arbeidet er sa smatt pAbegynt.
NAr man i ER-arbeidet kommer over
til A dele materialene j grupper efter
deres funksjon, og ,pr¢ver dem eher
metoder som mAier dares ytelser utsatt
for de pAvirkninger de fAr fra bruken av
bygningen 09 fra 'ktimaet, vii hele dette
systemet moo brukerorientering til
byggefagfolkene passegodt inn i den
timkegan,"' som denne artikkelen tar
opp.
Kan vi bruke tankegangen praktisk idag7

Hittll har man vesentHg arbeidet med
ytelsesbeskrivelsene pi\ dettaoretiske

l

plan (10). Kan sA tankegangen brukes
praktisk allerede idag? Kan vi 10se den
oppgaven ~ skrive en "ytelsesbeskr ivelse" for et bygg slik at man pA dette
grunnlag kan innhente anbud? Svaret pA
derte mii bAde bli ja og nei. Det ef
Apenbart at hvis vi skal gj0re dette pA
fullkomment grunnlag. sA gjenstiif det et
umAtelig arbeid med pr0vnings- og
be regn I ngsmetoder. mad fast Ieggelse av
p~vlrkningene osv.
Men p~ den annen side: Vi vet svcert
meget om yttervegger, am iettvegger, og
am gulv. Vi vet lite am tak og am
kjellervegger mot terreng. Alt i alt kan
man si at det idag antagelig kan settes
opp en ytelsesbeskrivelse for et bygg
selv am den kanskje blir noe primitiv pA
an del punkter. og hvor man rnA over late
andel bed0mmelse BV ytelsene til skj(bnn
~panel of experts). Men det sr et start
arbeid A utarbeide en slik beskrivelse.
Sam et hjelpemiddel ved produktutvikling kan vi gj~re ass god nytte av
tankegangen for 5Vcert mange bygnings·
deler og materialer. Og vi kan med stor
fordel benytte tankegangen til Avurdere
am et produkt er brukbart til et bestemt
form~l.

Kontakt med praksis am virkelige
oppgaver vii vcere en star hjelp for NBl's
videre arbeid mad saken.
I senere artikler vii vi fors0ke sam
eksempler A gi resulta.tene av analyser av
bestemte bygningsdeler.

In: International Council
for Building Research, Studies and
Documentation. Towards Industrialised
building, Amsterdam 1966. 5.379-383.

rapporteur.

(5) Mainstone, R. J., Bianco, L G.
and Harrison, H. W. Performance
parameters and performance specification in architectural design. Building

science b. 3, nr 3, 1969. s. 125-133.
(6) Wright, James R. The performance concepts in buildings, definition
of terms. Wash. D.C. National Bureau of
Standards. Institute for Applied Tech-

nology.
196B.

Building

Research

Division,

(7) Building Research Institute ..

On the systematic method for selecting
building materials.. Tokyo 1968. (Re-

search paper, 36).
(8) National Building Research Institute. Interim performance criteria to be
used in evaluating building constructions. Pretoria 1969. "Confidential".
(9) Christensen, Georg 09 Blach,
Klaus. Udvikling og vurdering af nye
bygge.varer. Kbh. 1967. (Statens byggeforskningsinstitut. Smrtryk, 171).
(10) Aschehoug, (/)yvind. Funksjons~
analyse av bygningsdeler. Oslo 196B.
(Norges byggforskningsinstitutt. Ar~
beidsrapport. F-624). Intern rapport.

r
Lltteraturl iste
(1) Birkeland, (/J;vind. Byggeforskrif·
ter i i nternasj 0 na It Iys. Bygg nr 12.
1968, s. 286-288.

(2) National Bureau of Standards.
Institute for Applied Technology. Build·
ing Research Division. An experiment in
building systems, Special report. Qual ified contractor, July. 1968.6 s.
(3) International Council for Bui!( ding Research, Studies and Documen·

tation. CIB. Innovation in building.

Amsterd. Elsevier. 1963.
(4) Sebestye, G. Functional requirements, final report from ·the group

Scerrrykk nr 2873
Fra BVgg 4169

7

I

Se:!rtrykk Ira BYGG or. 4. 1969
Omslaget trykt I J. Petlltz Boktrykkerl (Rolf Rannem). Oslo
I

",\

1:/"
' I

'
I

I

