
 
 

 
 

Jordskjelv prosjektering – endring i eksisterende bygninger 
NS-EN 1998-3 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning  
 
Del 3: Vurdering og forsterkning av eksisterende bygninger. 
RIF veileder: Dimensjonering for jordskjelv av eksisterende bygninger. 
 
I Norge skal Eurokode 8, del 3 (NS-EN 1998-3) benyttes i prosjektering og sikkerhetsvurderinger for 
eksisterende bygninger utsatt for jordskjelv.  
Det omfatter det som planlegges for bygningsmessige endringer, påbygninger og utvidelser, har fått 
skader, bruksendringer eller skal oppgraderes til de gjeldende norske standarder.  
Det nasjonale tillegget (NA) til denne standarden ble utgitt medio februar 2013.  
 
Formålet med dette kurset er å gi råd og veiledning for å lette bruken av NS-EN 1998-3 for 
prosjektering av jordskjelv for eksisterende bygninger, samt å gi en innføring i deformasjonsmetoden 
som introduseres i denne standarden. 
 
Kurset prøver å gi en ryddig og grundig innføring til Eurokoden for eksisterende bygninger.  
Kurset gir anbefalinger og råd der standarden og NA har runde formuleringer. Det spesifiserer 
relevante tilfeller for anvendelse av standarden og behandler dens forhold til den generelle 
jordskjelvstandarden Eurokode 8, del 1 (NS-EN 1998-1) som det henvises mye til. 
 
Målgruppe 
Kurset egner seg for alle som prosjekterer og rehabiliterer eksisterende bygninger og konstruksjoner 
i Norge. Det egner seg også for byggherrer, offentlige saksbehandlere og ansvarlige for utarbeiding 
av og håndtering av lover og forskrifter på byggområdet. 
 

Program 
 
0930 Registrering 
 
1000 Introduksjon 
 Hovedpunkter i standard 
 Oppbygning 
 Link til andre standarder 
 Anvendelse for bygninger 
 Krav og muligheter i Plan og bygningslov 
 Innhold i og tolkninger av NA 
 Dokumentasjon, tolkninger, RIF veileder med egne oversettelser av nøkkelbegreper 
 Øystein Løset, Dr.techn. Olav Olsen 
 
1030 Anvendelses tilfeller 
 Illustrasjoner av reelle bygninger 
 Små og store ombygninger 
 Påbygninger 
 «Antikke» bygg, fredete bygg 
 Simon Grøterud, Dr.techn. Olav Olsen 
 



 
 

 
 

 
1100 Kaffe, te, mobil 
 
1115 Laster – dimensjoneringskriterier 
 Belastninger, lastkombinasjoner 
 Grensetilstander, material- og lastfaktorer 
 Seismisk masse 
 Øystein Løset, Dr.techn. Olav Olsen 
 
1215 Lunsj 
 
1315 Kunnskap om bygget 
 Metoder og kilder for informasjon, kunnskapsnivå, pålitelighetsfaktorer, inspeksjon og  
 prøving av materialer 
 Resulterende materialfaktorer. 
 Simon Grøterud, Dr.techn. Olav Olsen 
 
1400 Konstruksjonsanalyser 
 Praktiske eksempler på jordskjelvberegninger av eksisterende bygg 
 Påbygg (nye etasjer på tak) 
 Tilbygg 
 Ombygging av eksisterende bygg med endringer i avstivningssystem 
 Simon Grøterud, Dr.techn. Olav Olsen 
 Torgeir Steen, Dr.techn. Olav Olsen 
 
1500 Kaffe, te, mobil 
 
1515 Tiltak og forsterkningsmetoder 
 Prosedyre 
 Stålmetoder 
 Betongmetoder 
 Formler 
 Øystein Løset, Dr.techn. Olav Olsen 
 
1545 Oppsummering 
 

1600  Avslutning 
 
  



 
 

 
 

 
Praktiske opplysninger: 
 
Kursnummer, tid og sted 
20200092 – 18. mars 2020, Oslo 
  
Påmeldingsfrist: 
19. februar 2020 
  
Deltakeravgift 
Kr. 4650,- for RIF, NITO- og Tekna-medlemmer 
Kr. 5400,- for andre. 
Deltakeravgiften er inkl. materiell og bevertning. 
Reise og opphold kommer i tillegg. 
  
Avbestilling 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp betales et avbestillingsgebyr på 20% av 
deltakeravgiften. 
Ved avbestilling senere enn 3 virkedager før kursstart, eller ved uteblivelse fra kurset, belastes full 
avgift.  
 
Kontaktperson 
Seniorrådgiver, teamleder kursdrift Anne Dyve, anne.dyve@nito.no 
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