
 
 

 
Plan og bygningsloven i praksis - TEK 17 
 
Ny byggeteknisk forskrift (TEK 17) trådde i kraft 1. juli 2017. 
 
Målsetningen med endringene i TEK 17 er å gi bransjen et enklere og tydeligere regelverk. 
 
Endringene kan plasseres i to hovedkategorier: 
 

• Forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur  

• Fjerning, lemping og forenkling av krav  
 
TEK17 skal også bidra til å berede grunnen for neste generasjon byggeteknisk forskrift. 

 
I dette kurset setter vi fokus på nevnte endringer, i tillegg til andre relevante  
kapitler i TEK 17.   
 
TEK 17 skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell 
kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, 
helse og energi.  
 
Målsetting 
Etter endt kurs skal du ha fått en gjennomgang av; 

• Hva som er nytt i TEK17 

• Søknadsplikt og ansvar 

• Dokumentasjon 

• Sikkerhet ved brann 

• Energibruk og fuktsikring 

• Universell utforming 
 
Målgruppe 
Byggherrer  
Rådgivende ingeniører 
Arkitekter 
Entreprenører  
Offentlig forvaltning 
 
 
 

  



 
 

Dag 1 
 
0930 Registrering 
 
Møteleder: Tor Børre Mosland - Tekna (FBA)  
 
1000 Velkommen og praktiske opplysninger v/møteleder 
 
1010 (1) Søknadsplikt og ansvar  
 Anders Evjenth, Bull & co. advokatfirma  
 
1050 Kaffe/te/mobil  
 
1100 (2) Oppfyllelse av krav 
 Nyheter TEK 17 
 Dokumentasjon av oppfyllelse av krav (kap2) 
 Anders Kirkhus, SINTEF Byggforsk 
 
1200 Lunsj  
 
1300 (3) Produkter og FDV 
 Produktdokumentasjon (kap3 og DOK-forskriften) 
 Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (kap4) 
 Ytre miljø (kap9) 
 Anders Kirkhus, SINTEF Byggforsk 
 
1350 Kaffe/te/mobil 
 
1400 (4) Universell utforming 
 Uteareal og plassering av byggverk (kap8) 
 Krav i arbeids- og publikumsbygg (kap12) 
 Universell utforming og inneklima (kap13) 
 Trine Presterud, Universell utforming as 
 
1500 Kaffe/te/mobil 
 
1515 (5) Universell utforming, forts. 
 Uteareal og plassering av byggverk (kap8) 
 Krav i arbeids- og publikumsbygg (kap12) 
 Universell utforming og inneklima (kap13) 
 Trine Presterud, Universell utforming as 
 
1600 Slutt 



 
 

Dag 2 
 
0830 (6) Sikkerhet ved brann 
 Sikkerhet ved brann (kap11) 
 Geir Drangsholdt, Tekøk rådgivning as 
 
0930 Kaffe/te/mobil 
 
0945 (5) Sikkerhet ved brann 
 Sikkerhet ved brann (kap11) 
 Geir Drangsholdt, Tekøk rådgivning as 
 
1045 Kaffe/te/mobil 
 
1100 (7) Energibruk 
 Energibruk og tetthet – krav og løsninger (kap14) 
 Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk 
 
1200 Lunsj 
 
1300 (8) Fuktsikring 
 Miljø og helse (kap 13) 
 Fuktsikring – krav og løsninger  
 Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk 
 
1400 Kaffe/te/mobil 
 
1415 (9) Fuktsikring 
 Miljø og helse (kap13) 
 Våtrom – krav og løsninger 
 Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk 
 
1530 Slutt 
 
 

Med forbehold om endringer i programmet! 

 
 
  



 
 

  
 
Praktiske opplysninger: 
 
Kursnummer, tid og sted 
20180069 – 10.-11. april 2018, Oslo 
  
Påmeldingsfrist: 
13. mars 2018 
  
Deltakeravgift 
Kr. 7950,- for FBA-medlemmer 
Kr. 8950,- for NITO- og Tekna-medlemmer 
Kr. 10300,- 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 
Teamleder kurs drift, rådgiver fagkurs Anne Dyve, anne.dyve@nito.no 
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