Norwegian Wood
Dokumentasjon og rapportering for NW prosjekter
Norwegian Wood byggeprosjekter skal tilfredstille Norwegian Wood kvalitetskriteriene. For å få dette til er det viktig å ha fokus på kriteriene i
alle faser av prosjektet. Skjema nedenfor skal være en hjelp til byggeprosjektene ved at det gir en oversikt over hva som må gjøres i ulike faser
og på ulike tema. Samtidig vil dokumentasjon som angitt være et viktig grunnlag for kommunens behandling av byggesaken på ulike stadier.
Dokumentasjonen er også avgjørende for Norwegian Wood ved at den gir oss mulighet til å følge utviklingen av hvert prosjekt, sikrer at
prosjektene holder den framdrift og kvalitet som er avtalt, gir mulighet for erfaringsoverføring mellom prosjektene og mulighet for å presentere
prosjektene løpende på web og ovenfor media.
Ansvar:
Rådgiving:

Det er utbygger som har det overordnede ansvar for at denne dokumentasjonen framlegges for saksbehandler i kommunen og
Norwegian Wood.
Vi oppfordrer utbygger til å kvalitetssikre dokumentasjonen ved dialog med NW rådgiverne på de ulike tema i god tid før
innsendelse til kommunen. NW rådgiverne vil også kunne bidra med råd og innspill i arbeidet. Navn og kontaktinformasjon for
de ulike rådgiverne finnes nedenfor.

Rådgivere og kontaktpersoner:
Rolf Hagen, Context AS, Tlf. 35522400 / 92280614 E-post: rolf@context.as
Katharina Bramslev, Hambra, Tlf.: 977 58 897 E-post: katharina.bramslev@hambra.no
Sigrid Strand-Hanssen, Norconsult Tlf 45401171 E-post: sigrid.strand.hanssen@norconsult.no
Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk Tlf.: 95759040 E.post: tor.h.dokka@sintef.no
Bjørn Wachenfeldt, SINTEF Byggforsk Tlf: 91897808 Bjorn.J.Wachenfeldt@sintef.no
Ellen Devold, NAL | Ecobox, Norwegian Wood, tlf: 23 33 25 22 / 93 03 53 63, E-post: ellen.devold@arkitektur.no
Guro Aalrust, NAL | Ecobox, tlf.: 23 33 25 21 / 48 00 14 04 E-post: guro.aalrust@arkitektur.no

Aktivitet

Frist

Kommentarer
Før
rammesøk.

Generelt
Utarbeide og holde oppdatert framdriftsplan
Møtereferat fra prosjekteringsgruppemøter med mer

Snarest
/løpende
løpende

Tegningsgrunnlag og illustrasjoner ved viktige milepæler

løpende

Kvalitetsprogram og oppfølgingsplan
Utarbeide kvalitetsprogram med bla NW-kvalitetskriterier innarbeidet

X

Utpeke koordinator for kvalitetsarbeidet i prosjektet
Lage oppfølgingsplan for prosjekteringsfasen for ulike aktører

X
X

Lage oppfølgingsplan for byggefase for ulike aktører
Lage oppfølgingsplan for driftsfase
Utpeke ansvarlig for gjennomføring av oppfølgingsplan for fase:
prosjektering til rammesøknad
Utpeke ansvarlig for gjennomføring av oppfølgingsplan for fase: byggefase
Utpeke ansvarlig for gjennomføring av oppfølgingsplan for fase: driftsfase
Energi
Oversende kvalitetssikret energibudsjett med kravspek for bygg og
tekniske installasjoner
Dokumentere at helhetsløsning og detaljer tilfredsstiller input dataene i
energibudsjettet
Dokumentere at prosjektet er oppført i henhold til kravspek i energibudsjett

Dokumentere tilfredsstillende tetthet og kuldebrueffekt

Før
igangsettingstill

Før
brukstill

NB: Sendes kun til Norwegian Wood ved Ellen
Devold
NB: Sendes kun til Norwegian Wood ved Ellen
Devold
Rådgiver: Rolf Hagen, CONTEXT AS
Kvalitetsprogrammet innebærer i hovedsak en
utdyping og supplering av NW kriteriene
(kvalitetsmålene) for hvert prosjekt.
Eksempel på kvalitetsprogram ligger her:
www.arkitektur.no/norwegianwood under
Ressurser og erfaringer
Bør, om mulig, være samme person i begge faser
Kan inngå i aktørenes egne KS-systemer
Eksempel på egen oppfølgingsplan ligger her:
www.arkitektur.no/norwegianwood under
Ressurser og erfaringer

X

X
X
X
X
X
Rådgiver: Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk
X
X
X

X

Dokumenteres ved skriftlig uttalelse fra prosjektets
energirådgiver
Dokumentere at bygget er oppført i henhold til
materialet lagt til grunn for igangsettingstillatelse.
Dokumentere ev endringer/avvik.
Dokumenteres ved trykktest og termofotografering

Aktivitet

Frist

Kommentarer
Før
rammesøk.

Trebruk
Dokumentere hvordan tre er brukt i hovedkonstruksjoner, overflater og
detaljer for de ulike bygningsdeler, med referanse til NW kriteriene.

Dokumentere hvordan tre er brukt i hovedkonstruksjoner, overflater og
detaljer for de ulike bygningsdeler, med referanse til NW kriteriene.
Dokumentere hvordan tre er brukt i hovedkonstruksjoner, overflater og
detaljer for de ulike bygningsdeler, med referanse til NW kriteriene.
Miljøeffektiv materialbruk
Etablere system for hvordan og når miljøvurdering av produkter (ref NW
kriterier) skal skje
Lage liste over hvilke produktgrupper (faste produkter) det vil bli innhentet
miljødokumentasjon for (minst 10).

Før
brukstill
Koordinator for rådgiverne: Ellen Devold, NW
Dokumenteres ved skriftlig redegjørelse, material
lister, detaljtegninger og ev. foto. Endringer og
avvik i forhold til NW kriterier og tidligere framlagt
dokumentasjon begrunnes.

X

X
X
Rådgiver: Katharina Bramslev, hambra
X
X

Forespørre produsenter om miljødokumentasjon på stoffinnhold
(Environmental Product Declaration (EPD) eller tilsvarende, eller
miljømerke (Svanen/Blomsten)) for aktuelle produkter (et utvalg produkter
i hver av de 10 produktgruppene).
Framskaffe HMS datablad for alle kjemiske produkter som vurderes brukt.
Framlegge resultater fra ECOproduct vurdering av aktuelle produkter (et
utvalg produkter i hver av de 10 produktgruppene, samt alle kjemiske
produkter som vurderes brukt)
Framlegge miljødokumentasjon i henhold til ECOproduct for de 10 mest
brukte produkter og alle brukte kjemiske produkter.
Universell utforming

X

Dokumentere hvordan UU er tenkt ivaretatt

X

Dokumentere hvordan UU er tenkt ivaretatt
Dokumentere hvordan UU er ivaretatt i ferdig bygg

Før
igangsettingstill

Produktgrupper er for eksempel kledning, utvendig
overflatebehandling, isolasjonsmaterialer osv.
Skjema fins på www.arkitektur.no/norwegianwood
Ressurser og erfaringer
Se informasjon www.arkitektur.no/norwegianwood
Ressurser og erfaringer

X
X

Avvik fra kriteriene begrunnes

X

X
X

Koordinator for rådgiverne: Guro Aalrust,
NAL | Ecobox
Dokumenteres ved utfylling av sjekkliste. Denne
lastes ned fra www.arkitektur.no/norwegianwood
Ressurser og erfaringer
Dokumenteres ved utfylling av sjekklista
Dokumentere at bygget er oppført i henhold til
materiale lagt til grunn for igangsettingstillatelse.
Dokumentere og begrunne ev endringer/avvik.
Dokumenteres ved utfylling av sjekklista.

