Studieplan 2017/2018
Byggesakskolen
Studieprogramkode
BSS-60
Innledning
Byggesakskolen ble startet i 2000 etter initiativ fra myndighetene og byggenæringen. Bakgrunnen var
de endringer som var skjedd i plan- og bygningsloven der ansvarsforholdene i gjennomføring av
byggesaker var endret fra tidligere versjoner av loven. Gjennom disse endringene fikk tiltakshaver og
aktørene et tydelig ansvar ovenfor myndighetene for sitt arbeid i byggeprosjektet. Gjennom studiet
skulle aktørene i byggesaker få innsikt og kompetanse i hverandres oppgaver og ansvar, noe som skulle
bidra til en mer effektiv og kvalitetsmessig bedre byggeprosess.
Felles for alle ansvarlige aktører i byggesaker er at man må ha en grunnleggende forståelse for
organisering og gjennomføring av av byggeprosesser, lovverket som regulerer dette samt
myndighetenes oppgaver knyttet til saksbehandling og tilsyn.
Gjennom Meld. St. 28 (2011–2012) «Gode bygg for eit betre samfunn. Ein framtidsretta
bygningspolitikk» setter myndighetene opp følgende to hovedmål for bransjen:
Godt utforma, sikre, energieffektive og sunne bygg
Betre og meir effektive byggjeprosessar
Studieprogrammet "Byggesakskolen" tar spesielt for seg temaer som berører kommunenes forvaltning
av lovverket som regulerer byggesaker.
Studiets varighet, omfang og nivå
Studieprogrammet er på 30 studiepoeng i 1. syklus. Studiet er organisert som en fleksibel
deltidsutdanning over 1 år. Dette innebærer en forventet arbeidsinnsats på rundt 15 - 20 timer pr uke i
undervisningsperioden.
Forventet læringsutbytte
Studiets overordnede mål er å gi studentene kunnskap og ferdigheter innen kommunal
byggesaksbehandling og tilsyn som gjør dem til aktive bidragsytere i myndighetenes målsetning om
bedre bygg og mer effektiv byggesaksbehandling.
Etter fullført studium skal studentene ha:
Kunnskap:
Bred kunnskap om de ulike aktører i en byggeprosess, deres roller og ansvar.
Innsikt i privatrettslige forhold som regulerer partenes ansvar og oppgaver.
Inngående kunnskap om plan- og bygningslovens bestemmelser om kommunal saksbehandling
og gjennomføring av tilsyn.
Generell byggteknisk kunnskap som grunnlag for utøvelse av kommunal saksbehandling og
tilsyn.
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Innsikt i Plan- og bygningslovens bestemmelser om arealutnyttelse.
Ferdigheter:
Etter gjennomført studium skal studenten være i stand til å:
Føre en profesjonell dialog med andre aktører i bransjen.
Gjennomføre kommunal byggesaksbehandling og tilsyn.
Generell kompetanse:
Etter gjennomført studium skal studenten være i stand til å:
Anvende forskningsbasert kunnskap til å videreutvikle egen yrkespraksis
Søke opp og presentere kunnskap på akademisk form
Ha et kritisk blikk på egen yrkesutøvelse
Målgruppe
Studiets målgruppe er personer som har noe arbeidserfaring fra gjennomføring av byggesaker, både
innen offentlig sektor som byggesaksbehandler og som ansvarlig søker eller prosjektutvikler.
Opptakskrav og rangering
Opptakskrav til studieprogrammet er generell studiekompetanse, eller realkompetanse.
Det kan søkes om å få innpasse emner hvor det allerede er avlagt eksamen.
Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Innhold
Studiet tar for seg følgende hovedtemaer:
Organisering og gjennomføring av byggeprosesser
Ansvarsforhold i byggeprosjekter
Plan- og bygningsrett med hovedfokus på kommunal byggesaksbehandling og tilsyn
Byggteknikk med vekt på energi, fukt, brann og lyd
Studiets bærende pedagogiske ide er at kunnskapen utvikles best i dialog og samhandling, og at den
enkelte student gjennom sin bakgrunn har et viktig bidrag til gruppens totale kunnskapsutvikling. Dette
innebærer at studentene oppfordres til å dele sin kunnskap med sine medstudenter, samt at hver enkelt
student forventes å bidra med faglige innspill i fellesskapet.
Studiet er i vesentlig grad nettbasert, noe som stiller store krav til studentenes egen motivasjon,
planlegging og læring. De fleste læringsaktiviteter foregår ved bruk av internett og læringsplattform.
Det forutsettes at studentene behersker denne teknologien samt har nødvendig utstyr for å gjennomføre
de ulike læringsaktiviteter som inngår i studiet.
I tillegg til den nettbaserte delen vil det også arrangeres samlinger. I emnet "Byggesaken" inngår
2-dagers oppstartsamling og i emnet "Tilsyn" inngår 3 dagssamlinger fordelt over semesteret.
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Hvert emne struktureres i temaer, hvor det for hvert tema planlegges ulike læringsaktiviteter. Dette kan
være oppgaver; både individuelle og gruppebaserte, videoforelesninger, litteraturstudier etc. Veiledning
gis både ved asynkront forum i læringsplattformen og ved synkrone møteplasser på nettet der det
benyttes både lyd og bilde. Her forventes det også aktiv deltakelse fra studentene.
Studieprogrammet består av følgende to emner :
1. Byggesaken
2. Tilsyn

15 studiepoeng
15 studiepoeng

Tekniske forutsetninger
Et nettstudium forutsetter at studenten har nødvendig utstyr og programvare for å kunne arbeide og
kommunisere ved bruk av internett. For dette studiet stilles følgende minimumskrav:
Hardware:
Tilgang til bærbar PC med muligheter for lydavspilling og Web-kamera
Nettilkobling
Det kreves videre at studenten har tilgang til en arbeidsplass med datamaskin som har mulighet for å
motta webforelesninger. (Dvs at slike sendinger ikke blir hindret av for eksempel brannmurer). Ved
gjennomføring av flervalgstester på nettet har studenten selv ansvar for sikker nettforbindelse.
Sensorordning
1 til 2 interne sensorer.
Internasjonalisering
Det legges ikke opp til utveksling av studenter innen dette studieprogrammet.
Klar for publisering
Ja
Godkjenning
Studiet er godkjent i studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i mai 2011, revidert høsten 2016.
Utdanningsnivå
Etter- og videreutdanning
Obligatoriske emner - forslag til emnerekkefølge:
Emnekode

Emnets navn

O/V *)

Studiepoeng pr. semester
S1(V)

K1174

Byggesaken

O

K1175

Tilsyn

O

S2(H)

S3(V)

S4(H)

15
15
Sum:

15

15

15

15

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
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Emneoversikt
K1174 Byggesaken - KLADD 2017-2018
Emnekode:
K1174
Emnenavn:
Byggesaken
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
15
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
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Forventet læringsutbytte:
Etter gjennomført emne skal studentene:
Kunnskap:
Ha kunnskap om sentrale roller og aktører som inngår i gjennomføring av byggeprosesser og deres
oppgaver og ansvar.Studentene skal ha innsikt i privatrettslige forhold som regulerer partenes forhold
til hverandre.Videre skal studentene ha inngående kunnskap om plan- og bygningslovens bestemmelser
om kommunal saksbehandling samt ha god kunnskap om utøvelse av kommunal saksbehandling samt
innsikt i Plan- og bygningslovens bestemmelser om arealutnyttelse
Ferdigheter:
Gjøre rede for de ulike faser som normalt inngår i en byggeprosess, hvilke roller og aktører som
inngår samt deres oppgaver og ansvar
Beskrive ulike modeller som benyttes til å organisere byggeprosjekter på og hvordan dette
påvirker byggherrens ansvar og risiko
Vurdere hvilken dokumentasjon som kreves som underlag for saksbehandling av tiltaket
Anvende ”ByggSøk-bygning” eller tilsvarende til utarbeidelse av byggesøknader og
saksbehandling
Gjøre rede for de lovmessige sider ved godkjenning av tiltak og ansvarsrett samt sentrale lover
og forskrifter
Beskrive strukturen i det offentlige planverk som grunnlag for arealutnyttelse
Gjøre rede for grad av utnytting
Generell kompetanse:
Anvende forskningsbasert kunnskap til å videreutvikle egen yrkespraksis
Søke opp og presentere kunnskap på akademisk form
Emnets temaer:
Byggherrerolla og byggherrens organisasjon
Entreprenørens oppgaver og ansvar
Grunnleggende entrepriserett; anbud og kontrakt
Forvaltningsrett
Arealutnyttelse
Saksbehandling
Pedagogiske metoder:
Annet
Pedagogiske metoder (fritekst):
Oppstartsamling
Nettbasert læring
Videoforelesninger
Synkron veiledning på nett med lyd og bilde
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Vurderingsformer:
Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Vurderingsformer:
Individuell hjemmeksamen.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Sensureres av to interne sensorer.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ved neste gangs ordinære gjennomføring.
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
3 individuelle oppgaver samt 2 flervalgstester gjennomført på nettet. Det kreves minimum 70 % rett for
å oppnå ”Godkjent”. Disse testene teller ikke inn i karaktergrunnlaget, men det kreves ”Godkjent” for
at emnet skal ansees som bestått.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Førstelektor Fred Johansen
Læremidler:
Johansen, Fred (2011), Byggeprosjektet. HiG
Odd Jarl Pedersen, Per Sandvik, Stein Ness, Audvar Os, Helge Skaaraas (2010): Plan- og bygningsrett
del 2
Lover, forskrifter og rapporter og artikler
Klar for publisering:
Ja
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K1175 Tilsyn - KLADD 2017-2018
Emnekode:
K1175
Emnenavn:
Tilsyn
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
15
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forutsetter bestått:
K1174 Byggesaken eller annen tilsvarende dokumenterbar kompetanse eller arbeidserfaring
Forventet læringsutbytte:
Etter gjennomført kurs skal studentene ha en god forståelse for sammenhengen mellom saksbehandling
og tilsyn, og på dette grunnlag være i stand til å planlegge, gjennomføre og følge opp tilsyn i
byggesaker.
Kunnskap:
Videre skal studentene etter endt kurs ha grunnleggende kunnskap om de fagtemaer som naturlig
faller inn under gjennomføring av tilsyn, som energi, lyd, brann, fukt, avfall etc samt en
grunnleggende innsikt i kommunikasjon og rolleforståelse.
Studentene skal også være i stand til å:
Ferdigheter:
Benytte og videreutvikle kommunens tilsynsplaner
Planlegge, gjennomføre og følge opp tilsyn
Generell kompetanse:
Reflektere over egne erfaringer fra gjennomført tilsyn og dele dette med andre
Reflektere over i hvilken grad tilsyn som virkemiddel bidrar til bedre bygg
Emnets temaer:
Tilsyn
Grunnleggende byggteknikk
Kommunikasjon
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Pedagogiske metoder:
Annet
Pedagogiske metoder (fritekst):
Kurset er bygd opp rundt tre obligatoriske samlinger. Mellom samlingene benyttes universitetets
læringsplattform som læringsarena hvor all informasjon og kommunikasjon skjer. Her finnes fagstoff,
og veiledning skjer både i sann tid ved bruk av webkonferanseverktøy og asynkront ved forum. Det
forventes aktiv deltakelse på samlingene og på læringsplattformen mellom samlingene.
Vurderingsformer:
Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Vurderingsformer:
Individuell hjemmeksamen.
Karakterskala:
Bestått/Ikke bestått
Sensorordning:
En intern sensor.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ingen utsatt eksamen, ny eksamen ved neste ordinære gjennomføring av emnet.
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
Deltakelse på tre samlinger
Gjennomføring av to tilsyn
Refleksjonsnotat
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Førstelektor Fred Johansen
Læremidler:
Oppgis ved semesterstart.
Klar for publisering:
Ja
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