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Ekstrakt:
På bakgrunn av det økende fokuset på bærekraftig bygging er det de senere år blitt publisert en rekke standarder og
retningslinjer for å bistå byggesektoren med å sikre nettopp dette. ISO 15686 er en slik standard. Den tar for seg
levetidsplanlegging og det er per i dag planlagt ti deler av standarden. Målet med levetidsplanlegging er å sikre at en
bygnings levetid minst blir like lang som det den prosjekteres for. Standarden inneholder blant annet metoder for å
vurdere livsløpskostnader, miljøpåvirkninger, levetid og kontroll av krav. Per i dag er det lite erfaring med bruk av
ISO 15686 i praksis.
Denne oppgaven har tatt for seg bruken av ISO 15686, med fokus på livsløpskostnader og levetid. Arbeidet er utført
som et litteraturstudium, samt utførelse av levetidsestimering og beregning av livsløpskostnader på en caseoppgave. Målet var å se på hvordan standarden kan brukes i dag.
Gjennomgangen av standarden og utførelsen av case oppgaven avslørte flere hindre for aktiv bruk av standarden
som helhet på nåværende tidspunkt.
Det største hindret for å benytte ISO 15686 i dag er at standardens deler er avhengig av beregnet levetid for
bygningsdeler. Beregningsmetoden er avhengig av en referanselevetid. Per i dag finnes det for få eksempler på
referanselevetider som gjør det mulig å bruke standarden som en helhet.
Som tiltak for at ISO 15686 skal tas i bruk i nærmeste fremtid foreslås det å opprette en database der det samles
referanselevetider fra eksisterende bygningsmasse.

Stikkord:
1. ISO 15686
2. Faktormetoden
3. Livsløpskostnader
4. Levetidsplanlegging
_________________________________________
(sign.)

Levetid og livsløpskostnader for bygninger

Forord
Denne masteroppgaven er avsluttende arbeid ved sivilingeniørstudiet ved NTNU, og er utarbeidet ved institutt for bygg, anlegg og transport, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.
Oppgaven er skrevet under fordypningen bygnings- og materialteknikk og er gjort i samarbeid
med Multiconsult.
I forbindelse med arbeidet av masteroppgaven vil jeg takke mine veiledere Per Jostein Hovde
og Svein Bjørberg. Videre vil jeg også takke følgende personer som har bidratt til min oppgave:
Bjørn Petter Jelle (SINTEF),
Svein Haagenrud (SINTEF),
Kjetil Tørseth (NILU)
Daniel Hallberg (Universitetet i Gävle)

Arbeidet har funnet sted i perioden 19.01.09 til 15.06.09.

Trondheim, 15. Juni 2009

Christian André Listerud

I

TBA 4905- Stud.techn. Christian André Listerud

II

Levetid og livsløpskostnader for bygninger

Sammendrag
Bygningssektoren er svært viktig i dagens samfunn. Den er en nøkkelfaktor både sosialt, økonomisk og miljømessig. Bygningssektoren står for 40% de materialressurser som brukes og
40% av energibruken. Videre fører den til 40% av alle menneskeskapte utslipp av klimagasser
og 40% av alt avfall som havner på deponi. En følge av dette er at det i de senere år er blitt
økende fokus på bærekraftig bygging.
På bakgrunn av det økende fokuset på bærekraftig bygging er det de senere år blitt publisert en
rekke standarder og retningslinjer for å bistå byggesektoren med å sikre nettopp dette. ISO
15686 er en slik standard. Den tar for seg levetidsplanlegging og det er per i dag planlagt ti deler av standarden. Målet med levetidsplanlegging er å sikre at en bygnings levetid minst blir
like lang som det den prosjekteres for. Standarden inneholder blant annet metoder for å vurdere
livsløpskostnader, miljøpåvirkninger, levetid og kontroll av krav. Per i dag er det lite erfaring
med bruk av ISO 15686 i praksis.
I denne rapporten er det tatt utgangspunkt i ISO 15686. Det er undersøkt hvordan prinsippene
fra standarden benyttes i dag. Videre er det fokusert på metoder fra standarden for beregning
av levetidskostnader og estimering av levetider. Oppgaven er gjennomført som et litteraturstudium, samt at metodene for beregning av livsløpskostnader og estimering av levetider er gjennomført på en case- oppgave. Dette var for å undersøke hvordan estimering av levetider og beregning av livsløpskostnader kunne gjøres i praksis. Det ble fort klart at mangler i standardens
behandling av levetidsestimering ville kreve at en egen framgangsmåte ble utviklet. På grunnlag av litteraturen ble dette gjort og det ble prøvd ut forskjellige beregningsmodeller for å estimere levetid. På grunnlag av den estimerte levetiden ble livsløpskostnadene beregnet.
Gjennomgangen av standarden og utførelsen av case oppgaven avslørte flere hindre for aktiv
bruk av standarden som helhet i praksis på nåværende tidspunkt.
Hele ISO 15686 kan i dag benyttes som et overordnet rammeverk for å sikre lønnsomheten til
et bygg over dets levetid. Mange av prinsippene i standarden benyttes i dag og støttes av nasjonale standarder. Standarden fokuserer sterkt på å sikre at levetiden til bygningsdeler oppfyller de krav som er fastsatt. Dette skal sikres med den såkalte faktormetoden som er en metode
for å estimere levetid. Den estimerte levetiden er grunnlaget for store deler av standarden og
det kreves derfor at metoden kan brukes i praksis dersom standarden skal brukes som tiltenkt.
Faktormetoden krever en referanselevetid som utgangspunkt. For at metoden skal virke etter
sin mening må referanselevetiden være godt dokumentert. Per i dag er referanselevetider lite
tilgjengelige. Dersom en likevel skal bruke metoden er en nødt til å bruke referanselevetider av
lav kvalitet, noe som fører til et svar med lav pålitelighet.
Faktormetoden går ut på å justere en referanselevetid ved hjelp av faktorer som beskriver ulike
grunner til nedbrytning. Per i dag finnes det ingen veileding til hvordan disse faktorene skal
velges. I denne sammenheng er man nødt til å bruke skjønn. Derfor etterlyses det i rapporten et
system for å klassifisere bruks og miljøbetingelser, slik at det blir enklere å vurdere faktorverdiene.
Utgangspunktet for store deler av ISO 15686 er estimert levetid. Praktisk bruk av standarden
som helhet krever derfor at det foreligger data om referanselevetid. Derfor anbefales at det
opprettes en database der det samles inn referanselevetider fra eksisterende bygg. På denne
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måten kan store mengder data skaffes i løpet av kort tid. Dette kan åpne for at ISO 15686 kan
benyttes i sin helhet og flere erfaringer fra praksis kan skaffes. Senere kan databasen suppleres
med data fra for eksempel laboratorieforsøk.
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Levetid og livsløpskostnader for bygninger

1 Innledning
I dette kapittelet presenteres bakgrunnen for rapporten, problemstilling, formål, avgrensninger,
oppbygging og definisjoner.

1.1 Bakgrunn
Bærekraftig utvikling er i dag en etablert politisk målsetning både nasjonalt og internasjonalt.
Bygningssektoren er svært viktig i dagens samfunn. Den er en nøkkelfaktor både sosialt, økonomisk og miljømessig. I Norge sysselsettes 14% av alle yrkesaktive innenfor dette feltet.
Bygningssektoren står for 40% de materialressurser som brukes og 40% av energibruken. Videre fører den til 40% av alle menneskeskapte utslipp av klimagasser og 40% av alt avfall som
havner på deponi (Hovde, 2008). En følge av dette er at det i de senere år er blitt økende fokus
på bærekraftig bygging.

1.2 Problem og behov
I 1999 publiserte CIB1 Agenda 21, som er en av de første rapportene som omhandler bærekraftig bygging. Bærekraftig bygging vil si at ”bygget skal fungere optimalt for sin virksomhet
over tid med optimalt ressursforbruk og miljøkonsekvenser”(Bjørberg, et al., 2007). Agenda 21
hadde blant annet som mål å fremme fokuset på forskning innen bærekraftig bygging. Figur
1-1 viser målene som ble satt under utvikling av dokumentet. Et av målene var å få til et felles
globalt samarbeid på området i det 21. århundre. Etter Agenda 21 ble publisert er det kommet
en rekke standarder og retningslinjer som tar for seg ulike aspekter av bærekraftig bygging
(CIB, 1999).

Figur 1-1: Målene som ble satt under utviklingen av Agenda 21 rapporten(CIB, 1999)

I de første 20% av prosjekteringen fastsettes 80% av kostnadene for utførelse og vedlikehold
av et bygg(Andresen, 2007). Bærekraftig bygging bør derfor implementeres tidlig i byggeprosessen. ISO 15686, som tar sikte på nettopp dette, er en internasjonal standard på ti deler som
beskriver levetidsplanlegging. Levetidsplanlegging er en metode som har som mål å sikre at
levetiden til et bygg blir lik eller lenger enn den prosjekterte levetiden. I tillegg skal levetidskostnadene tas med i betraktning.
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Levetiden til en bygningsdel danner
grunnlaget
for
miljømessige
og
miske vurderinger. Figur 1-2 illustrerer
levetiden til bygningsdeler avhengig av
hvor de befinner seg i bygningskroppen.
Bygningsdeler har forskjellige levetider
og installasjonen må planlegges utefra
dette. Dette legger grunnlaget for riktig
forvaltning, drift og vedlikehold.
Et av nøkkelelementene som ISO 15686
1-2: Levetiden til ulike bygningsdeler. Jo fler piler, jo
bygger på er estimert levetid til bygnings- Figur
kortere levetid (Brand, 1995).
deler. I standarden er det foreslått en metode for å estimere levetiden til bygningsdeler ved bruk av enkel mattematikk sammen med eksisterende informasjon om levetiden. Den estimerte levetiden skal legge et godt grunnlag for
riktige beregninger og sammenlikninger av livsløpskostnader og miljømessige vurderinger.
Metoden ble allerede beskrevet i den første delen av standarden, som kom i 2000. Likevel er
det få eksempler på bruk av metoden i dag. Det er derfor behov for eksempler på bruk av de
enkelte delene av ISO 15686 før den blir tatt i bruk i praksis.

1.3 Målsetning med oppgaven
Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan ISO 15686 kan benyttes i praksis i dag.
Hovedsakelig skal det arbeides med bruk av faktormetoden for estimering av levetider på bygningsdeler, og beregning av livsløpskostnader. For å undersøke bruk i praksis skal beregningene utføres i en case- oppgave.
Masteroppgaven inneholder følgende forhold:






Beskrivelse av delene i ISO 15686, samt bruk og vurderinger.
Innsamling av data til levetidsestimering og beregning av livsløpskostnader.
Estimering av levetid etter ISO 15686-8.
Beregning av livsløpskostnader etter ISO 15686-5.
Totalvurdering av hvordan ISO 15686 kan benyttes i dag.

1.4 Case- oppgave
For å undersøke bruken av ISO 15686 i praksis er det mest hensiktsmessig å utføre dette på et
virkelig byggeprosjekt. I denne oppgaven er det tatt utgangspunkt i det nye teater- og konserthuset, med navnet Kilden, som er under oppføring i Kristiansand.
Kilden får et bruttoareal på cirka 15.000 kvadratmeter. De fire salene har mer enn 2.200 publikumsplasser. Innflyttingen skjer i 2011, men bygget blir ikke åpnet for publikum før i 2012.
Kostnadsrammen for bygget er på 1,1 milliarder norske kroner.
Case- oppgaven går ut på å estimere levetid i henhold til faktormetoden fra ISO 15686-8 og de
tilhørende livsløpskostnadene etter beregningsmetoden i ISO 15686-5.
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1.5 Forbehold og avgrensninger i oppgaven
I rapporten er det gjort noen avgrensninger. De er beskrevet her:
 Beskrivelsen av standarden har hovedvekt på de deler som omhandler temaer rundt levetid og livsløpskostnader.
 I case- oppgaven er det kun tatt utgangspunkt i ett større bygningselement. Dette er
både fordi det kreves mye informasjon for å estimere levetid og at flere beregningsmetoder er vurdert. Et annet poeng er at metoden vil være relativt lik for andre komponenter og det er derfor ikke hensiktsmessig å utføre det på flere bygningsdeler.
 Faktormetoden er tillagt større oppmerksomhet enn beregning av livsløpskostnadene
fordi det finnes svært få eksempler på bruk av faktormetoden, samt at metoden er et
viktig grunnlag for bruken av hele ISO 15686. Etter litteraturstudiet ble det klart at det
ikke finnes en definert framgangsmåte for bruken av faktormetoden. Derfor ble det
nødvendig å finne fram til en framgangsmåte for bruk av metoden.

1.6 Leserveiledning
Kapittel 2 beskriver teori og valg av metode som er brukt i arbeidet med oppgaven.
Kapittel 3 dekker den første delen av oppgavens problemstilling. Her presenteres oppbyggingen av alle delene av ISO 15686 og det blir gitt eksempler på bruk av prinsippene i dag, samt
relevant teori på området.
Kapittel 4 tar for seg grunnlag for utførelse av levetidsestimering ved hjelp av faktormetoden.
Her foreslås det en gjennomføringsmodell for estimering av levetid basert på relevant litteratur
på området, samt egne vurderinger. Kapittelet beskriver også de ulike måtene faktormetoden
benyttes på, samt at det foreslås to nye beregningsmodeller.
I kapittel 5 presenteres en case- oppgave der levetidsestimering ved hjelp av faktormetoden er
benyttet i praksis på et bygningselement. Her er det hentet inn informasjon på grunnlag av
gjennomføringsmodellen i kapittel 3. Til levetidsestimeringer er faktormetoden benyttet etter
flere modeller og vurdert. Videre vises det hvordan estimert levetid kan benyttes til beregning
av levetidskostnader og alternativsvurderinger.
Til slutt drøftes bruken av prinsippene i dagens ISO 15686, metode for levetidsestimering og
hindringer for videre bruk.
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2 Metode
I dette kapittelet er ulike forskningsmessige metoder og tilnærminger for å løse en
forskningsmessig problemstilling beskrevet. Videre beskrives det metoden som er valgt i
denne oppgaven.

2.1 Forskningsmetode
I (Norsk institutt for studier av forskning og høyere utdanning, 2004) er forskning definert slik:
”Forskning og utviklingsarbeid er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt
kunnskap - herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn - og omfatter også bruken av
denne kunnskapen til å finne nye anvendelser.”
Forskningsmetode deles gjerne inn i kvalitativ eller kvantitativ metode.
Den kvantitative metoden består av å analysere tallbasert informasjon. Den benyttes når man
skal kartlegge og dokumentere omfang eller forstå sammenhenger og finne årsaker og
hendelser. Metoden består typisk av å innhente få opplysninger om mange
undersøkelsesenheter. Det legges vekt på etterprøvbarhet og presisjon. Målet med kvalitative
metoder er ofte å generalisere eller bekrefte eller avkrefte hypoteser (Samset, 2008).
Kvalitative metoder kan deles i i tre typer: dokumentanalyse, observasjon og intervjuer. Denne
metoden baserer seg på tekstlig informasjon og tar utgangspunkt i mange opplysninger om få
undersøkelsesenheter. Etterprøvbarhet er ofte problematisk og det er stor vekt på relevans.
Denne metoden har helhetsforståelse som mål(Samset, 2008).

2.2 Reliabilitet og validitet
Reliabilitet vil si etterprøvbarhet eller pålitelighet. Dette kan i praksis måles gjennom uavhengige målinger. Etterprøving av reliabilitet i kvalitativ forskning er derfor problematisk(Samset,
2008). Informasjon som kan styrke reliabiliteten kvalitativ forskning er:
 Hvem forskeren er.
 Hvilke informanter som inngår.
 Hvilken sosial setting som foreligger.
 Hvilke analytiske begreper er brukt.
 Hvilke metoder for innsamling og analyse av data er benyttet.
 Skille mellom konkrete beskrivelser og tolkninger.
 Bruke flere forskere.
 Få bekreftelse fra andre.
 Bruke tekniske hjelpemidler ved gjengivelse.
(Dalen, 2007)
At en metode er valid betyr at den gir gyldige data i forhold til det problemet som søkes løst.
Gyldigheten baseres på forskerens skjønn og kan derfor ikke etterprøves. Validiteten kan sikres
ved å velge hensiktsmessige indikatorer med mest mulig direkte mål. I tillegg kan det sikres
ved å bruke flere indikatorer som til sammen gir god indikasjon på det som skal måles(Samset,
2008).
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En kjent metode for å sikre validiteten i kvalitativ forskning er triangulering. Det vil si at forskeren bruker enten en eller flere metoder, ulike datakilder eller flere uavhengige forskere for å
styrke kildens troverdighet(Dalen, 2007).

2.3 Valg av metode
Denne oppgaven går ut på å undersøke den internasjonale standarden ISO 15686, bruk av
faktormetoden og beregning av livsløpskostnader. Det er hovedsakelig benyttet kvalitative
metoder for innsamling av data til gjennomføringen av de ulike delene av prosjektet.
Utgangspunket for oppgaven er at det er lite praktisk erfaring med bruk av ISO 15686. Derfor
er det problematisk å innhente informasjon fra praksis. Videre har det også vært nødvendig å
gå i dybden på mange temaer. I denne oppgaven er det blant annet blitt innhentet litteratur fra
forskningsinstitusjoner og grunndokumenter for case- oppgaven.

2.3.1

Litteratur som er benyttet

Siden informasjonen som er innhentet i denne oppgaven nesten utelukkende består av
litteraturkilder har det vært nødvendig å være mer kritisk til kildene enn dersom det hadde vært
mulig å triangulere ved bruk av andre metoder.
Ved kildekritikk er det aktuelt å vurdere troverdigheten, objektiviteten, nøyaktigheten og
egnetheten til kilden. I praksis kan man vurdere disse fire punkene ved å se etter:
 Troverdighet:
o Kunnskapsrik og anerkjent forfatter.
o Kvalitetskontroll.
 Objektivitet:
o Objektiv og balansert kilde.
o Fravær av interessekonflikter.
 Nøyaktighet:
o Oppdatert kilde.
o Omfattende, detaljert og eksakt.
o Dokumentasjon og støtte i andre kilder.
 Egnethet:
o Relevant for informasjonsbehov.
(NTNU, 2009)
Hovedsakelig er det benyttet kilder fra forskningsinstitusjoner som SINTEF Byggforsk og
Norsk institutt for luftforskning. I noen situasjoner har det vært nødvendig å likevel benytte
kilder som kan vurderes som mindre pålitelige enn de overnevnte. I disse tilfellene er det
forsøkt å innhente flere kilder som enten kan underbygge informasjonen eller føre til at den har
blitt forkastet.
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3 ISO 15686 Levetidsplanlegging
I dette kapittelet presenteres ISO 15686, med aktuell teori og eksempler på bruken av prinsippene i standarden i dag. Målet er å gi en innføring i standardens metoder og hvordan prinsippene benyttes i dag. Senere i oppgaven vil deler av standarden bli brukt til gjennomføringen av
en case- oppgave.
Levetidsplanlegging er en planleggingsprosess der man har som mål å forsikre seg om at levetiden til en bygning og dets komponenter er lik eller større enn levetiden som kreves, samtidig
som totaløkonomien tas med i betraktning. Bakgrunnen for standarden er at bygningssektoren
trenger en entydig metode for å forutse og kontrollere de kostnader som vil påløpe ved å eie og
drive en bygning. En viktig del av en slik metode er å forutse levetiden til bygningsdeler, slik
at vedlikeholdsstrategi og utbytting kan planlegges og tas med i betraktning ved beregning av
kostnader. ISO 15686 gir et rammeverk for levetidsplanlegging slik at samling og vurdering av
ulik informasjon blir gjort på en entydig måte i alle byggeprosjekter.
Per 2009 er det planlagt å publisere ti deler av denne standarden. Del 4 og 10 er enda ikke publisert og foreligger kun som utkast på det tidspunkt oppgaven ble gjennomført. I dette kapittelet
er likevel alle ti delene presentert slik de foreligger på dette tidspunktet.
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3.1 ISO 15686-1 Generelle prinsipper
Den første delen av standarden beskriver levetidsplanlegging generelt sett. Her er blant annet
definisjoner på uttrykk som er brukt i de resterende delene av standarden. Del 1 ble publisert i
2000, og er ikke blitt revidert siden.
5 Utførelse av levetidsplanlegging
-

Overblikk over hvilke forhold som bør vurderes

11 Utdatering av bygningsdeler før teknisk
levetid er oppnådd

10 Finansielle og miljømessige kostnader

6 Levetidsplanlegging i
byggeprosjekter

7 Estimering av levetider

8 Levetidsestimering basert på forsøksdata

9 Bruk av faktormetoden
for å estimere levetider

Figur 3-1: Oversikt over innholdet i ISO 15686 del 1(ISO, 2000).

I 2000 var det planlagt fem deler av standarden. De punktene som ikke skulle behandles i egne
deler ble beskrevet i del 1. Per i dag er det planlagt ti deler av standarden, og flere av dem omfatter emner som til dels er beskrevet i del 1.
Figur 3-1 viser en oversikt over de emner som omfattes i del 1 av ISO 15686. Det er lagt stor
vekt på metoder for å forutse levetiden til materialer og bygningen generelt. Kapittel 8, 9 og 10
omfatter emner som blir beskrevet i egne deler av standarden og er derfor ikke beskrevet i dette kapittelet.
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3.1.1

Levetid

I ISO 15686 defineres levetid som tiden etter installasjon som en bygning eller dets komponenter
møter eller overgår krav til ytelse(ISO, 2000). I
(SINTEF Byggforsk, 2004) er levetid til en bygningsdel definert som den tid det tar før bygningsdelen når sitt minste akseptable ytelsesnivå, som
vist i figur 3-2. Kravene kan bygge på estetiske,
tekniske, økonomiske eller sikkerhetsmessige hensyn. Levetiden er ikke en fast og endelig verdi,
men en statistisk variabel som kan ha en rekke ulike fordelinger. De fleste bygningsdeler har en fordeling som etter tid nærmer seg en maksimumsverdi i antall feil per år. Etter maksimumsverdien Figur 3-2: Eksempel på angivelse av minste aker nådd avtar antall feil mot null etter hvert som septable ytelsesnivå (SINTEF Byggforsk, 2004)
alle komponenter har feilet. Levetiden kan angis som middelverdien av de observerte levetider,
samt standardavviket som angir sikkerheten for at angitt levetid oppnås. (SINTEF Byggforsk,
2004)

3.1.2

Ulike typer levetid

Levetid kan defineres etter hvilket krav som blir stilt til komponenten. Begrepet har flere betydninger, og det er viktig å skille mellom estetisk levetid, økonomisk levetid, funksjonell levetid, teknisk levetid og antikvarisk levetid. ISO 15686 er ikke disse definert til nå. I dette kapittelet er de forskjellige typene levetid nærmere beskrevet med grunnlag i hvordan de defineres i (SINTEF Byggforsk, 1991).
Estetisk levetid er tiden fram til en bygningsdel skiftes ut fordi utseende ikke lenger er tilfredsstillende. Selv om den estetiske levetiden til en bygningsdel er møtt kan den ofte likevel dekke
sin tekniske funksjon. Det er ofte den estetiske levetiden som bestemmer når bygningsdeler
som fasader, gulvbelegg eller tapet byttes ut
Økonomisk levetid er den tiden det tar til erstatning med ny teknologi gir lavere driftskostnader
eller økt ytelse. Det vil si at levetiden kun er basert på økonomiske betraktninger. Selv om en
bygningsdel er defekt kan den likevel ha økonomisk restlevetid. Det kan gjelde bygningsdeler
som ikke hindrer driften av bygget eller gir økonomiske følgeskader.
Funksjonell levetid er den tiden en bygningsdel oppfyller de funksjonelle krav som er definert.
Krav til funksjon kan endre seg i løpet av tiden og levetiden er da sterkt påvirket av dette. Tekniske installasjoner er et eksempel på bygningsdeler som skiftes ut dersom deres funksjonskrav
ikke lenger møtes.
Teknisk levetid er den tiden det tar før bygningsdelen ikke lenger virker etter sin hensikt. Det
vil si at bygningsdelen er defekt. Den tekniske levetiden til takbelegg er for eksempel begrenset av kravet om at det skal beskytte undertaket mot fukt. Teknisk levetid blir påvirket av den
utførte kvaliteten, eksponeringsmiljøet og driftsbetingelsene. Levetidsdata som foreligger i dag
er oftest basert på teknisk levetid, slik som (SINTEF Byggforsk, 2007). I denne oppgaven er
det fokusert på teknisk levetid og der det er hentet inn levetidsdata er det basert på slik levetid.
I antikvariske bygninger er det av interesse å beholde bygget mest mulig autentisk. Dette kravet fører til at den antikvariske levetiden kan være betydelig lenger enn den tekniske levetiden.
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Dersom en skade har skjedd i antikvariske bygninger aksepteres ofte skaden og skadeårsaken
fjernes heller.

3.1.3

Levetidsplanlegging i byggeprosjekter

Beslutninger som er viktige for levetiden til et bygg blir tatt i de tidligste delene av et byggeprosjekt. Det er derfor viktig å implementere levetidsplanlegging helt fra starten av et prosjekt.
På konseptstadiet skal beslutninger om krav til levetid tas. Videre skal det vurderes om bygget,
slik det er tenkt bygd, kan tilfredsstille de krav som er satt. En bør også forsikre seg om at det
er mulig å vedlikeholde og skifte bygningsdeler uten store inngrep.
Krav til levetid bør fastsettes på grunnlag av konsekvensene av for tidlig endt levetid. Konsekvensene kan kategoriseres etter hvor alvorlige de er. Fare for helse, miljø og sikkerhet
rangeres som mest alvorlige, deretter kommer økonomi, estetikk og til slutt der det ikke er
noen konsekvenser. Sikkerheten i den estimerte levetiden til en komponent som har store
konsekvenser ved feil bør være høy. Ved å kreve lenger levetid enn det som er nødvendig økes
sikkerheten til beregningen. Lang levetid bør også kreves der utskiftning skaper store
økonomiske konsekvenser. Der sikkerhetsnivået ikke bestemmer kravet til levetid bør en ta
hensyn til om komponenten er mulig å bytte ut eller vedlikeholde. Deler som ikke er mulig å
vedlikeholde må kreves å ha like lang levetid som hele bygget.
Som en del av tidligfasen bør det lokale nedbrytningsmiljøet i området der bygget skal plasseres kartlegges. Klimatiske og forurensningsmessige forhold som har kjent effekt på materialer
beskrives og vurderes her.
I detaljprosjektet gjøres beslutninger om blant annet materialvalg. Ved valg av materialer må
man ta hensyn til bruksmiljøet og velge materialer som innfrir krav til ytelse og levetid. I denne fasen er det aktuelt å benytte faktormetoden, som beskrevet i del 8 av standarden, for å forutse levetiden til bygningsdeler. Etter det er gjort analyser av materialvalg og løsninger utarbeides det beskrivelsestekster. Spesifikasjonene som blir gitt her er viktige for å oppnå at bygget skal innfri de krav som er satt. Aktuelle spesifikasjoner som bør gis er installasjonsdetaljer,
materialspesifikasjoner og utføring på byggeplassen.
Et av produktene av levetidsplanlegging er vedlikeholds- og utskiftningsplaner. Fra dette kan
en forutse når en mulig ombygging blir nødvendig. Denne informasjonen brukes som grunnlag
til beregning av livssykluskostnader.

3.1.4

Estimert levetid

Å estimere levetid vil si å forutse levetiden til et produkt ved å ta all relevant informasjon med
i vurderingen. Levetiden begrenses av hvilke krav som er satt. Noen produkter byttes ut fordi
de er utdaterte, mens noen byttes ut når de ikke lenger dekker de krav som er fastsatt. Standarden slår fast at estimering av levetid skal redusere usikkerhet, bruke tilgjengelig informasjon
av kjent kvalitet, ta hensyn til variabler og brukes som veiledning og ikke beslutningsgrunnlag.
Det fremheves også at estimeringen skal være, når det er mulig, klar og entydig. Dette er sjeldent mulig, siden det er mange faktorer som spiller inn på levetiden og at noen nedbrytningsmekanismer opptrer tilfeldig. Som grunnlag for estimeringene kan man bruke informasjon om
typiske levetider fra eksperter, erfaring, måleresultater for ytelse over tid og sammenlikninger.
Mer om metodene finnes i ISO 15686-2, se kapittel 3.2.
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Standarden skiller mellom utbytting på grunn av for dårlig ytelse og på grunn av utdatering.
Utdatering av et produkt skjer på grunn av at det ikke klarer å tilfredsstille skiftende krav til
funksjon. Estimering av levetider til produkter som må skiftes på grunn av utdatering er problematisk fordi det er vanskelig å skaffe informasjon om når
krav til funksjon endres eller et bedre produkt kommer på
markedet. Utdatering av bygningsdeler og bygningskroppen
generelt sett bør forsøkes hindret. Ved å planlegge bygget
slik at det er fleksibelt med tanke på endret bruk kan man
unngå omfattende ombygginger i fremtiden. I sammenheng
med tilpasningsdyktighet brukes ofte begrepene generalitet,
fleksibilitet og elastisitet(Arge, et al., 2002). Begrepene skriver seg fra den svenske Byggnadssbestyrelsen (svensk Statsbygg) som på 1960-70 tallet hadde stor innflytelse på bygningssektoren i Sverige. Generalitet vil si bygningens evne
til å tilpasse seg vekslende funksjonelle krav uten at det er
nødvendig å gjøre bygningsmessige tiltak. Med fleksibilitet
menes evnen en bygning har til å møte vekslende funksjonelle krav gjennom å foreta bygningsmessige endringer med
minimale kostnader og forstyrrelser av driften. Elastisitet vil
si mulighetene til å endre bruksareal. Det vil si å dele opp
bygget i mindre enheter eller å øke bruksarealet gjennom påbygning. Ved å definere krav til tilpasningsdyktighet etter
bygningskategori kan bygget planlegges slik at sannsynlighe- Figur 3-3: Reelle grunner til at
utskiftning av bygningskomponenten for at det i sin levetid må gjennomgå omfattende ombyg- ter (Aikivuori, 1999).
ning reduseres. (Bjørberg, 2008) deler grad av tilpasningsdyktighet i fire etter samme prinsipp som tilstandsgrader som angitt i NS 3424 (Standard
Norge, 1995). Tilpasningsgrad 0 vil si at kravet til tilpasningsdyktighet er stort. Bygningskategorier som det bør kreves tilpasningsgrad 0 på er blant annet sykehus, som hele tiden må tilpasse seg ny teknologi og endret bruk. I andre enden av skalaen er tilpasningsgrad 3, som vil si
at det er minimale krav til tilpasningsdyktighet. Monumentalbygg er en bygningskategori som
det ofte kan kreves tilpasningsgrad 3 på. Slike bygg kan forventes å ha samme funksjon gjennom hele sin levetid og det vil derfor sjeldent være nødvendig å gjennomføre større ombygninger.
Undersøkelser har vist at den reelle grunnen til at bygningsdeler skiftes ut sjeldent er teknisk
svikt. Figur 3-3 viser resultatet fra undersøkelser gjort i (Aikivuori, 1999). Undersøkelsen
konkluderer med at teknisk svikt kun var grunnlag for utskiftning i 17% av tilfellene. Dette viser at planlegging av tilpasningsdyktighet er en viktig del av arbeidet med å oppnå et bærekraftig prosjekt.
Som verktøy til bruk i levetidsestimeringer presenteres faktormetoden i standarden. Metoden
går ut på å tilpasse en referanselevetid til de bruksbetingelsene man har i en situasjon. ISO
15686-8 tar for seg faktormetoden, og er nærmere beskrevet i kapittel 3.8.

3.1.5

Krav til holdbarhet

I 1988 vedtok europarådet byggevaredirektivet, rådsdirektiv 89/106/ECC(European Union,
1988). Målet med vedtaket var å gjøre det enklere å drive handel med byggevarer mellom landene i Europa. Direktivet inneholder ytelseskrav til bygningsmaterialer som selges i Europa.
Med tanke på holdbarhet og bærekraftighet er det spesielt seks punkter som er viktige. Disse
slår fast at produktene må være egnet for deres tiltenkte bruk, økonomien tatt i betraktning, og
i denne sammenheng oppfylle grunnleggende krav til:
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Mekanisk motstandsevne og stabilitet.
Brannsikring.
Hygiene, helse og miljø.
Sikkerhet ved bruk.
Støyvern.
Energisparing og varmeisolering.

Kravene skal med normalt vedlikehold, være oppfylt igjennom hele byggets økonomiske levetid. Videre forutsettes det at bygget utsettes for normal slitasje. Et produkt karakteriseres i artikkel 4 i direktivet som egnet for dets tiltenkte bruk dersom det samsvarer med:
 Nasjonal standarder som samstemmer med europeiske standarder.
 Har europeisk teknisk godkjenning.
 Nasjonale tekniske spesifikasjoner som er ansett å være i samsvar med de grunnleggende krav.
(European Union, 1988)
I 1994 ble det publisert fortolkningsdokumenter til hver av de seks punktene (European Union,
1994). Dokumentene gir sammenhengen mellom de grunnleggende krav og egenskaper som et
produkt skal inneha. Videre anbefales det her at den europeiske tekniske godkjenningen inneholder indikatorer i forhold til levetid i sammenheng med den tiltenkte bruken. I 2004 publiserte kommisjonen veiledningsdokument F som omhandler holdbarheten til bygningsdeler som
omfattes av byggevaredirektivet (European Commission, 1999). Levetid defineres her som den
tid ytelsen til et produkt imøtekommer kravene i byggevaredirektivet. Videre påpekes det at
medlemslandene selv må ta stilling til mer spesifikke krav til levetid. Veiledningen inneholder
tre eksempler på krav til levetid, som stammer fra andre veiledningsdokumenter og standarder,
som vist i tabell 3-1, tabell 3-2 og tabell 3-3.
Tabell 3-1: Foreslåtte minimum levetider for bygningsdeler (ISO, 2000)
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Tabell 3-2: Foreslåtte krav til levetid for ulike bygningstyper i Eurocode 0 (European Committe for
Standardization, 2002).

Tabell 3-3: Foreslåtte krav til levetid for bygningsdeler fra EOTA veiledningsdokument 002(EOTA, 1999).

I Norge er byggevaredirektivet implementert gjennom teknisk forskrift, § 5-11 og §8-62
(Kommunal- og regionaldepartementet, 1997).
New Zealand innførte allerede i 1992 spesifikke krav til levetid i sin bygningslov(Department
of Building and Housing, 1992). Et sammendrag av kravene til levetid er vist i Tabell 3-4.
Tabell 3-4: Krav til levetid for bygningsdeler etter New Zealands bygningslov (Department of Building and Housing, 1992).:

Kategori
Bygningsdeler som gir strukturell stabilitet
Bygningsdeler som er vanskelig eller umulig å komme til
Bygningsdeler som er lette å komme til, men er vanskelige å skifte
Lett utskiftbare komponenter som innredning, overflater osv.

Levetid
Minst 50 år
Minst 50 år
Minst 15 år
Minst 5 år

Byggevaredirektivet har lagt grunnlaget for utarbeidelser av standarder og retningslinjer i Europa og internasjonalt. Internasjonalt er det nå i ferd med å utvikles en rekke veiledninger for å
bistå bygg og anleggssektoren med standard metoder til bruk ved levetidsplanlegging og bærekraftig bygging.
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3.2 ISO 15686-2 Metoder for etablering av levetidsdata
Et av utgangspunktene ved utførelse av levetidsplanlegging er den forventede levetiden til
bygningsdeler. Tidligere, og til dels i dag, har data om levetider til bygningsdeler kun vært basert på erfaringer. Gjennom blant annet byggevaredirektivet og veiledningsbladene er det blitt
økende krav til dokumentasjon av materialers holdbarhet. Produsenter og organisasjoner som
gir teknisk godkjenning benytter en rekke metoder for å teste motstandsevnen til ulike materialer, men det blir sjelden brukt testmetoder som kan forutsi levetiden. Målet med denne delen av
standarden er å gi bransjen en generell veiledning til hvordan forventede levetider, her definert
som referanselevetiden, bør fastsettes. Det er lagt vekt på at verdiene skal kunne benyttes videre i for eksempel faktormetoden, som beskrevet i kapittel 3.8.

Figur 3-4: Systematisk metode for å predikere levetider(ISO, 2001)

Figur 3-4 viser en oversikt over vurderingene som bør gjøres i alle situasjoner der referanselevetiden til et produkt skal bestemmes.

3.2.1

Definisjon av studien

Innledningsvis velges det om studien skal være av generell eller spesiell karakter. En spesiell
studie går ut på å teste spesielle egenskaper til et produkt ved spesifiserte bruksbetingelser og
med krav til ytelse i denne sammenheng. Fra resultatene kan levetiden estimeres og eventuelt
finne fram til sannsynlighetsfordelingen. Ved en generell undersøkelse er målet å teste mange
egenskaper til et produkt i et bruksmiljø der det kun foreligger løse eller ingen krav til ytelse.
Her er målet å komme frem til en funksjon som beskriver nedbrytning av et materiale over tid.
I begge tilfeller må man identifisere minste akseptable ytelsesnivå for produktet, slik at det er
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mulig å definere når levetiden er over. Videre er det nødvendig å beskrive produktets kjemiske,
strukturelle og ytelsesmessige egenskaper så detaljert som mulig.

3.2.2

Forberedelse

Forberedelsen består av å identifisere mulige nedbrytningsmekanismer, nedbrytningsfaktorer
og hvordan nedbrytningen kan akselereres. ISO 6241 (ISO, 1984) lister opp relevante påkjenninger i eksponeringsklima etter deres natur, og kan oppsummeres slik:











Mekanisk
Gravitasjon
Vibrasjon
Mekaniske laster
Elektromagnetisk
Stråling
Elektrisitet
Magnetisme
Termisk
Temperaturvariasjoner












Kjemisk
Syrer
Baser
Salter
Oksiderende stoffer
Vann
Biologisk
Mikrobiologisk
Vegetasjon
Dyr

Informasjon om aktuelle påkjenninger i ulike deler av landet kan blant annet finnes fra metrologiske stasjoner, forskningsstasjoner for luftkvalitet og forskningsrapporter. De påkjenninger
som bygninger påføres består ofte av flere av de overnevnte, og kan ha sterkere effekt sammen
enn hver for seg. Et eksempel på dette er fotooksidasjon, der kombinasjonen av UV-stråling og
oksygen bryter ned overflaten. Et annet aspekt er at noen materialer er uforenelige enten kjemisk eller fysisk. Eksempler på dette er materialer med stor forskjell i termisk utvidelseskoeffisient eller korrosjon på to ulike metaller som er i kontakt med hverandre(Haagenrud, 2004).
Den kjemiske oppbygningen til et materiale bestemmer i stor grad hvordan og hvor fort det
brytes ned. Er den kjemiske oppbygningen til materialet godt dokumentert kan det være mulig
å bestemme nedbrytningsmekanismer direkte fra dette. I andre tilfeller bør det utarbeides hypoteser om hvilke mekanismer som er sannsynlige. Den europeiske organisasjonen for tekniske
godkjenninger(EOTA) publiserte i 1999 et veiledningsdokument der det er listet opp en del
mekanismer i sammenheng med ulike typer materialer (EOTA, 1999). For korrosjon på metaller finnes gode data i de internasjonale standardene ISO 9223-9226. I situasjoner der det er
vanskelig å dokumentere nedbrytningsmekanismer gjennom for eksempel kjemi kan de overnevnte dokumentene gi en god pekepinn. Under forberedelsen bør det alltid søkes etter tidligere studier av liknende produkter eller materialer. Erfaringene fra studiene kan være til god
hjelp når ytelseskrav, nedbrytningsmekanismer og valg av testmetode skal vurderes.

3.2.3

Forberedende test

En forberedende test har som mål å undersøke følgende:
 Om de valgte nedbrytningsfaktorene har effekt som forventet.
 Om nedbrytningsmekanismene er som forventet.
 Hvilke nedbrytningsfaktorer som er viktigst.
 Om riktig testmetode er valgt.
 Med hvilke intensivitet materialet skal påføres nedbrytningsfaktorer.

3.2.4

Eksponeringstester

Det finnes en rekke testmetoder for å etablere levetidsdata. Generelt kan disse deles i to grupper:
 Langtidseksponering under normal bruk.
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 Korttidseksponering i laboratorier med spesielt utstyr.
Optimalt sett bør resultater fra begge typer eksponering sammenliknes for å oppnå pålitelige
data. Levetid er en statistisk variabel, og det må derfor gjøres tester av et stort nok utvalg til at
resultatene kan behandles statistisk. I praksis er ikke alltid dette mulig, for eksempel ved
kontroll av eksisterende bygninger eller der spesielle eksperimentelle bygninger blir brukt. I
slike tilfeller bør en, hvis mulig, undersøke sannsynlighetsfordelingen gjennom andre kilder.
Langtidseksponering
Ved langtidseksponering utsettes materialene for nedbrytning gjennom naturlige klima- og
bruksbetingelser. Standarden skiller mellom fire kategorier:
 Felteksponering.
 Eksponering i eksperimentelle bygg.
 Inspeksjon av eksisterende bygg.
 Brukstest
Ved felteksponering blir materialet plassert
slik at det blir fritt eksponert for nedbrytningsfaktorene. Gjennom testen registreres
miljøbetingelsene jevnlig. Prøvene blir ofte
plassert slik at de blir maksimalt utsatt. På
denne måten er det mulig å akselerere nedbrytningsprosessen til en viss grad. Det
nes allerede en rekke standardiserte metoder for felteksponering. ISO 9226 gir en
standardisert metode for å klassifisere
rosjonsmiljø gjennom eksponering av ulike
metaller (ISO, 1992). Den amerikanske
standarden ASTM G7 – 05 inneholder en
standardisert metode for felteksponering av
ikke-metaller (ASTM, 2005). Tilsvarende
standard for felteksponering av polymerer
finnes også blant de amerikanske
Figur 3-5: Oversikt over de nåværende teststasjonene for
dene (ASTM, 2008). Fordelen med felteksponering i UN ECE ICP programmet i Europa (ICPeksponering er at testene foregår i nær- Materials, 2009)
mest bruksmiljø, dermed sikrer en seg
mot at unaturlige endringer i materialet skjer under testen. En ulempe er at materialene ikke er
plassert slik de ville vært i en brukssituasjon. Dette gjør at det ikke er mulig å se effekter av
konstruksjonen rundt komponenten. En annen ulempe er at resultatene fra forsøket kun gjelder
for det bestemte klimaet forsøket er gjort i. Det kan være vanskelig å overføre resultater fra et
eksponeringsklima til et annet uten å ha detaljert informasjon om materialegenskaper over tid i
sammenheng med nedbrytningsfaktorene. I Europa er det et godt utbygget nettverk av teststasjoner, som vist i figur 3-5. Gjennom blant annet UN/ECE ICP2 programmet er det blitt lagt
frem mange dose- respons funksjoner for korrosjon på metaller. Svein Haagenrud sammenliknet blant annet åtte dose-respons funksjoner for sink fra ulike forskningsprosjekt i (Haagenrud,
1997). Funksjonene er laget på grunnlag av resultater fra mellom 32 og 250 forskningsstasjoner. Som det vises på figur 3-6 er det stor forskjell på resultatene, selv om de er tilpasset samme område, i dette tilfellet Oslo. Det store avviket kan skyldes at funksjonene tar hensyn til
ulike faktorer. De laveste verdiene (graf 2,3,4 og 5) er basert på likninger som kun tar hensyn
til nivået av svoveldioksid i luften. Graf 1,8 og 6 tar i tillegg hensyn til faktorer som sur nedbør
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og kloridnivå. Graf 7 følger nesten
snittet og kommer fra et UN UCE prosjekt.
Sammenlikningen illustrerer de store
kerhetene som ligger i dose- respons funksjoner.
Ved å benytte seg av et eksperimentelt bygg
ved felteksponering unngår man de negative
følgende av å ikke ha installert materialet inn
i sitt naturlige bruksmiljø. Slike teststasjoner
finnes blant annet på SINTEF sitt prøvefelt
på Voll i Trondheim.
Brukstest består av å plassere et produkt i et
bygg som er i normal bruk og deretter på best
mulig måte observere endringer i materialet.
Metoden har de samme fordeler og ulemper
som for felteksponering og eksperimentelle
bygg

Figur 3-6: Sammenlikning av dose-respons funksjoner
for sink fra åtte forskningsprosjekter (Haagenrud, 1997)

Levetiden til bygningsdeler kan vurderes gjennom inspeksjon av eksisterende bygg. Gjennom
vurdering av mange bygg vil det være mulig å generalisere resultatene ved å ta i bruk statistikk. Dette er metoden som er brukt til nå for å komme frem til erfaringstall for eksempel finnes i Byggforsks veiledning for vedlikeholdsintervaller (SINTEF Byggforsk, 2007). Fordelene
med metoden er at det ofte er lett å skaffe et stort datagrunnlag og at miljø- og bruksbetingelsene er genuine. Siden materialene blir undersøkt i sitt tiltenkte miljø er det muligheter for å
oppdage problemer i overganger mellom de forskjellige materialene. Dose- respons funksjoner
vil være vanskelig å utvikle fra inspeksjon av eksisterende bygg, fordi det som oftest ikke er
mulig å skaffe historisk informasjon om miljø- og bruksbetingelser. Informasjon som må skaffes gjennom destruktiv testing er sjelden mulig å skaffe, da komponentene som undersøkes
sjelden skal fjernes ved inspeksjon. I (Jernberg, et al., 2004) anbefales det at planlegging og
registrering gjøres på en systematisk måte slik at resultater lett kan sammenliknes. Metoden
som beskrives i rapporten har samme oppbygning som NS 3424- Tilstandsanalyse for byggverk (Standard Norge, 1995). En liknende metode er beskrevet i ISO 15686-7. Mer om metoden og erfaringer finnes i kapittel 3.7.
Korttidseksponering
Korttidseksponering er en metode som innebærer at materialet blir prøvet over vesentlig kortere tid enn den forventede levetiden. Metoden benyttes ofte til å dokumentere holdbarheten på
nye produkter. Standarden deler mellom to hovedgrupper innen korttidseksponering:
 Akselerert korttidseksponering
 Brukseksponering over kort tid
Ved akselerert korttidseksponering utsettes prøven for større doser av nedbrytningsfaktorene
enn det som finner sted i det naturlige miljøet. På denne måten kan man oppnå å se virkningene av nedbrytning fortere enn i naturen. Eksperimentet bør være basert på informasjon om
nedbrytningsmekanismene fra fortesting eller tidligere langtidseksponeringer. For å sikre at
ikke nedbrytningsmekanismer som ikke ville finne sted i naturen oppstår under forsøket må det
velges tilstrekkelig lave nivåer av nedbrytningsfaktorene. Som en regel skal det benyttes lavere
nivå enn det som ble brukt i fortesten. Fordelene med metoden er at man kan oppnå resultater i
løpet av kort tid og at klimaet er definert. Det finnes standarder og veiledninger til bruk ved
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akselerert korttidseksponering for de fleste materialer. Noen av de eksempler i denne sammenheng er:
 NS 8140- Metode for akselerert klimapåkjenning.
 EOTA- Exposure procedure for artificial weathering(EOTA, 2004).
 NS- EN 1297- Tetningsmaterialer på rull- Takbelegg av asfalt, plast eller gummi- Metode for kunstig aldring ved kombinert langtidseksponering for UV-stråling, varme og
vann.
 ISO 4892- Plastics- Methods of exposure to laboratory light sources.
Figur 3-7 viser et eksempel på en standardisert innretning til bruk ved akselerert korttidseksponering. SINTEF Byggforsk benytter i dag en slik modell for dokumentasjon av holdbarhet ved teknisk godkjenning av
noen produkter. Kammeret skal simulere klimapåkjenninger ved hjelp av frost, varme, lys og fukt. Ved de
påkjenninger som normalt blir påført gjennom denne
testen akselereres aldringen cirka tolv ganger. I EOTAs
veiledningsdokument for kunstig væreksponering av
materialer anbefales det at det blir tatt flere testeksemplarer, slik at nedbrytingsmekanismene for materialet kan identifiseres(EOTA, 2004). Det bør også tas
tre ekstra testserier i tillegg slik at det også kan tas tester under eksperimentet. På den måten er det mulig å få
et bilde av hele nedbrytningsforløpet gjennom testen. I
tillegg har en mulighet til å oppdage om det er i ferd
med å oppstå nedbrytningsmekanismer som ikke er naturlige. Etter testen bør det bekreftes at nedbrytningsmekanismene som er observert i testen likner det som
er erfart fra et virkelig bruksmiljø.
Figur 3-7: Utforming av klimakammer etter

For noen materialer er det mulig å registrere nedbryt- NS 8140 (Standard Norge, 1985)
ning allerede etter brukseksponering over kort tid. For
å registrere nedbrytningen må det ofte tas i bruk instrumenter som er svært følsomme og nøyaktige. Forsøket gjennomføres slik som felteksponering, men over betydelig kortere tid.

3.2.5

Analyse og rapport

Etter eksponeringstesten er gjennomført skal resultatene analyseres slik at en nedbrytningsmodell kan fastslås. Modellene bør enten presenteres som dose- respons funksjoner eller ytelse
over tid funksjoner. Ved fastsettelse av dose- respons funksjoner korrelerer man nedbrytningen
med nivået av de viktigste nedbrytningsfaktorene. Funksjonen uttrykker ofte nedbrytningen
ved vekttap eller vektøkning. Ved å definere et krav til ytelse kan dose- respons funksjonen
endres slik at den uttrykker levetiden til produktet. Ytelse over tid funksjoner viser tilstanden
til et produkt gjennom levetiden. Dette uttrykkes ofte som tap av en egenskap over tid. Levetiden vil da være uttrykket som den tid det tar før den kritiske egenskapen til produktet bryter
nivået som kreves.
I sluttrapporten skal resultatene fra forsøket presenteres klart og tydelig tilpasset klientellet.
Her skal det også spesifiseres metode, antagelser som er gjort og begrensninger i forsøket. Informasjonen skal være slik lagt frem at kvaliteten på resultatene som er presentert lett kan vurderes av oppdragsgiver. Rapporten bør være bygget opp på følgende måte:
 Generell informasjon
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Mål og omfang
Beskrivelse av testobjektet
Beskrivelse av testmetode
Måledata
Analyse av måledata, samt presentasjon av resultat
Informasjon om gjennomgang av rapporten er gjort og eventuelt av hvem.

Til slutt skal gjennomføringen og rapporteringen av forsøket gjennomgås. Gjennomgåelsen
skal sikre at testen er gjennomført i henhold til ISO 15686-2, at metodene som er benyttet er
vitenskapelig riktige, at innhentet informasjon er pålitelig, at rapporten er tilpasset klientellet
og at den inneholder tilstrekkelig informasjon. Med fordel kan en slik gjennomgang gjennomføres av en uavhengig tredjepart. Dette bør helst være en ekspert med vitenskapelig og teknisk
bakgrunn, samt erfaring med ISO 15686.

3.3 ISO 15686-3 Ytelseskontroll og gjennomgang
Denne delen av standarden omhandler tiltak for å implementere levetidsplanlegging gjennom
hele prosjekt- og driftsfasen til et bygg. Den beskriver hvordan tilfredsstillende ytelse over hele
levetiden til et bygg kan sikres. Metodene som beskrives består av gjennomgang eller kontroll
av viktige punkter i et byggeprosjekt. Gjennomgangene og kontrollene kan enten gjennomføres
internt i prosjektorganisasjonen eller av en
ekstern aktør som følger prosjektet fra sidelinjen.
I 2005 ble forskning- og utviklingsprosjektet
Byggkostnadsprogrammet startet av kommunal- og regionaldepartementet. Målet med
prosjektet er å redusere byggekostnader og
øke produktiviteten. En viktig del av prosjektet er å redusere byggeskader. Undersøkelser
fra denne delen har vist at så mye som 60%
av alle byggefeil kan spores tilbake til planleggingsfasen(SINTEF Byggforsk, 2008).
Som forebyggende tiltak for reduksjon av
byggskadeomfanget angis det at kvalitetsstyring, dokumentasjon og kontroll er viktige
punkter.

3.3.1

Figur 3-8: Kilder til byggefeil i Norge (SINTEF
Byggforsk, 2008).

Gjennomføring

Innledningsvis defineres mål og grunnlag for kontrollen. Detaljnivå og omfang skal reflektere
hvilken grunn det er til å gjøre gjennomgangen, og har sammenheng med hvilken fase i byggeprosessen. I begynnelsen av prosjektet er det viktig å kontrollere at krav til levetid kan møtes
med de rammebetingelsene som er satt. Ved kontroll av prosjektering vil det være større fokus
på om detaljeringen er tilstrekkelig god for å oppnå levetidene som er forutsett. Produktet av
gjennomgangen skal være en rapport som leveres til oppdragsgiver. Oppdragsgiver vurderer
deretter tiltak som skal gjennomføres for at kravene skal imøtekommes. Figur 3-9 viser en
oversikt over når gjennomgang og kontroll kan være aktuell å utføre. Pilene som er markert
med rødt viser de gjennomgangene som alltid skal gjøres i henhold til ISO 15686- 3. Om og
når andre gjennomganger eller kontroller skal gjennomføres kommer an på type prosjekt og
hvor de største utfordringene ligger.
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Figur 3-9: Oversikt over når gjennomgang og kontroll bør gjøres i henhold til ISO 15686- 3. De røde markeringene viser gjennomgangene alltid skal gjøres.

Gjennomgang av konseptstadiet
I dette stadiet skal grunnlagsdokumenter, planer og tegninger gjennomgås for å sikre at det
ikke blir lagt grunnlag for lite bærekraftige løsninger. Eksempler på resultater fra denne delen
kan være: Mangel på fleksibilitet, generalitet og elastisitet, valg av materialer som ikke kan
gjenvinnes og unøyaktige krav til levetid.
Gjennomgang av skisseprosjekt
Denne delen kan sammenfattes med den forestående gjennomgangen i mindre prosjekter.
Gjennomgangen skal sikre at kravene til levetid blir imøtekommet. Eksempler på resultater fra
gjennomgangen kan være: Manglende informasjon om miljø og klima i området(med tanke på
nedbrytning), uklar informasjon, krav til levetider som er umulig å oppnå med de definerte materialene.
Gjennomgang av forprosjekt
Gjennomgang av forprosjektet kan gjennomføres der det finnes nødvendig, typisk i større prosjekter. Her skal tegninger, beskrivelser osv. sammenliknes med krav fra grunnlagsdokumenter. Resultater fra denne delen kan være: Levetider som ikke imøtekommer krav og manglende
informasjon om materialer, miljø osv.
Gjennomgang av detaljprosjekt
Gjennomgangen av detaljprosjekt skal alltid gjøres. Denne delen skal sikre at levetider samsvarer med krav, at levetidsberegninger er gjort i samsvar med de virkelige forhold og at prosjekteringen er utført slik at levetiden til bygningsdelene ikke står i fare for å bli forkortet. I større
prosjekter vil det være store mengder informasjon som må gjennomgås i dette stadiet. Derfor
anbefales det i standarden å kun vurdere de bygningsdeler som har mye å si for levetiden til
bygget generelt.
Kontroll av byggeplass
Når utførelsen av bygget er startet bør byggeplassen kontrolleres med jevne mellomrom. Kontrollen skal sikre at arbeidsforhold, materialer og utførelse er i samsvar med forutsetningene
som er lagt til grunn for levetidsberegningene.
Ferdigbefaring
Etter bygget er ferdig gjennomføres en ferdigbefaring. Her skal det undersøkes at ferdig bygg
samsvarer med krav.
Kontroll av drift- og vedlikeholdsplan
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I byggets driftsfase kan kontroller av drift- og vedlikeholdsplaner gjennomføres. Målet med
kontrollen er å sikre at drift og vedlikehold blir gjort i samsvar med de forutsetninger som er
lagt til grunn for levetidsberegningene.
Gjennomgang før ombygging
Når det blir nødvendig med utvikling av bygget bør en gjennomgang av bygget gjennomføres.
Målet med gjennomgangen er å sikre at ombyggingen eller endring av bruksbetingelser ikke
resulterer i forkortet levetid for bygget.
Gjennomgang før riving
Når bygget til slutt skal rives bør det gjennomføres en gjennomgang av bygget. Målet med
gjennomgangen er å få oversikt over materialer som er benyttet i bygget og sikre at det er laget
en plan for gjenvinning av disse før rivingen gjennomføres.

3.4 ISO 15686-4 Levetidsplanlegging ved bruk av IFC
basert bygningsinformasjonsmodellering
Del 4 av standarden var enda ikke publisert på tidspunktet da denne oppgaven ble gjennomført.
På dette tidspunkt foreligger kun delen som et arbeidsdokument og vil trolig endres mye før
den publiserbare versjonen er klar. Likevel velges det her å presentere de viktigste delene av
arbeidet til nå.
Målet med standarden er å gi en veiledning i hvordan levetidsplanlegging kan implementeres i
bygningsinformasjonsmodeller(BIM). En BIM kan defineres som en samling av objekter som
til sammen beskriver en bygning. Det vil si at modellen inneholder all informasjon om materialer, beregninger, pris, krav, geometri, tidsbruk, drift, vedlikehold osv. Modellen består av
mange applikasjoner som utveksler informasjon. Figur 3-10 gir en oversikt over informasjonen
en bygningsinformasjonsmodell kan inneholde. En stor del av arbeidet med denne delen av
standarden er gjort i det internasjonale forskningsprosjektet Stand- inn, som ble ledet av SINTEF ved Svein Haagenrud. Prosjektet ble gjennomført mellom 2006 og 2008 og tok for seg
hvordan bærekraftig bygging kan implementeres i BIM.

Figur 3-10: Nødvendig informasjon i bygningsinformasjonsmodeller (Wix, et al., 2007)
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3.4.1

Krav til BIM- verktøy til levetidsplanlegging

I utkastet er det satt opp noen sentrale krav som må møtes i et BIM basert verktøy for levetidsplanlegging:
 Det må inneholde nok informasjon og de riktige beregningsmetodene for å estimere effekten miljøet har på bygningsmaterialer og komponenter.
 Det må være i stand til å generere vedlikeholdsplaner for materialer med ulik kvalitet
og som er installert ved ulike miljøbetingelser.
 Beregning av livssykluskostnader må gjøres slik at det er mulig å gjøre alternativsanalyser. Analysen må ta pris, vedlikeholdsinnsats, enkel utbytting og avhending med i
betraktning. Det bør også være mulig å beregne energibalansen til bygget.
 De må være fleksibelt slik at det er mulig å legge til ny kunnskap og informasjon om
nye produkter uten at strukturen i systemet ødelegges.
 Informasjonen fra programmet må være mulig å eksportere til andre applikasjoner uten
problem.
Videre må tre punkter imøtekommes for at programmet skal være i stand til å kommunisere
med andre BIM programmer:
 At det foreligger en standard format som definerer hvordan informasjon skal deles mellom programmene.
 At det foreligger en standard som entydig definerer den informasjonen som deles.
 At det foreligger en informasjonsanvisning som definerer hvilken informasjon som
skal deles og når dette skal gjøres.
En standard som forteller hvordan informasjon skal deles mellom ulike applikasjoner i BIM er
en forutsetning for at BIM skal fungere. Dette blir omtalt som en såkalt IFC(Industry Foundation Classes) standard. Arbeidet med å utvikle en slik standard er pågått i lang tid. I 2005 ble
den internasjonale IFC standarden ISO 16739 publisert.
For at en BIM skal være mulig å bruke av personer med ulik bakgrunn og nasjonalitet må objektene som ligger i modellen defineres entydig. Et eksempel på ulike definisjoner i ulike land
er at i Storbritannia tilsvarer ordet ”door” kun det som på norsk kalles dørblad, mens i Norge
betyr ordet ”dør” hele døren inkludert karm. I programmet må objektene være definert med
koder, slik at det senere er mulig å legge til språkpakker som navngir og forklarer objektene.
Denne typen standard blir omtalt som en IFD(International Framework for Dictionaries). ISO
12006-3, som er en slik standard, ble publisert i 2007. Den er til nå blant annet benyttet i den
norske BARBi library og den nederlandske LexiCon.
En informasjonsanvisning som gir oversikt over når og hvilken informasjon som kreves i ulike
steg av byggeprosessen er viktig å få på plass slik at BIM skal virke etter sin hensikt. Med en
slik anvisning kan alle aktørene sikres å få den informasjonen som kreves for at deres oppgaver
skal kunne utføres sømløst. En slik anvisning blir omtalt som en IDM(Information Delivery
Manual). En slik standard er under utvikling og vil bli publisert under navnet ISO 29481.

3.4.2

Bruk i dag

BuildingSMART- prosjektet er et forskningsprosjekt som ble startet i Norge i 2004 med støtte
fra Innovasjon Norge og Byggekostnadsprogrammet. Målet med prosjektet er å informere om
bruk av BIM og standardene som er utviklet til dette. Prosjektet har vært åpent for alle firmaer
som ønsker å delta, noe som har ført til en stor gruppe med representanter fra hele verdikjeden.
Statsbygg har vært en av de store pådriverne i buildingSMART og i 2007 ble det besluttet at
alle Statsbyggs byggeprosjekter skal gjennomføres ved hjelp av BIM- verktøy etter 2010. Alle-
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rede i 2003 utførte Statsbygg et pilotprosjekt der Nye Akershus Universitetsykehus ble prosjektert ved hjelp av BIM. I 2009 vil Statsbygg også begynne å bruke BIM baserte verktøy til
forvaltningsvirksomheten.
Forsvarsbygg startet i 2007 pilotprosjekter knyttet til plan og driftsprosjekter for deres bygningsmasse. Teknologien som benyttes er bygget på buildingSMART.
Offentlige byggherrers satsning på BIM basert på buildingSMART teknologi er nå også forankret gjennom stortingsmelding nummer 7 (2008-2009) (Nærings- og handelsdepartementet,
2008) (BuildingSMART, 2009).

3.5 ISO 15686-5 Livsløpskostnader
Beregning av livsløpskostnader er en metode for å beregne kostnadene i sammenheng med et
bygg over hele dets levetid. Målet med denne delen av standarden er å gi byggherrer og rådgivere en enhetlig metode for å beregne livsløpskostnader. Et annet mål er å gjøre metoden mer
kjent og tilgjengelig internasjonalt.
Beregning av livsløpskostnader kan være nyttig beslutningsstøtte for byggherrer med interesse
for langtidsinvestering i bygg. Private byggherrer i denne kategorien tar ofte sikte på inntekt
gjennom utleie. Ved å beregne levetidskostnader for bygget vil det være mulig å sikre at leieinntektene er tilstrekkelige til at prosjektet blir mest mulig lønnsomt. I statlige eller private
prosjekter der byggherre tar sikte på å bruke og drive bygget selv vil målet med å beregne livsløpskostnader være å sikre at bygget vil koste organisasjonen minst mulig gjennom livsløpet.

Figur 3-11: Oppdeling av kostnadselementer i henhold til ISO 15686-5

3.5.1

Forutsetninger

Før livsløpskostnader beregnes bør oppgaven defineres nøye. Grunnen til analysen er normalt
at man vil kvantifisere livsløpskostnader som et ledd i beslutningsstøtte. Målet med analysen
kan være som beskrevet tidligere å øke inntjening eller redusere driftskostnader.
Figur 3-11 viser hvilke kostnadselementer som inngår i livsløpskostnader og totale livsløpskostnader. Livsløpskostnader omfatter kun kostnader som er direkte relatert til bygningen. I totale livsløpskostnader regnes også med inntekter og ikke byggrelaterte kostnader, som investering i eiendom og finansieringskostnader. Det skal defineres hvilke av disse metodene som
skal benyttes ved beregning. Kostnadselementene som inngår i de to metodene bør også spesifiseres nærmere. Standarden gir et eksempel på hvordan de nederste elementene fra figur 3-11
kan underdeles, men presiserer at dette kun er et forslag. I denne sammenhengen kan det være
nyttig å referere til nasjonale standarder som har en klarere inndeling enn ISO 15686. Et eksempel på dette er den norske standarden for livssykluskostnader NS 3454.
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Betraktningsperiode vil si tiden som livsløpskostnaden skal beregnes over. I utgangspunktet
skal betraktningsperioden være lik den forventede levetiden til bygget. Standarden presiserer at
betraktningsperioden ikke bør være lenger enn 100 år. Grunnen til dette er at kostnader som
påløper etter dette sannsynligvis har liten innvirkning på totalkostnaden. Likevel bør store
kostnader som påløper utenfor betraktningsperioden vurderes å ta med dersom de kan ha stor
innvirkning på totalbildet av kostnadene.
Sluttrapportens innhold skal spesifiseres av oppdragsgiver. Aktuelle punkter som kan nevnes
her er om det skal presenteres alternative beregninger, om det skal gjøres usikkerhetsanalyser
og på grunnlag av hva.

3.5.2

Kostnadselementer

Under samlebegrepene nederst i figur 3-11 ligger det en rekke kostnadselementer som påvirker
livsløpskostnaden.
Ikke byggrelaterte kostnader omfatter kostnader som gjerne påløper før beslutningen om bygging blir tatt. Eksempler på slike kostnader er: Eiendom eller en eksisterende bygning, kostnader for finansiering, skatt og avgifter på ikke byggrelaterte elementer og administrasjonskostnader for byggets brukere.
I totale livsløpskostnader kan et bredt spekter av eksterne kostnader inkluderes. Det kan her
nevnes miljømessige kostnader, sosiale kostnader eller fordeler og økonomisk innvirkning på
bedriften. Miljømessige kostnader skal kun regnes med dersom dette er en reell kostnad, som
for eksempel avgifter for miljøutslipp. Sosiale fordeler kan for eksempel være å bygge en ny
skole. Det bør unngås å omforme ikke økonomiske kost/nytte analyser til økonomiske poster i
beregningen. I stedet bør dette komme som et eget punkt i sluttrapporten. Et nytt bygg kan gi
brukeren økonomiske fordeler. Eksempler på dette er reklameverdi, økt effektivitet på grunn
av bedre tekniske løsninger og redusert sykefravær på grunn av økt trivsel. Disse fordelene er
ofte vanskelige å uttrykke økonomisk. Dersom dette likevel er gjort bør det komme klart frem i
sluttrapporten.
Inntekt kan inngå i de totale livsløpskostnadene. Byggherrer som bygger med utleie som mål
ønsker ofte å få en oversikt over hvor lønnsomt prosjektet vil bli, og eventuelt når investeringen er tilbakebetalt. Salg av arealer, enten av tomt eller bygg, kan også plasseres under denne
posten. Dersom det oppstår situasjoner som gir tap av inntekt skal dette også tas hensyn til her.
Investeringskostnaden for bygget er det første elementet som skal være med ved beregning av
livsløpskostnader. Den omfatter kostnaden av byggings- og planleggingsprosessen. Planleggingsprosessen vil her si konseptstadiet, skisse-, for- og detaljprosjekt. Kostnader fra tidligere
stadier skal ikke tas hensyn til her. Investeringskostnad skal kalkuleres med den nøyaktigheten
formålet tilsier. Det vil i praksis si at beregningen skal raffineres etter tilgang på detaljert informasjon om prosjektet.
Hovedmålet med å beregne drift, vedlikehold og utskiftningskostnader som del av livsløpskostnadene bør være å sikre at levetiden til bygningsdeler er optimale for kravet til bygningens
levetid. Videre skal det gi innsikt i konsekvensene av alternative løsninger under vurdering.
Beregning av denne posten innebærer at nedbrytningshastighet og levetid anslås først som et
grunnlag for vedlikehold og utskiftningskostnadene. Levetid kan for eksempel estimeres etter
faktormetoden som er beskrevet nærmere i kapittel 3.8. Når en plan for vedlikehold og utskiftning er laget kan kostnadene beregnes etter erfarte priser i markedet. Driftskostnaden består av
utgifter til energi, vann og avløp, renovasjon, sikring og drift av utendørsarealer. I den norske
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standarden for livssykluskostnader, NS 3454, er også renhold definert under drift, mens i ISO
15686- 5 er det definert som vedlikehold. Dette er en av grunnene til at det er viktig å oppgi
hvilke kontoplan som følges ved beregning. Driftskostnader beregnes ofte etter tall fra såkalt
benchmarking, som enkelt forklart vil si erfarte kostnader. Kostnadene som renhold og energikostnader oppgis ofte per m2.
Dersom bygget under sin levetid blir utdatert som følge av økte krav vil det være aktuelt å utvikle bygningen. Tidspunkt og utførelse for dette er vanskelig å anslå i planleggingsfasen. Derfor er denne posten sjeldent med i den ordinære kostnadsberegningen.
Ved slutten av byggets levetid påløper kostnader til avhending. Dersom det anslås at dette inntreffer i beregningsperioden skal kostnaden medregnes i livsløpskostnadene. I tilfeller der det
er anslått at bygget har en restverdi kan dette plasseres medregnes i posten for inntekter. I rapporten skal det fremgå om det er tatt hensyn til avhendingskostnader.

3.5.3

Beregningsmetode

I beregningsmetoden som beskrives i standarden er det åpnet for bruk av kostnadselementer
med ulik formatering.
Kostnadselementene som beskrevet i kapittel 3.5.2 skal enten oppgis i virkelige kostnader eller
nominelle kostnader. Virkelige kostnader er den kostnad et produkt eller en tjeneste koster på
det tidspunkt som beregningen blir gjort på. I tilfeller der det er nødvendig å vite mer nøyaktig
hva produktet vil koste ved det tidspunkt kostnaden påløper kan nominelle kostnader oppgis.
Den nominelle kostnaden beregnes ved at den virkelige kostnaden multipliseres med en inflasjons- eller deflasjonsfaktor. Situasjoner der det kan oppgis nominelle kostnader er for eksempel der det er nødvendig å vite et eksakt beløp som må bevilges ved et gitt tidspunkt. Standarden oppgir at det helst skal oppgis virkelige kostnader, slik at tiden kostnaden påløper på ikke
påvirker resultatet av totalkostnaden. I sluttrapporten skal det komme klart frem hvilke type
kostnader som ligger til grunn for beregningene.
Kostnader som påløper etter byggefasens slutt skal diskonteres til dagens verdi. Tidspunktet
som velges som utgangspunkt i beregningene skal komme klart frem i sluttrapporten. Kostnadene diskonteres ved at de virkelige eller nominelle kostnadene multipliseres med en diskonteringsfaktor. Diskonteringsfaktoren beregnes på grunnlag av kalkulasjonsrenten. Kalkulasjonsrenten uttrykker avkastningen av beste alternative bruk av ressursene som bindes i bygningskapital. Den kan også uttrykkes som den avkastning byggherren krever på sin investering. Offentlige byggherrer opererer ofte med kalkulasjonsrente som er fastsatt fra sentralt hold. Statsbygg skal for eksempel benytte kalkulasjonsrente som er fastsatt av Finansdepartementet 3.
Innvirkningen av inflasjon eller deflasjon skal ikke tas hensyn til ved diskontering av kostnader. Nominelle kostnader må derfor regnes om til virkelige kostnader før de diskonteres.
I sluttrapporten skal verdien av investeringen presenteres. I tilfeller der bygget gir inntekt i
form av for eksempel leie skal differansen mellom nåverdien av alle kostnader og inntekter angis. Der det ikke forventes noen inntekter av prosjektet skal summen av nåverdien av alle kostnader angis. Ved beregning av nåverdi skal alle fremtidige utgifter eller inntekter diskonteres
før de summeres. I standarden angis det at nåverdi er den mest normale måten å fremstille
økonomien i et prosjekt. Likevel åpnes det for å benytte andre metoder. Blant annet beskrives
metoden der kostnadene angis i årskostnad eller årsverdi. Det vil si nåverdien av investeringen
fordelt jevnt utover betraktningsperioden.
3
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3.5.4

Beregning av levetidskostnader i ulike byggefaser

Detaljeringsnivået ved beregning av levetidskostnader har sammenheng med hvilken fase av
byggeprosessen beregningen skal utføres. Standarden deler detaljeringsnivået i tre: Strategisk,
system og detaljert nivå.
I starten av et byggeprosjekt, det vil si på konsept eller skissestadiet, gjøres beregninger på
strategisk nivå. På dette nivået har man ofte bare overordnet informasjon, for eksempel arealer
og bruksområde. Kostnadene bestemmes på grunnlag av erfaringstall. Nøyaktigheten til beregningen kreves ikke å være høy på dette stadiet. Målet med beregningen er å vise konsekvensene av investeringen. Det vil si hva byggherre forplikter seg til i form av fremtidige kostnader.
Beregning på systemnivå er aktuell å utføre i forprosjektfasen. I denne fasen er prosjektet bedre
definert og det vil være mulig å si mer om spesifikke elementer av konstruksjonen. Mer nøyaktige estimeringer av levetider av bygningsdelene er aktuelt å gjøre her slik at det er mulig å få
en oversikt over når kostnader vil påløpe. På dette grunnlaget kan kostnadene beregnes mer
nøyaktig. I utgangspunktet går dette ut på å forbedre beregningsmodellen fra beregningen på
strategisk nivå.
Kostnadsberegninger som gjøres i detaljprosjektet skal gjøres på detaljnivå. Det vil si at det tas
hensyn til detaljer som materialtype, prosjekteringsløsninger og tekniske installasjoner. Her er
alle mengder og vedlikeholdsfrekvenser kjent. På dette nivået er det aktuelt å gjøre alternativsbetraktninger for valg av materialer og vedlikeholdsstrategi. I standarden presiseres det at alternativer som sammenliknes skal innfri de samme estetiske, tekniske, funksjonelle og vedlikeholdsmessige krav.
Dersom det etter hvert vurderes å utvikle bygget i form av ombygging bør det gjøres en ny
kostnadsanalyse. I denne fasen bør byggets restlevetid undersøkes i forhold til oppnådd tilstand
og nye krav fra bruker. Ved alternativsanalyser bør alltid alternativet som innebærer det å ikke
gjøre ombygging være med.

3.5.5

Rapportering

Sluttrapporten skal inneholde følgende elementer:
 Sammendrag
 Omfang av beregningene
 Mål
 Materialer som vurderes
 Forutsetninger
 Eventuell usikkerhetsanalyse
 Diskusjon av resultatene
 Vedlikehold og utskiftningsplan
 Konklusjon og videre anbefalinger
Det er viktig at rapporten inneholder spesifikasjon av hvordan beregningene er gjort og hva
som er lagt til grunn. Usikkerhetsanalyser skal gjøres i de tilfeller oppdragsgiver krever det. De
mest usikre elementene i den ordinære beregningen skal identifiseres før analysen gjennomføres. Usikre elementer kan være kalkulasjonsrente, arbeids- og materialkostnader, endringer i
skatt og avgiftsnivåer eller feil i antatte levetider og vedlikeholdsintervaller. Når de mest usikre
elementene er identifisert kan to metoder benyttes for å synliggjøre følsomheten i beregningene. Der det er mulig å uttrykke usikkerhetene ved hjelp av sannsynlighetsfordelinger kan det
være en fordel å benytte statistiske metoder som Monte Carlo simulering. Monte Carlo simulering gjøres ved hjelp av et dataprogram som kombinerer valgte sannsynlighetsfordelinger slik
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at man får et totalbilde av usikkerheten. Monte Carlo simulering er beskrevet nærmere i kapittel 4.7.3. Den andre metoden bygger på tradisjonell følsomhetsanalyse, som innebærer at alle
variabler unntatt én fastholdes. En varierer så verdiene på en av variablene for å synliggjøre
konsekvens av usikkerheten. Den samme prosedyren gjentas for de mest usikre faktorene.

3.5.6

Praktisk bruk i dag

I Norge har vi hatt retningslinjer for beregning av livssykluskostnader gjennom NS 3454 helt
siden 1988. Statsbygg tok i 2001 initiativ til et nordisk prosjekt der målet var å skape en felles
metode for beregning av livssykluskostnader(Bjørberg, et al., 2006). Dette prosjektet bidro til
at Norge fikk stor innvirkning på innholdet i den internasjonale standarden. Mange av retningslinjene i de to standardene likner derfor hverandre mye. I ISO 15686-5 angis det at kostnader
skal oppgis med nåverdi i sluttrapporten. I Norsk standard er det åpnet for å angi den totale
kostnaden uten å diskontere de fremtidige kostnadene. Generelt sett er den internasjonale standarden mer spesifikk i sine anbefalinger med tanke på beregningsmetoder. NS 3454 er mer
spesifikk når det gjelder definisjon av kostnadsposter.
Statsbygg stilte allerede i 1998 krav til de prosjekterende om at kostnader til forvaltning, drift
og vedlikehold skulle beregnes i tillegg til prosjektkostnaden. Senere ble dette også innlemmet
gjennom §6 i lov om offentlige anskaffelser og videre fulgt opp i §5-1 i forskrift om offentlige
anskaffelser. I paragrafene står det at det skal tas hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen(Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 1999).
Statsbygg stiller krav til detaljeringsnivået ved beregning av livssykluskostnader i ulike faser
av et byggeprosjekt. I forprosjektfasen kreves det at beregningene blir gjort i henhold til Statsbygg sitt regnearkprogram. Programmet bygger på erfarte kostnader og tilsvarer et forenklet
detaljert beregning i ISO 15686-5. I detaljprosjektet skal en fullstendig beregning på detaljnivå
gjennomføres. I tillegg skal det gjennomføres alternativskalkyler for material- og komponentvalg (Bjørberg, et al., 2007).
I 2008 gjennomførte Holte Byggsafe en spørreundersøkelse blant 3000 firmaer i byggenæringen. Temaet for undersøkelsen var livssykluskostnader. Resultater fra undersøkelsen viser at det
i liten grad gjøres vurderinger av byggets livssykluskostnader i planleggingsfasen i private
byggeprosjekter. Begrepet livssykluskostnader var også ukjent for mange aktører, med unntak
av offentlige byggherrer. Videre viste det seg at private byggherrer sjeldent krever slike beregninger(Holte Byggsafe, 2008).
I Danmark er det også innlemmet krav om beregning av livssykluskostnader ved statlige byggeprosjekter. I §1 i statsbyggerloven står det ”Opførelse, om-og tilbygning af statsbygninger
og anlæg knyttet hertil skal ske på den for staten økonomisk mest fordelagtige måde under
hensyntagen til den påtænkte anvendelse og fremtidige drift”. Videre står det §2 i den tilhørende forskriften at "Anlægs- og driftsøkonomi skal vurderes totaløkonomisk".(Økonomi- og
Erhvervsministeriet, 2005)

26

Levetid og livsløpskostnader for bygninger

3.6 ISO 15686-6 Metode for vurdering av miljøpåvirkninger
Del 6 av standarden beskriver når og hvordan den miljømessige påvirkning av et bygg skal
vurderes. Delen er nært knyttet til ISO 14000 serien, som omhandler miljøstyring. Målet med
standarden er å utfylle ISO 14000 serien med en metodikk som er tilpasset byggebransjen.

3.6.1

Gjennomføring

Levetidsanalyse utføres for å evaluere miljømessige sider ved et produkt over hele dets levetid.
Det vil si den miljøeffekten produktet har fra produksjon til avhending. En slik analyse bør
gjøres samtidig med økonomiske og tekniske vurderinger. Den miljømessige vurderingen skal
sidestilles med de andre vurderingene. Generelt sett er det en fordel å gjennomføre analysen
tidligst mulig i prosjektet da påvirkningsmulighetene er størst.
Hvilke produkter som skal vurderes bestemmes av de funksjonskrav som er satt. Produkter
som tilfredsstiller kravene i like stor grad skal sammenliknes miljømessig. Det er ikke nødvendig at komponentene er sidestilt økonomisk i denne sammenhengen. Informasjon om produksjonsprosess og miljøpåvirkninger kan ofte hentes fra produsenten. Noen oppgir såkalt ”vugge
til grav” informasjon, som skal gi et samlet bilde av den totale miljøbelastningen over levetiden. Informasjonen som hentes inn må være entydig og sammenliknbar. Før levetidsanalysen
gjennomføres må det defineres hvilke parametre produktet skal vurderes etter. Eksempler på
parametre som kan være aktuelle er:
 Materialbruk
 Energibruk
 Forbruk av vann
 Utslipp av forurensning
 Påvirkning på biologisk mangfold
Levetiden til produktet kan ha stor påvirkning på resultatet av levetidsanalysen. Derfor anbefales det at levetiden til alle materialene estimeres ved hjelp av faktormetoden, som beskrevet i
ISO 15686-8.
Resultatet av analysene skal til slutt sammenfattes i en rapport til beslutningstager. Her skal de
aktuelle materialene sammenliknes på grunnlag av de valgte parameterne slik at rapporten kan
benyttes som beslutningsstøtte.

3.6.2

Aktualitet

I 2004 gjennomførte Statsbygg en miljøkartlegging. Kartleggingen ble basert på krav fra ISO
14001(Statsbygg AS, 2004). De mest sentrale kravene når en organisasjon ønsker å innføre et
miljøstyringssystem er at den først må gjennomføre en kartlegging av dagens situasjon og
hvilke miljøpåvirkninger som er de største i organisasjonen. Kartleggingen resulterte i et sett
med parametre for miljøpåvirkning:
 Klimaendring
 Vannforurensning
 Støy, støv og lukt
 Energibruk
 Forringelse av naturkvaliteter
 Lokalklimatiske effekter
 Kulturminner
 Ressursforbruk
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 Farlige stoffer og kjemikalier
Ved byggingen av operaen i Oslo stilte Statsbygg krav til energibruk, kjemikaliebruk, innvirkning på biologisk mangfold, levetid/holdbarhet og avhending.
I 2005 ble Panelet for miljøbevisste innkjøp opprettet av Miljøverndepartementet for å gi råd
og anbefalinger om hvordan offentlig innkjøp kan gjøres mer miljøbevisst. Panelets råd la
grunnlaget for regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser i årene 2007- 2010.
Panelet har blant annet anbefalt at miljøkrav bør være:
 At bygget minst innfrir krav til energiklasse B
 Det skal benyttes lavemitterende materialer
 Ikke velge løsninger som er helse- eller miljøskadelige
I tillegg kan krav om følgende også presiseres i kontrakten:
 Tilrettelegging for rasjonelt renhold
 At det skal benyttes trevirke fra bærekraftige skogbruk
 Fasader skal prosjekteres slik at de er vedlikeholdsvennelige
 Komponenter skal være rivingsvennelige
 Dersom riving inngår i prosjektet skal det utføres miljøkartlegging
(Nasjonalt panel for miljøbevisste innkjøp, 2008)
I lovverket kreves det at det skal tas hensyn til miljømessige konsekvenser av anskaffelser i det
offentlige gjennom §5- 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser som har hjemmel i §6 i Lov om
offentlige anskaffelser(Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 2001).
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3.7 ISO 15686-7 Ytelsesevaluering av levetider hentet
fra praksis
Målet med denne delen av standarden er å beskrive prinsippene rundt innhenting av levetider
fra praksis og evaluering av resultater med hovedvekt på tekniske krav. Ved å beskrive en mest
mulig entydig metode for planlegging, dokumentasjon, registrering og analyse av resultater
ved innhenting av levetider fra eksisterende bygg vil datagrunnlaget bli entydig og sammenliknbart for senere bruk. Grunnlaget for bruk av faktormetoden, som beskrevet i ISO 15686-8,
er referanselevetid. Lite pålitelig informasjon finnes i dag på dette området. Det er derfor et
stort behov for pålitelig informasjon om referanselevetid. Gjennom registrering av den eksisteDefinering av oppgaven
rende bygningsmassen kan et stort datagrunnlag
•Formål, omfang og ressursbruk
innhentes i løpet av kortere tid enn for eksempel
registrering av ytelse gjennom felteksponering.
Metoden som er beskrevet i denne delen av standarden er bygget opp etter samme prinsipp som
NS 3424 (Standard Norge, 1995), som vist i figur 3-12. I tillegg er metoden tilpasset faktormetoden på den måten at alle de aktuelle faktorene
(A-G) skal vurderes i registreringen.

3.7.1

Definering av oppgaven

Planlegging
•Opplegg for gjennomføring

Gjennomføring av registering
•Registrering og dokumentasjon av tilstandsgrad og
symptomer

Innledningsvis fastslås målet, omfanget og krav
til ressurser for registreringen.
Omfang og krav til ressurser beskrives ved å
angi et registreringsnivå. Det er tre nivåer, der 1
er visuell registrering med enkle målemetoder, 2
er mer detaljert registrering, samt gjennomgang
av grunnlagsdata som for eksempel tegninger.
Nivå 3 brukes når det er spesielle deler av en
konstruksjon som skal undersøkes nøye. Dette
innbefatter nøyaktige målinger og om mulig laboratorietesting. Registreringsnivået danner
grunnlaget for omfanget og kravet til ressurser
for registreringen.

Vurdering
•Sammenlikning av funksjonskrav og registrert tilstand
•Vurdering av konsekvenser og risiko

Rapportering

Figur 3-12: Tilstandanalyse som beskrevet i NS
3424- Tilstandsanalyse for byggverk.

Målet med analysen kan for eksempel være at eieren trenger en vurdering av tiltak som må
gjennomføres for at bygget skal beholde sin verdi eller gi grunnlag for vedlikeholdsplaner.

3.7.2

Planlegging

Planlegging av registreringen består av å lage en plan for innledende møter, hvordan registreringen skal utføres, rapportering, presentasjon av resultater og forslag til utbedringer. Avhengig av hvilket registreringsnivå som benyttes skal det undersøkes om det foreligger dokumentasjon for bygget i form av for eksempel tegninger, informasjon om ombygging og vedlikehold.
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3.7.3

Gjennomføring av registrering

Før registrering av tilstanden til bygningsdelene bør informasjon om referansebetingelsene for
komponenten og nedbrytningsmiljøet innhentes. Dette vil i prinsipp si å vurdere faktorene, A
til G, slik de er beskrevet i faktormetoden, se tabell 3-5.
For faktorene D og E bør nivåer av kjente nedbrytningsfaktorer beskrives kvantitativt. Det vil for eksempel si resultater fra målinger av klima og forurensningsnivå. Alternativt kan nedbrytningsmiljøet beskrives etter
standard klassifiseringer. Slike klassifiseringer kan en
blant annet finne i vedlegget til del 7 av ISO 15686 og
EOTAs veiledningsdokument 3 (EOTA, 1999). Miljøet
rundt hvert av enkelt objekt i registreringen bør også beskrives. Aktuell informasjon i denne sammenheng er om
objektet er skjermet på noen måte, plassering og topografien i nærområdet.

Tabell 3-5: Beskrivelse av faktorene som
benyttes i faktormetoden. (ISO, 2008)

Faktor
A
B
C
D
E
F
G

Forklaring
Materialkvalitet
Kvalitet på prosjektering
Arbeidsutførelse
Innendørs miljø
Utendørs miljø
Bruk
Vedlikeholdsgrad

Dersom det er mulig bør også de resterende faktore- Tabell 3-6: Forslag til gradering av påvirkne beskrives kvantitativt når det er mulig. Om slik ningsfaktorene i henhold til (ISO, 2006)
informasjon ikke er mulig å hente inn foreslår stan- Gradering
Forklaring
darden å gradere faktorene A-C, F og G på en skala 0
Utilgjengelig
mellom 1 og 5. 1 vil si at betingelsene er mye bedre 1
Svært høy/lett bruk
enn referansetilstanden og fem er det motsatte, se ta2
Høy/lett bruk
bell 3-6. Er det ikke mulig å innhente nok informaNormal
sjon til dette formålet heller graderes faktoren som 0. 3
Lav/stor bruk
Faktor A, som gjelder materialkvalitet, bør ikke gra- 4
5
Svært lav/stor bruk
deres som 0. Det vil ofte være mulig å si noe om materialkvaliteten gjennom for eksempel feltundersøkelse eller visuell bedømming.
Ved presentasjon av referansebetingelser bør alltid kvaliteten på innhentet informasjon angis.
Det vil for eksempel si informasjon om kilder, metoder og om informasjonen er kontrollert av
en tredjepart.
Levetid er relatert til hvilke krav som stilles til komponenten. Når komponenten ikke lenger
innfrir de krav som er satt defineres levetiden som over. Før tilstandsregistrering gjennomføres
må det derfor angis hvilke krav som stilles. Funksjonskravet bør relateres til en egenskap som
lett kan registreres. Eksempelvis kan kravet til kledningspanel være at den er tett og beskytter
isolasjonen. Her vil den kritiske egenskapen være om kledningen er tett. Symptomer kan da
være oppsprukket eller råtnet panel.
Registreringen av tilstand gjøres ved å vurdere Tabell 3-7: Angivelse av tilstandsgrad etter ISO
symptomer til nedbrytning relatert til funk- 15686-7 (ISO, 2006)
sjonskravet som er valgt. I likhet med NS
3424 angis tilstanden med tilstandsgrad. Etter
den norske standarden angis tilstandsgrad på
en skala mellom 0 og 3, mens ISO 15686-7
anbefaler å benytte en skala mellom 0 og 4
slik som vist i Tabell 3-7. Tilstanden skal dokumenteres med for eksempel tegninger eller
fotografier. Årsaken til degraderingen bør beskrives slik at det er mulig å sette det i sammenheng med referansebetingelsene. Ved å avdekke forhold som har påvirkning på nedbrytningen kan tiltak for å forlenge levetiden vurderes.
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Ved registrering bør også funksjonskrav og tilstand sammenliknes, slik at det kan vurderes om
det er svikt. Komponenter som er vanskelige å nå, slik at det ikke er mulig å vurdere om det er
svikt eller ikke, kan defineres som mulig skjult svikt. På grunnlag av dette kan oppdragsgiver
beslutte om det skal gjøres nærmere undersøkelser. Er det registrert svikt eller mulig skjult
svikt skal det i rapporten forklares bakgrunnen for vurderingen.
På samme måte som tilstand skal konsekvensene av svikt angis på en skala mellom 0 og 4.
Konsekvensgrad kan deles inn i økonomiske, sikkerhetsmessige, estetiske og helsemessige
konsekvenser. En risikoanalyse gjøres gjennom å vurdere risikoen for at svikt skal inntreffe og
sett i sammenheng med konsekvensgraden. Der de sikkerhetsmessige konsekvensene av svikt
er høye bør risikoen for svikt beholdes lav. Dette kan gjøres gjennom vedlikehold eller utskiftning. Der det kun er estetiske konsekvenser ved svikt er det oftest ikke nødvendig å holde risikoen på et lavt nivå.
Den avslutningsvise rapporten skal inneholde informasjon om bygget og miljøet, konklusjon,
hovedrapport samt vedlegg. Forslag til nødvendige tiltak også en viktig del av rapporten.

3.7.4

Erfaringer fra praksis

Marteinsson beskriver i sin doktorgradavhandling (Marteinsson, 2005) et prosjekt fra Island
der 220 boliger ble tilstandsregistrert i perioden 1994-1995. Målet med prosjektet var å anslå
fremtidig vedlikehold av bygninger på Island. Det ble sett på som viktig å registrere type, grad
og alvorlighet av nedbrytningen. I tillegg ble 100 av huseierne intervjuet angående historiske
data som vedlikeholdsfrekvens og utskiftning av bygningsdeler. Det viste seg at manglende informasjon om for eksempel grunnen til at vedlikehold eller utskiftning ble utført representerte
et stort usikkerhetsmoment. Dette gjør det vanskelig å skape en sammenheng mellom årsak og
virkning av de ulike faktorene som spiller inn på levetiden. Et eksempel på dette finnes blant
annet i en del av studien der tilstanden til vinduer av tre ble sammenliknet. Det er stor forskjell
på klimabelastningen fra nord, sør, øst og vest. Derfor ble objektene inndelt etter hvilken retning de var rettet mot. Forskjellen i klimabelastning ville normalt tilsi at det etter hvert ville bli
forskjell i tilstanden til vinduene i de fire gruppene. Studien viste derimot at tilstanden i de aller fleste tilfeller var lik for alle gruppene. Grunnen til dette er sannsynligvis at huseierne vedlikeholder vinduene slik at de holder tilnærmet lik tilstand. Slike momenter gjør det vanskelig,
om ikke umulig, å dele årsaken til nedbryting mellom effekten av nedbrytningsfaktorer og vedlikehold.
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I prosjektet Livssykluskostnader Tabell 3-8: De mest sentrale registreringer som ble gjort i (Bjørberg,
og langsiktelighet (Bjørberg, et et al., 2006)
al., 2006) ble det gjort en feltstudie av til sammen 16
lag i Oslo og Trondheim,
ende av totalt ca. 3500 boenheter. Registreringene ble gjort av
studenter ved Høgskolen i Oslo
og Høgskolen i Sør- Trøndelag.
Studien ble utført på grunnlag av
NS3424- Tilstandsanalyse for
byggverk (Standard Norge,
1995) og faktormetoden, slik
den er beskrevet i ISO 15686-1.
I Tabell 3-8 er de mest sentrale
registreringene som ble gjort oppsummert. Ved registrering av påvirkningsfaktorer ble de tre
første faktorene, som alle har sammenheng med design eller utførelse, sammenslått. Grunnen
til dette var at det ble vurdert som vanskelige faktorer å vurdere hver for seg mange år etter
stallasjon. Det ble laget hjelpematriser for vurdering av de ulike faktorene og tilstandsgrader.
På denne måten kunne det sikres at faktorene ble satt på samme premisser. Resultatene fra feltstudien ble til slutt sammenliknet med referanselevetidene som er angitt i NBI 700.320
(SINTEF Byggforsk, 2007). Sammenlikningen viste at registreringene fra studien stemte godt
med Byggforsks erfaringslevetider.
MOBAK prosjektet var et prosjekt der bygninger i Sarpsborg, Stockholm og Praha ble inspisert i tidsrommet 1986-1989. Målet med prosjektet var å skaffe et bedre grunnlag for å beregne
de reelle mengder av bygningsmaterialer som ble eksponert til det ytre miljø. Studien ble gjennomført ved at en grupperte bygningstypene i 9 kategorier. Deretter ble et statistisk utvalg innen hver av kategoriene inspisert. Ved inspeksjonene ble materialtype, mengde, tilstand og
tidspunkt for siste vedlikehold registeret. Videre ble også forurensningsnivå i områdene registrert. Etter inspeksjonene ble tilstanden, vedlikeholdsintervallet og forurensningsnivået korrelert, slik at det ble mulig å lage levetidsligninger. Først ble levetiden bare kategorisert etter fire
forurensningsklasser. I 1994 ble tallmaterialet bearbeidet på nytt og klassene ble transformert
til levetidsligninger med SO2 og sur nedbør som miljøfaktorer. Et eksempel er levetidsligningen for kalk/sementpuss(Henriksen, 2004):

L

1000
0,124 ( SO2 ) 15,5 13 ( H ) (regn)

L=levetid
Regn= årsnedbør i m
H + i mg/l
SO 2 i ug/m3

Ved å benytte en systematisk metode vil det være mulig å innhente mye relevant informasjon
fra slike studier. Det som likevel er viktig å merke seg at informasjon om nedbrytningsmekanismer for de aktuelle materialene er nødvendig for å vurdere hvordan påvirkningsfaktorene
skal fastsettes.
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3.8 ISO 15686-8 Referanselevetid og levetidsestimering
En av de store utfordringene som en står overfor ved levetidsplanlegging er å estimere levetiden til bygningsdeler. Denne delen av standarden har som mål å gi de utførende av levetidsplanlegging en systematisk metode for å estimere levetider fra en kjent referanselevetid.

3.8.1

Metoder for å forutse levetid

Dette kapittelet tar for seg noen relevante metoder som er utviklet for å forutse levetiden til
produkter.
Beregningsmodeller for å forutse levetid deles gjerne i tre grupper:
 Fysisk- kjemiske modeller: Matematisk beskrivelse av en årsakssammenheng basert på
en naturlov. Disse modellene er like pålitelige i alle sammenhenger, men de er svært
sjeldne.
 Empiriske modeller: Matematisk uttrykk som beskriver sammenhengen mellom nedbrytning av en egenskap og faktorer som påvirker nedbrytningen. Modellen er basert
på store mengder innsamlet data som er behandlet statistisk. Det vil si at modellen kun
gir korrelasjonen mellom de valgte variable og ikke beskriver nedbrytningen fysisk eller kjemisk. Påliteligheten i disse modellene avhenger av om situasjonen de brukes i er
tilstrekkelig lik situasjonen modellen er basert på.
 Semi- empiriske modeller: Modeller basert på en kombinasjon av fysisk- kjemiske og
empiriske modeller.
Alle modellene kan enten brukes deterministisk eller probabilistisk. Ved probabilistisk fremgangsmåte uttrykkes verdiene som benyttes i modellen
ved hjelp av sannsynlighetsfordelinger. Det er vanskeliProbabilistiske
gere å bruke en probabilistisk framgangsmåte enn en
forskningsmetoder
deterministisk, siden den krever beregning av store
mengder data(Hovde, et al., 2004).
(Hovde, et al., 2004) delte metodene for beregning av
levetid i tre nivåer etter kompleksitet, som vist på figur
3-13.
Faktormetoden som er beskrevet i del 1 og 8 av ISO
15686 kan defineres som en empirisk metode innen ingeniørmessige metoder. Den tar ikke sikte på å beskrive
nedbrytningsforløpet, men å finne en enkelt forventet
levetid eller fordeling.

3.8.2

Ingeniørmessige
metoder

Enkle deterministiske
metoder

Figur 3-13: De tre nivåene som (Hovde, et
al., 2004) deler metoder for beregning av
levetid inn i.

Referanselevetid

Referanselevetid vil si en angitt levetid der bruksbetingelsene, funksjonskravet og de kritiske
egenskapene er kjente. Informasjonen skal gi grunnlag for å vurdere verdien på hver enkelt
faktor. Referanselevetider som er av god nok kvalitet til bruk i faktormetoden er i dag vanskelig å få tak i. Standarden åpner av denne grunn for at all eksisterende levetidsdata kan vurderes
som grunnlag for å bestemme referanselevetid.
Informasjon om forventet levetid til produkter kan for eksempel hentes fra produsenter eller
forskning. Produsenter har ofte god kunnskap om produktene sine, både med tanke på levetid
og nedbrytningsfaktorer. I de tilfeller der produsenten leverer FDV- dokumentasjon til produk-
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tene sine kan mye informasjon hentes fra dette. Dokumentasjonen inneholder normalt produktbeskrivelse, anvisning for drift og vedlikehold, informasjon om miljøpåvirkning, HMS- anvisning og anvisning om avfallshåndtering. I noen tilfeller er det også angitt forventet levetid. Levetidsdata kan også hentes inn fra visse forskningsinstitusjoner. Informasjonen derfra er ofte
basert på laboratorieforsøk eller innsamling av data fra praksis. SINTEF Byggforsk datablad
700.320(SINTEF Byggforsk, 2007), som tar for seg utskiftnings- og vedlikeholdsintervaller,
gir generell levetidsdata og er basert på erfaringer.
Data om referanselevetid kan deles i to kategorier, ferdig formatert referanselevetid og generell
data. Ferdig formatert referanselevetid vil si at referanselevetiden er angitt med tilstrekkelig informasjon slik at den kan benyttes direkte i faktormetoden. Tilstrekkelig informasjon vil her si
kvantitativ informasjon om referansebetingelsene for faktorene A-G. Generell data må formateres slik at den kan benyttes i faktormetoden. Før den generelle dataen formateres bør den
vurderes med tanke på kvalitet. Det bør i utgangspunktet søkes data som er gitt for situasjoner
som er nærmest mulig den aktuelle situasjonen. Videre angir standarden noen krav som bør
oppfylles for at data skal være egnet som referanselevetid. Det er viktig at dataene omfatter
alle nedbrytningsfaktorene som er forventet å påvirke det aktuelle produktet. Data bør forkastes dersom:
 Det ikke er gjort rede for alle de nedbrytningsfaktorene som forventes å være mest aktuelle.
 Det er benyttet akselererte tester og noen av nedbrytningsfaktorene ikke er benyttet i
testen.
 Kravet til ytelse som er lagt til grunn for referanselevetiden avviker mye i forhold til
det kravet som stilles i beregningen.
Formatering av den generelle dataen vil i praksis si at man tillegger levetidsdataene informasjon om referansebetingelser. Det foretrekkes at informasjonen angis kvantitativt. Dersom dette ikke er mulig kan diskrete verdier benyttes. Metoder for å klassifisere utendørsmiljø finnes i
flere kilder, deriblant EOTA veiledningsdokument 3 (EOTA, 1999). De resterende faktorene
kan klassifiseres på en skala mellom 0 og 5, på samme måte som er beskrevet i del 7 av standarden, se tabell 3-6 for nærmere forklaring. Ved bruk av generell data er det viktig at kvaliteten på inngangsdataene blir oppgitt. Eksempler på dette er om informasjonen kommer fra en
systematisk studie, laboratorieforsøk, erfaring eller om informasjonen er kontrollert av en tredjepart.
Mer om hvordan referanselevetid skal presenteres er beskrevet i kapittel 3.9.

3.8.3

Levetidsestimering ved bruk av faktormetoden

I standarden er det valgt å anbefale faktormetoden som verktøy for å estimere levetid. Metoden
består av at referanselevetiden modifiseres ved hjelp av faktorer som representerer bruksbetingelsene. Standarden gir ingen veiledning i å velge kvantitative verdier for faktorene. I teorien kan faktorene ha en verdi mellom 0 og uendelig, men det anbefales at forskjellene mellom
de aktuelle bruksbetingelsene og referansebetingelsene ikke er så stor at faktorene må ha verdier utenfor intervallet 0,8 til 1,2.
Faktorer
Faktorene som benyttes i metoden skal hver for seg justere for et spesielt forhold som har innvirkning på levetiden til et produkt. Det er valgt å dele forholdene inn i syv faktorer og angi
dem med bokstavene fra A til G.
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Faktor A beskriver materialkvaliteten til det leverte produktet. Hvilke kriterier faktoren skal
velges etter har sammenheng med type produkt. CSTB, som tilsvarer det franske byggforskningsinstituttet, har gitt eksempler på hvilke kriterier som kan være aktuelle i ulike situasjoner.
Ved vurdering av eksempelvis sandwich fasadeelementer foreslås det å vurdere faktoren i forhold til om produktet er CE- merket, om det har europeisk teknisk godkjenning, om det gjennomføres produksjonskontroll, strekkfasthet, trykkfasthet, densitet og vannpermeabilitet
(Chorier, et al., 2006).
Kvalitet av prosjekteringen justeres for gjennom faktor B. Generelt sett bør det her vurderes
om prosjekteringen er i henhold til beste praksis. I Norge kan for eksempel SINTEF Byggforsks byggdetaljblader regnes som beste praksis. Videre bør det også vurderes om komponenten har en plassering som gjør at den er godt beskyttet mot nedbrytningsfaktorene.
Utførelsen av installeringen på byggeplass har innvirkning på levetid og er representert i metoden som faktor C. Faktoren skal reflektere om innstalleringen skjer etter produsentens anbefalinger, byggeplasskontroll, lagring av materialer på byggeplass og om bygget er værbeskyttet
under utførelsen. I (Chorier, et al., 2006) blir det foreslått å vurdere kompetansen til de utførende og om installeringen er i henhold til beste praksis.
Komponenter som installeres innvendig i et bygg blir påvirket av de inneklimatiske forholdene. EOTA veiledningsdokument 003 foreslår at innemiljø klassifiseres etter temperatur, luftfuktighet, hyppighet av overflatefukt og om komponenten blir eksponert for kjemikalier
(EOTA, 1999).
Faktor E skal reflektere påvirkningen fra det utvendige miljøet. Dette innbærer både klimatiske
og forurensingsmessige forhold. Ofte er det holdbart å vurdere lokalmiljø for å fastsette faktorverdien. Miljøet kan klassifiseres etter nivået av forskjellige stoffer. I (EOTA, 1999) vises eksempler på hvordan klimaet kan klassifiseres etter faktorer som nedbørsmengde, vind, frostmengde, kloridnivå, nivå av luftforurensning og UV.
Levetiden til komponenter som er i aktivt bruk av personer avhenger mye av intensiviteten i
bruk. Faktor F skal reflektere denne intensiviteten. Nedbrytningen av gulvbelegg skjer for eksempel fortere i publikumsområder der bruken er stor. Brukergruppen bør også vurderes med
tanke på forsiktigheten i bruk. Et eksempel er at man kan forvente at vinduer har kortere levetid der barn er hovedbrukeren.
Vedlikeholdsnivået reflekteres gjennom faktor G. Fastsettelse av faktorverdien gjøres på
grunnlag av hvor sannsynlig der er at produsentens vedlikeholdsanvisninger blir fulgt gjennom
produktets levetid. Her bør ekspertisen til drift- og vedlikeholdspersonellet, krav til spesialverktøy og tilgjengeligheten for vedlikehold tas med i betraktning.
Beregningsmetode
I standarden blir det beskrevet flere nivåer som faktormetoden kan benyttes på. Nivåene skiller
seg i hvor avanserte og tidskrevende de er. Hvilket nivå som velges bør besluttes på grunnlag
av kvaliteten og mengden av tilgjengelig informasjon samt ekspertisen til den utførende av beregningen. Levetidsestimeringer er generelt sett ressurskrevende å gjennomføre. Derfor bør
oppdragsgiver og utførende komme til en enighet om hvilke bygningsdeler som er de mest kritiske med tanke på krav til levetid.
På det enkleste nivået benyttes metoden som en huskeliste over påvirkninger som skal tas med
i betraktning. Alle faktorene vurderes hver for seg og deretter velges en totalfaktor som referanselevetiden multipliseres med. Selv om beregningen i seg selv er lite avansert må den utfø-
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rende ha mye erfaring både med beregningsmetoden og hvordan materialet brytes ned. Uten
denne erfaringen vil påliteligheten til beregningen bli svært lav.
Estimering av levetid på multiplikasjonsnivå gjøres ved at referanselevetiden multipliseres med
faktorene A-G hver for seg, som vist i formel 3-1. Hver faktor reflekterer forskjellen mellom
referansebetingelsen og den gjeldende situasjon. Levetidsestimering på dette nivået er mest aktuelt dersom referansebetingelsene er godt definerte, slik at det er grunnlag for å vurdere faktorene hver for seg.

tESL

tRSL

A

B

C

D

E

F

G

Formel 3-1

Beregning på funksjonsnivå vil si at man beregner levetiden Formel
fra en 3-2
kjent levetidsfunksjon. Variablene i funksjonen kan være faktorene A-G, som vist i formel 3-2. Normalt er funksjonen
enten basert på teori eller innsamling av store mengder informasjon. Ved bruk av metoden bør
man være oppmerksom på at variabelverdiene ikke blir valgt slik at funksjonen havner utenfor
sitt gyldighetsområde.

tESL

tRSL

(a, b, c, d , e, f , g )

Formel 3-2

I tilfeller der det er enklere å angi flere av faktorene sammenFormel
enn hver
3-3 for seg kan man estimere levetiden ved å kombinere huskeliste og multiplikasjonsnivå.
Dersom det er ønskelig kan også faktorverdiene beskrives med sannsynlighetsfordelinger. På
denne måten får en frem usikkerheten i hver av faktorene, samt i resultatet av estimeringen.
Estimert levetid bør beskrives som én enkelt verdi i sluttrapporten. Verdien kan for eksempel
være middelverdien eller for et angitt signifikansnivå. Standarden angir også at konfidensintervall bør presenteres sammen med den estimerte levetiden.

3.8.4

Utvikling av metoden

Faktormetoden er basert på en japansk metode som ble utviklet på begynnelsen av 1990tallet(Architectural Institute of Japan, 1993) og ble publisert i ISO 15686-1 i 2000(ISO, 2000).
Del 8, som beskrives i dette kapittelet, kom ut i 2008 og er mer detaljert i sin beskrivelse av
metoden. Det finnes per i dag få eller ingen eksempler på at metoden er benyttet i virkelige
byggeprosjekter. Etter det japanske arbeidet ble publisert i 1993 er det derimot gjennomført en
rekke studier der metoden er blitt diskutert.
Hovedpunktene som har blitt diskutert er: at metoden er for enkel og upålitelig, at faktorene er
vanskelige å bestemme og usikkerheten blir derfor stor, at metoden er deterministisk. Emnene
har blant annet blitt diskutert i (Aarseth, et al., 1999)(Moser, 1999)(Marteinsson, 2003) og
(Hovde, et al., 2004). Grunnen til at deterministiske metoder har blitt kritisert er at det er en
generell enighet om at nedbrytning er en stokastisk prosess. Faktormetoden er i utgangspunktet
en deterministisk metode, men både i del 1 og 8 av standarden blir det understreket at faktorene kan bestå av et enkelt tall eller en fordeling. (Moser, et al., 2002) gir eksempler på bruk av
faktormetoden ved hjelp av både deterministiske verdier og sannsynlighetsfordelinger. Det
konkluderes med at fordelen ved bruk av sannsynlighetsfordelinger er at det er mulig å ta mer
av den tilgjengelige informasjonen med i beregningen og at resultatet derfor blir mer pålitelig.
I (Marteinsson, 2005) kritiseres metoden på grunn av at den tar utgangspunkt i at faktorene er
uavhengige variable. Resultater fra tilstandsregistreringer som ble gjort i sammenheng med
avhandlingen viste at faktorene ikke alltid er uavhengige. I dette tilfellet var vedlikeholdsnivået
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avhengig av nedbrytningsmiljøet. Videre etterlyses det at faktormetodens styrke bekreftes
gjennom eksempelvis akselerert testing. Ved å endre nivåene for nedbrytningsfaktorene vil det
være mulig å vise effekten hver faktor har på nedbrytningen.
Vanskelighetene med å velge faktorer er et viktig tema. (Hovde, 2005) gir eksempler på valg
av faktorverdier mellom 0,2 og 5. Her etterlyses enkle metoder for å velge faktorverdier. I artikkelen foreslås det å opprette en database for valg av faktorverdier. CSTB opprettet i 2007 en
database der aktører i bransjen kan dele informasjon om levetider( CSTB - Département
Développement Durable, 2007). Målet er å samle informasjon om referanselevetider på en enhetlig måte slik at det i neste rekke er mulig å estimere faktorverdiene. Databasen inneholder
per i dag lite informasjon, men med økende interesse for levetidsestimering er potensialet for
denne løsningen stor.

3.9 ISO 15686-9 Veiledning til presentasjon av levetidsdata
Levetidsdata er grunnlaget for å kunne estimere levetid. Kvaliteten på informasjonen er helt
avgjørende for hvor pålitelig den estimerte levetiden til slutt blir. Målet med denne delen av
standarden er å gi veiledning til produsenter av bygningsprodukter i hvordan levetidsdata bør
presenteres. Levetidsdata betyr i denne sammenhengen informasjon som beskriver betingelsene som legges til grunn for den oppgitte referanselevetiden.

3.9.1

Informasjon som er aktuell å presentere

Standarden tar utgangspunkt i at faktormetoden benyttes som beregningsmetode for å estimere
levetid. Informasjon som er til hjelp ved valg av faktorer er i så måte mest relevant. Produsenten har ofte god kunnskap om sine produkter og ytelsen av disse. Informasjonen som presenteres bør stamme fra vel dokumenterte undersøkelser fra praksis eller laboratorietesting, slik det
er beskrevet i del 7 og 2 av ISO 15686. Hvilken metode som er benyttet skal framgå i spesifikasjonen. I alle tilfeller bør det minst foreligge informasjon om:
 Kvalitet til komponent.
 Kritiske detaljutforming i prosjektering.
 Spesifikasjoner om hvordan installeringen skal utføres
 Egnet innendørs bruksmiljø.
 Egnet utendørs bruksmiljø.
 Hvilken bruk er materialet tilpasset.
 Krav til vedlikeholdsintervaller, og hvordan det skal utføres.
Dersom det for eksempel er benyttet standardiserte testmetoder er det ofte mulig å presentere
mer detaljert informasjon. Der det er mulig bør det også presenteres detaljert informasjon om:
 Hvilke krav til ytelse som er lagt til grunn for referanselevetid.
 Informasjon om referansemiljø kan for eksempel gjøres slik at produsenten oppgir i
hvilket miljø lenger eller kortere levetid kan forventes.
 De mest relevante nedbrytningsfaktorer for produktet.
Generelt sett bør all tilgjengelig informasjon om bruksbetingelsene som er lagt til grunn for referanselevetiden presenteres sammen med denne.

37

TBA 4905- Stud.techn. Christian André Listerud

3.9.2

Presentasjon av produktinformasjon i dag

I Norge kan bygningsprodukters egenskaper dokumenteres ved hjelp av teknisk godkjenning.
Teknisk godkjenning er en teknisk spesifikasjon i henhold til §5-12 i teknisk
forskrift(Kommunal- og regionaldepartementet, 1997). SINTEF Byggforsk er utpekt som teknisk kontrollorgan av Statens bygningstekniske etat og er de som utsteder teknisk godkjenning.
Godkjenningen dokumenterer at produktet tilfredsstiller de grunnleggende krav som er fastsatt
i teknisk forskrift. Normalt kreves ikke mer detaljert informasjon utover en slik godkjenning.
Primært inneholder godkjenningsdokumentet(SINTEF Byggforsk, 2007):
 Produktbeskrivelse
 Bruksområde
 Produktegenskaper
 Betingelser for bruk
 Overvåkende produkt- og produksjonskontroll
 Grunnlag for godkjenningen
Normalt angis det ikke forventet levetid i dagens godkjenninger. I så måte er ikke en teknisk
godkjenning direkte brukbar ved estimering av levetider. Informasjonen kan i beste fall gi et
relativt bilde av holdbarheten til et produkt.

3.10 ISO 15686-10 Fastsettelse og kontroll av funksjonskrav
Del 10 av standarden var enda ikke publisert på tidspunktet da denne oppgaven ble gjennomført. I januar 2009 ble et utkast til den ferdige standarden sendt ut på høring, med frist for avstemning i juni 2009. I dette kapittelet gjennomgås forslaget. Med tanke på at dette kun er et
utkast er det viktig å merke seg at den til slutt gjeldende versjonen kan avvike fra det som er
beskrevet her.

3.10.1 Gjennomføring
Figur 3-14 viser et sammendrag av når det i standarden anbefales at funksjonskrav skal fastsettes og kontrolleres.

Figur 3-14: Oversikt over fastsettelse og kontroll av funksjonskrav etter ISO 15686-10
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I starten av prosjektet skal krav fra de fremtidige brukerne av bygget innhentes. I konseptfasen
omdannes disse til mer spesifikke funksjonskrav. Funksjonskravene detaljeres enda mer i skisse og forprosjektet. Etter funksjonskravene er fastsatt skal det etter hver fase kontrolleres at
kravene blir møtt med de løsninger som er valgt. Når cirka 60% av detaljprosjektet er gjennomført skal en siste kontroll av prosjekteringen før ferdigstillelse av bygget gjennomføres.
Dersom det er nødvendig å gjøre kostnadskutt på dette stadiet skal den siste kontrollen legges
til grunn slik at kutt kan gjøres med minst mulig innvirkning på funksjonen til bygget.
Etter bygget er ferdigstilt gjennomføres en ferdigbefaring der det undersøkes om alle funksjonskrav er møtt. I driftsfasen er det aktuelt å gjennomføre tilstandsregistreringer der funksjonskravene sammenliknes med tilstanden på tidspunktet. Avvik fra de definerte funksjonskravene rapporteres og det gjennomføres tiltak for utbedring av mangler. Før store ombygginger skal det gjennomføres en kontroll av dagens tilstand til bygget og fastsettelse av nye
funksjonskrav som skal stilles ved ombygningen.

3.10.2 Bruk av funksjonskrav
Byggeforskriftene har i løpet av det siste århundre endret seg fra å angi detaljerte krav og oppskrifter på løsninger, til kun å basere seg på funksjonskrav. Utviklingen har gjort at byggherren
står friere i valg av materialer og konstruksjoner, forutsatt at resultatet tilfredsstiller funksjonskravene(Kommunal- og regionaldepartementet, 1997)(Gussgard, 2002).
I stortingsmelding nr. 7 (2008-2009) ”Et nyskapende og bærekraftig Norge” (Nærings- og
handelsdepartementet, 2008) påpekes det at det er mulig å angi funksjonskrav i offentlige anskaffelser. Konkurransegrunnlaget legger dermed til rette for innovative løsninger på utfordringer gjennom å utnytte entreprenørens kompetanse. Det angis også i meldingen at offentlige
innkjøpere i noen grad bruker funksjonsbaserte spesifikasjoner, da særlig i IKT- utviklingsprosesser.
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4 Grunnlag for utførelse

Figur 4-1: Gjennomføringsmodell som er benyttet i case- oppgaven.

Videre i rapporten er det jobbet med en case- oppgave der metodene for estimering av levetid
og beregning av livsløpskostnader fra ISO 15686 del 5 og 8 er benyttet. Det er spesielt lite erfaring med bruk av faktormetoden for å estimere levetid. Per i dag foreligger det ingen veiledning til hvordan faktorverdiene i metoden skal velges. Dette kapittelet omhandler valg og bakgrunn for gjennomføringsmodellen i figur 4-1 som er benyttet videre i det praktiske eksempelet.
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4.1 Krav og spesifikasjoner fra byggherre
Innledningsvis bidrar tiltakshaver med generell informasjon om prosjektet. Informasjonen som
innhentes her avhenger av hvor man befinner seg i byggeprosessen. I et tidlig stadium vil det
være naturlig å spesifisere de viktigste materialvalgene, uten nærmere informasjon om type og
produsent, og mengden av disse. I tillegg skal krav til bygningsdelene spesifiseres. Kravene
kan både komme fra byggherren selv eller det offentlige. Typisk vil krav til teknisk, funksjonell, estetisk og økonomisk levetid være aktuelt. Senere i prosjektet vil mer detaljerte spesifikasjoner kunne leveres.
I denne oppgaven er det tatt utgangspunkt i teknisk levetid. Det vil si at levetiden er definert
som over når produktet ikke tilfredsstiller grunnleggende tekniske krav. I kapittel 3.1.1 er forslag til krav til levetid fra ulike kilder beskrevet. I denne oppgaven er det valgt å benytte de
krav som er beskrevet i ISO 15686, se tabell 3-1 for nærmere informasjon.

4.2 Miljø og bruksbetingelser
Miljø og bruksbetingelser er viktige faktorer som spiller inn på bygningsdelers tekniske levetid. For bygningsdeler utvendig vil klima og forurensning være de viktigste faktorene. Innvendig har bruksbetingelsene større innvirkning.

4.2.1

Klima utendørs

Informasjon om ulike klimaparametre er lett tilgjengelig fra meteorologiske stasjoner i ulike
deler av landet. Selv om informasjonen kun gjelder for området der stasjonen står kan det si
mye om klimaet i området rundt. Data fra slike stasjoner er dermed en god indikator på nedbrytningsmiljøet for bygningsdelene. En kan ofte hente svært store mengder data fra de meteorologiske stasjonene. Det er derfor viktig å vite hvilken informasjon som skal søkes.
Veiledning til dette kan blant annet finnes i EOTA veiledningsdokument 003 tillegg A(EOTA,
1999), som gir eksempel på et system for å klassifisere temperatursoner i Europa. Det skilles
her mellom tre soner: Kalt, moderat og varmt. Inndelingen baserer seg på gjennomsnittstemperaturen i vinter- og sommermånedene. Videre vises også et eksempel på hvordan klimaet kan
klassifiseres etter solstråling per år (GJ/m2) og gjennomsnittstemperatur i årets varmeste måned. ISO 15686-7 tillegg A beskriver også en forenklet metode for å klassifisere klimaet globalt. Temperatur, regnmengde og relativ fuktighet er parameterne som vurderes her. Anbefalingene fra disse dokumentene indikerer at fuktighet, temperatur og solstråling er viktige faktorer å vurdere ved klassifikasjon av miljøet utendørs.
Norsk institutt for luftforskning har i mange år forsket på nedbrytning av materialer og påvirkningsfaktorer. (Henriksen, 2004) lister opp en rekke meteorologiske og kjemiske parametre
som tradisjonelt har vært ansett som viktige i sammenheng med korrosjon av metaller og andre
materialer:
 Nedbør
 Relativ fuktighet
 Temperatur
 Kjemisk sammensetning av nedbør
 Gasser i luft
 Havsaltaerosoler
Disse faktorene blir ofte målt i sammenheng med feltforsøk av materialer.
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SINTEF prosjektet Klima 2000 som pågikk mellom 2000 og 2007 hadde som målsetning å optimalisere design av konstruksjoner med hensyn til motstandsevne mot klimapåvirkninger
(Lisø, et al., 2007). Den globale oppvarmingen vil føre til mer ekstremvær, og dermed stille
større krav til konstruksjonene. Som en del av arbeidet ble det utviklet nye og forbedrede metoder for geografisk differensiert utforming av klimaskjermer. Metodene omfatter blant annet
frostnedbrytningsindeks, potensialet for råte i tre og slagregnskart. Informasjonen kan vise seg
nyttig som verktøy for å vurdere nedbrytningshastigheter for materialer i ulikt miljø.
Frostnedbrytningsindeksen angir det relative potensialet for frostnedbrytning av porøse materialer. Nedbrytning som følge av frost avhenger av hvor mye vann som er absorbert av materialet ved frysing. Frysepunktet for det absorberte vannet er bestemt av diameteren til de vannfylte porene. I tillegg må materialets strekkfasthet også tas hensyn til. Dermed kan man si at
frostnedbrytningsindeksen er en funksjon av klima og materialegenskaper. Kartene som er utviklet under Klima 2000 prosjektet er tilpasset teglmurverk av ulike kvaliteter, men metodikken kan tilpasses andre porøse materialer. Indeksen i dette tilfellet er basert på summen av akkumulert 4-dagers nedbør i forkant av dager med frysepunktspasseringer (0°C).
Potensialet for råte i tre avhenger i stor grad av det lokale klimaet. Den mest benyttede metoden for å vurdere dette er Scheffer's Climatic Risk Index (SCRI), som er basert på en undersøkelse som Scheffer gjorde i USA på 1970- tallet(Scheffer, 1971). Indeksen er laget slik at verdien ligger under 100 for de fleste steder i USA. Det er viktig å merke seg at topografiske variasjoner kan ha mye å si for råtefaren. Områder der konstruksjonen står skjermet vil ha en lavere råtefare enn der konstruksjonen står uskjermet. Scheffer’s Climatic Risk Index beregnes etter formel 4-1.
Jan

(T
SCRI

2)( D 3)

Des
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Inndeling av skalaen:
Formel 4-1

T= Månedsmiddeltemperatur

SCRI <35 liten fare for råte
SCRI 35-65 middels fare for råte

SCRI > 65 stor fare for råte

D= Dager med regn > 0.1mm per måned

Slagregn vil si regn som blir drevet inn mot en vertikal flate av vinden. Denne typen nedbør er
en spesielt stor påkjenning for yttervegger. Fukt kan bli drevet inn i konstruksjonen av vinden
og dermed forkorte levetiden betraktelig. Slagregn blir normalt ikke registrert på meteorologiske målestasjoner. Derfor ble det gjennom Klima 2000 prosjektet utviklet en beregningsmetode som tar målt vind og nedbør i bruk. Slagregnindeksen regnes ut etter formel 4-2:

I

0, 206

vD rD cos( D q)

Formel 4-2

D

I - Slagregnindeks for vegg (mm)
0,206- Omgjøringsfaktor (s/m)
v D - Midlere vindhastighet (m/s) fra retning D
rD - Midlere årlig regn (mm) med vind fra retning D
D- Vindretning (vinkel fra nord)
- Vinkelen mellom nord og en linje normalt på veggen (nord er 0 )
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<200mm per år- Liten slagregnpåkjenning
200-400mm per år- Moderat slagregnpåkjenning
>400mm per år- Stor slagregnpåkjenning
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Oppsummert
Klimainformasjon som bør søkes ved vurdering av utvendige konstruksjoner kan oppsummeres som:
 Årsmiddeltemperatur(°C)
 Relativ fuktighet(%)
 Nedbør(mm)
 Slagregnindeks(mm)
 Solstråling på horisontal flate(W/m2)
 Scheffer’s Climatic Risk Index
 Frostnedbrytningsindeks

4.2.2

Forurensning

Effekten av luftforurensning på materialer er mye studert de siste 35 årene. Norsk institutt for
luftforskning(NILU) etablerte materialforskning som en del av virksomheten allerede tidlig på
1970- tallet. Bakgrunnen til mye av arbeidet som er gjort er at man har ønsket å undersøke
nedbrytningen av kulturminner i de større byene i Europa på grunn av luftforurensning. Blant
annet på grunn av denne forskningen er det i Europa i dag et godt utbygget nettverk av stasjoner som overvåker konsentrasjoner av en rekke forurensningsparametre. AirBase er et europeisk samarbeid der data om luftkvalitet og forurensning fra bakgrunnsstasjonene i hele Europa samles (European Topic Centre on Air and Climate Change, 2009). Her kan det mye informasjon om de ulike faktorene hentes ut. I Norge er det et utbygget system som overvåker luftkvalitet i de største byene. Sanntidsinformasjon om luftkvalitet kan finnes på NILU sine sider
for overvåkning av luftkvalitet(Norsk Institutt for Luftforskning, 2009).
Effekt av luftforurensning på metaller er det mest undersøkte og det er derfor best dokumentert
effekt på disse.
Svoveldioksid (SO2) blir sett på som en viktig kilde til sur nedbør og er derfor en av de mest
undersøkte luftforurensningene i sammenheng med atmosfærisk korrosjon. SO2 bindes lett på
overflaten til materialer, både som tørrstoff og som bestanddel i nedbør. SO 2 øker nedbrytningshastigheten til materialer som er følsom for surt miljø, slik som for eksempel jern og sink.
Tilgang på fukt gjør at nedbrytingshastigheten øker ytterligere(Haagenrud, 2004). Blant annet
på grunn av ny og bedre renseteknologi i industrisektoren har SO 2 nivåene i Europa sunket
drastisk de siste 20 årene. Forskning viser at for SO2 nivåer under 10µg/m3 vil andre gasser
dominere virkningen på nedbrytning (Kucera, 2005). Dagens årsmiddelnivå på stasjoner i Norge ligger sjeldent over 5µg/m3 (Mol, et al., 2008).
Bakkenær Ozon er et problem som spesielt oppstår i områder med flyktige organiske forbindelser, NOx, CO, CH4, høye temperaturer og mye sollys. Slike forhold finnes ofte i storbyer. Ozon
er sterkt oksiderende og reagerer med mange polymerer, gummi, tekstiler og overflatebehandling. Normalt er effekten at overflaten sprekker opp og blir misfarget. Problemet med bakkenær ozon har økt de siste årene på grunn av biltrafikk og høyere temperaturer (Mol, et al.,
2008)(Kucera, 2005)(Haagenrud, 2004).
Nitrogenoksid (NOx) oppstår hovedsakelig i områder med stor trafikk. I slike områder finner en
ofte store mengder oksiderte former for nitrogen som NO, NO2, HNO2 og HNO3. Den korrosive effekten av NO2 er mindre enn for SO2. Grunnen til dette er at NO2 ikke avsettes i like stor
grad på overflaten av materialer. Det har vist seg at NO2 øker nedbrytningshastigheten på noen
organiske materialer som polymerer og tekstiler.
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Salpetersyre (HNO3) kan blant annet dannes ved oksidering av nitrogenoksider. Salpetersyre er
en sterk syre og har vist seg å ha en sterk nedbrytende effekt på materialer som metaller, kalkholdig stein og polymerer. Den nedbrytende effekten er stor også ved lav relativ
fuktighet(Haagenrud, 2004). Forsøk har vist at den korrosive effekten av salpetersyre på sink
er ca. 20 ganger høyere enn for SO2 ved en relativ fuktighet på 65%(Kucera, 2005).
I områder med mye trafikk har nivået av nitrogenoksider økt de siste årene. Mye av grunnen til
dette er at en større andel av bilparken består av biler med dieselmotor og partikkelfilter. Disse
bilene har mindre utslipp av partikler, men mer NOx(Mol, et al., 2008).
Utslipp av saltsyre (HCL) oppstår ofte i industriområder. Saltsyre kan for eksempel dannes ved
forbrenning av kull eller treverk. Det har vist seg at saltsyre har en spesielt sterk effekt på metaller, betong og pussmaterialer(Haagenrud, 2004).
Salter har blant annet den effekten at de kan forlenge våttiden på materialoverflaten grunnet
deres hygroskopiske egenskaper. Krystallisering av salter i porøse materialer kan skape nok
spenninger til at materialet sprekker opp og går i oppløsning. Pussmaterialer, betong og visse
steintyper er eksempler på materialer som står i fare i denne sammenhengen. Salter har også en
sterk korrosiv effekt på metaller.
Sjøen er en stor kilde til luftbåren salt. Vind kan bringe sjøsaltet over lange strekninger fra
kyststrøkene. Sjøsalt har vist seg å ha sterk korrosiv effekt på jernholdige metaller og aluminium (Haagenrud, 2004).

Høye konsentrasjoner av svevestøv finnes
ofte i urbane områder. Svevestøv stammer
hovedsakelig fra bilers eksos og piggdekkslitasje av vegbanen. Partiklene har tendens til å
være svært hygroskopiske og kan absorbere
vann ved så lav relativ fuktighet som 5065%. Dette fører til at våttiden på materialer
kan øke drastisk. Bestanddelene i partiklene
kan føre til økt nedbrytningshastighet. Effekten på ulike materialer er sterkt avhengig av
hvilke stoffer partiklene består av. Figur 4-2
viser den gjennomsnittelige oppbygningen av
partikler som ble undersøkt i et stort feltforsøk i Europa(Kucera, 2005)(Haagenrud,
2004).

Figur 4-2: Hovedbestanddelene i svevestøv (Kucera,
2005)

Sammen med NO2 blir svevestøv sett på som det største problemet i større byer i Norge i
dag(Norsk Institutt for Luftforskning, 2009).
Oppsummert
Informasjon om luftforurensning som bør søkes kan oppsummeres som:
 SO2(µg/m3)
 O3(µg/m3)
 NO2(µg/m3)
 Saltinnhold i nedbør(brukes som mål på saltinnhold i luft)(mg/l)
 pH i nedbør(brukes som et mål på syreinnhold i luften)
 Svevestøv/PM10(µg/m3)
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4.2.3

Klima innendørs

For materialer som er plassert innendørs vil det være andre klimatiske faktorer som påvirker
levetiden. EOTA veiledningsdokument 003 (EOTA, 1999) lister opp faktorer som er aktuelle å
ta med i betraktning ved vurdering av innendørsmiljø:
 Temperatur(°C)
 Relativ fuktighet(%)
 Eksponering for fukt
 Eksponering for kjemikalier
Hvor mye og hardt komponenten brukes har mye å si for en rekke materialer. Slike forhold er
vanskelig å angi kvantitativt slik at de gir mening. Her er ofte mer hensiktsmessig å angi faktorene relativt, slik som lett eller tung bruk. Produsenter av gulvbelegg angir ofte slitestyrken etter om de er laget for tung, middels eller lett bruk.

4.2.4

Klassifikasjon av miljøet

Miljø og bruksbetingelsene må vurderes opp mot verdie- Tabell 4-1: Skala for vurdering av miljø
ne som er angitt som referansebetingelser sammen med og bruksbetingelser
referanselevetiden. I denne oppgaven er det valgt å ta utVerdi Forklaring
gangspunkt i hvordan del 7 av standarden foreslår å vurde- 1
Mye bedre forhold
re nedbrytningsfaktorene relativt. Det vil si at hver faktor 2
Bedre forhold
blir vurdert på en skala mellom 1 og 5, der 3 vil si at verdi- 3
Lik referansebetingelsen
en er lik referanseverdien. Tabell 4-1 forklarer hvordan 4
Dårligere forhold
skalaen er benyttet i denne oppgaven. Det er viktig å merke 5
Mye dårligere forhold
seg at forhold som for eksempel temperatur både kan være
positivt og negativt avhengig av hvilket materiale som vurderes. I denne oppgaven er det valgt
å se på en bygningsdel, og dette problemet unngås dermed. Der det skal gjennomføres levetidsestimeringer på flere bygningsdeler bør det gjøres en ny vurdering for hvert materiale.

4.3 Bygningsdeler som bør vurderes ved levetidsestimering
Estimering av levetid krever mye tid og ressurser dersom påliteligheten skal være høy. Av den
grunn er det viktig å velge ut bygningsdeler som skal vurderes og hvor pålitelige beregningene
må være.
I ISO 15686- 1 er det angitt at
konsekvensen ved at en bygningsdel ikke
lenger møter sine ytelseskrav skal
vurderes
før
beregninger
gjennomføres(ISO, 2000). På grunnlag av
vurderingen bestemmes det hvor høye
krav og mengden ressurser som skal
benyttes for å sikre bygningsdelens
levetid. Tabell 4-2 viser hvordan standarden foreslår å kategorisere konsekvenser
for feil.

Tabell 4-2: Foreslått kategorisering av konsekvenser for
feil etter ISO 15686-1 (ISO, 2000)

Kategori
1
2
3
4
5
6
7
8

Konsekvens
Fare for liv
Fare for personskade
Fare for helse
Kostbare reparasjoner
Kostbart på grunn av mye vedlikehold
Avbrudd i bygningens drift
Fare for innbruddssikkerheten
Ingen store konsekvenser
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Figur 4-3: Forhold mellom krav ved estimering av levetid og konsekvensen av feil

Figur 4-3 viser en grafisk fremstilling av hvordan krav til levetidsestimeringen kan vurderes fra
konsekvensene for feil. Den eksponentielle formen på grafen har sammenheng med at fare for
liv og helse bør unngås for enhver pris. (Marteinsson, 2005) foreslår at komponenter deles
mellom lav, medium og høy konsekvens for feil. I denne oppgaven er det valgt å dele konsekvens for feil og krav til beregning i tre liknende grupper.
Komponenter der konsekvensene av feil er lave er i figur 4-3 angitt med grønt og tilsvarer kategori 7 eller 8 i tabell 4-2. Bygningsdeler som typisk faller inn under denne gruppen er elementer som er enkle og billige å bytte ut, slik at vedlikehold og reparasjoner kan gjøres løpende. De samlede kostnadene bør også være tilstrekkelig lave til at de gjør lite forskjell i livsløpskostnadene. Dersom komponenten feiler skal det her ikke være noe fare for hverken helse
eller liv. I denne gruppen er det ikke nødvendig å gjennomføre levetidsestimering. Der det er
nødvendig kan erfaringslevetider benyttes uten videre vurdering.
Komponenter i kategori 4, 5 eller 6 i tabell 4-2 er angitt med gult i figur 4-3. Konsekvensene
for feil er hovedsakelig økonomiske i denne gruppen. Typiske bygningsdeler er tekniske systemer som elektrisitet, vann, varme og sanitær. Store komponenter som fasader og gulvbelegg
faller også inn under gruppen. Levetiden til bygningsdeler bør her estimeres etter metoder som
for eksempel faktormetoden. Sikkerheten mot feil bør her vurderes i hvert tilfelle etter belastningen det vil ha for brukeren av bygget og hvor store de økonomiske konsekvensene er ved
anslag av feil levetid.
Komponenter der konsekvensen av feil er fare for liv og helse er angitt med rødt i figur 4-3 og
tilsvarer kategori 1, 2 eller 3 i tabell 4-2. Bygningsdeler som faller inn under denne gruppen er
for eksempel bæresystem, der sammenbrudd oftest kan ha store konsekvenser. Levetiden til
komponenten bør være så lang at det ikke oppstår sammenbrudd i dette tidsrommet. I NS
3490- Krav til pålitelighet blir konsekvenser for sammenbrudd delt i fire pålitelighetsklasser.
Klasse 3 og 4 omfatter konstruksjoner der det er særlig stor eller stor konsekvens av sammenbrudd. I disse tilfellene krever standarden at den årlige sannsynligheten for sammenbrudd maksimalt skal være henholdsvis 10-5 eller 10-4(Standard Norge, 2004). Ved prosjektering imøtekommes kravet til pålitelighet ofte ved å benytte sikkerhetsfaktorer på de karakteristiske materialegenskapene eller ved bruk av stokastiske metoder. Estimering av levetid på dette nivået
bør gjøres med de mest pålitelige metodene tilgjengelig og i tillegg bør sikkerhetsfaktorer benyttes. Nedbrytning av materialer som betong er mye undersøkt og det er laget en rekke ned-

46

Levetid og livsløpskostnader for bygninger

brytningsmodeller som har vist seg å være pålitelige Ved å benytte seg av slike modeller samt
sikkerhetsfaktorer kan den maksimale risikoen for sammenbrudd imøtekommes.(Hallberg,
2009)

4.4 Produktinformasjon og referanselevetid
Grunnlaget for å estimere levetiden til bygningsdeler er produktegenskapene og en referanselevetid med definerte referansebetingelser.
Tilstrekkelig informasjon om produktets egenskaper kan i de fleste tilfeller hentes fra produsenten. Mange produkter har teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk som kan gi mye informasjon om holdbarheten til et produkt. Informasjon som er interessant å søke kommer an på
materiale. For treprodukter kan for eksempel permeabilitet og densitet være interessant å søke.
Per i dag foreligger det få eksempler på ferdig formaterte referanselevetider slik som ISO
15686-8 beskriver. Mange produsenter benytter i dag felt- eller akselererte eksponeringstester
til bruk i produktutvikling. Det har vært kontakt med noen produsenter som jevnlig utfører slike tester, blant annet Jotun AS, og det oppgis at informasjonen fra slike tester behandles konfidensielt. Det har derfor vært nødvendig å benytte seg av alternativet med å skaffe generell informasjon om levetiden og formatere den til referanselevetid i etterkant. Levetidsdataene er
sjelden oppgitt med nok informasjon om referansebetingelser. Det er derfor valgt å hente inn
levetidsdata fra flere kilder og gi en samlet bedømmelse av referanselevetid og mest sannsynlige referansebetingelser. Kildene til levetidsdata som en kan ta utgangspunkt i er for eksempel
(Housing Association Property Mutual, 1992 ), (SINTEF Byggforsk, 2007) og (Bjørberg, et
al., 1993). I kilder som disse er levetiden gjerne angitt i kort, middels og lang. Forskjellene indikerer hva forskjellige referansebetingelser kan ha å si for levetiden. Blant kildene ovenfor er
(Housing Association Property Mutual, 1992 ) den mest omfattende av dem og angir typiske
levetider for over 500 bygningskomponenter. Håndboken angir såkalt forsikret levetid, som er
kortere enn den faktiske levetiden. Det er angitt at den faktiske levetiden er minst 1,2 ganger
større enn den forsikrede levetiden(Housing Association Property Mutual, 1995). Videre er det
også mulig å hente levetidsdata fra FDV- dokumentasjon for bygningskomponenter. I disse
kan det være oppgitt forventet levetid med forbehold om at vedlikeholdsintervallene som er
angitt følges. I denne oppgaven er alle tilgjengelige kilder til levetidsdata tatt med i betraktning
ved beregning.

4.5 Spesifikasjon av funksjonskrav
Levetid er tiden som en komponent oppfyller krav til ønsket funksjon. Det vil si at levetiden er
avhengig av hvilket krav som stilles. Ved estimering av levetid er det derfor nødvendig å angi
hvilke krav som stilles til komponentens funksjon. I utgangspunktet er dette et valg som byggherre skal ta. Kravet kan være basert på for eksempel være estetiske eller tekniske krav. Kilder
til levetidsdata som (SINTEF Byggforsk, 2007) og (Housing Association Property Mutual,
1992 ) er basert på teknisk levetid. ISO 15686-8 anbefaler at levetidsdata som er basert på
funksjonskrav som avviker mye fra det som stilles i beregningen skal forkastes(ISO, 2008). I
denne oppgaven er det derfor naturlig å basere seg på tekniske funksjonskrav. Tabell 4-3 viser
eksempler på tekniske funksjonskrav for noen bygningsdeler.
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Tabell 4-3: Eksempler på tekniske funksjonskrav for noen bygningsdeler

Bygningsdel
Eksempel på teknisk funksjonskrav
Taktekkingsprodukter - Skal beskytte undertak mot fuktinntrengning
- Skal beskytte undertak mot mekaniske påkjenninger
Utvendig kledning
- Skal hindre vanninntrengning på bakvegg
- Skal hindre mekaniske skader på bakvegg
Vindu
- Skal beskytte bruker mot det ytre miljø
- Skal gi mulighet for utsyn og tilgang på dagslys
Dør
- Skal gi tilgang til rom/bygg
- Skal hindre uvedkommende tilgang

4.6 Nedbrytningsmekanismer
Nedbrytningsmekanismene som påvirker en komponents levetid er interessante å kartlegge for
å identifisere hvilke nedbrytningsfaktorer som er mest kritiske for et materiale. På denne måten
er det også mulig å vurdere tiltak som kan forlenge levetiden til en komponent. ISO 15686-8
foreslår blant annet å gjennomføre en analyse av nedbrytningsmekanismene ved hjelp av en
feilanalyse som hjelp til å velge faktorverdier(ISO, 2008). Den mest brukte metoden for feilanalyse er failure mode and effects analysis(FMEA).
FMEA er blitt benyttet i industrien siden 1970- tallet for å forbedre produksjon og utforming
av komponenter. Metoden ble i utgangspunktet introdusert av det amerikanske forsvaret i 1949
og videreutviklet av NASA på 1960- tallet. Fremgangsmåten som er presentert i den amerikanske militærstandarden MIL-STD-1629A er sannsynligvis den mest anerkjente metoden innen militær og kommersiell industri(US DEPARTMENT OF DEFENSE, 1980). Det er senere
utviklet en rekke standarder og veiledninger som tar for seg FMEA til ulike formål. Eksempler
på dette er (ISO, 1999) og (International Electrotechnical Commission, 2006), som er utviklet
for henholdsvis bil- og elektronikkindustri.

Figur 4-4: Tabellutforming til utførelse av FMEA etter amerikansk militær standard (US DEPARTMENT OF
DEFENSE, 1980)

I industrien gjennomføres typisk FMEA kort oppsummert ved å følge disse stegene:
1. Identifiser alle de funksjoner som kunden forventer at produktet skal ha.
2. Finn alle de måtene hver av funksjonene kan feile på.
3. Angi konsekvensen på systemet av hver feil.
4. Angi hvor alvorlig konsekvensen er på en skala fra 1 til 10.
5. Identifiser hva grunnene til feilene kan være.
6. Angi sannsynligheten for at produktet blir defekt på grunn av feilene. Dette angis på en
skala fra 1 til 10.
7. Identifiser kontrollsystemer som i dag hindrer defekte produkter å nå kunden.
8. Angi hvor gode hvert av kontrollsystemene er til å detektere feil. Angis på en skala fra
1 til 10.
9. Prioritetsnummer regnes ut ved å multiplisere verdiene fra punkt 4,6 og 8.
10. Anbefal tiltak som trolig vil gi lavere andel defekte produkter.
(Stamatis, 2003)

48

Levetid og livsløpskostnader for bygninger

FMEA rapporteres ofte i tabellform. Figur 4-4
viser hvordan den amerikanske militærstandarden anbefaler å fremstille resultatene.
Metoden som benyttes i industrien må tilpasses
slik at den passer bedre til å kartlegge nedbrytning av materialer. Det mest interessante å kartlegge i denne oppgaven er mekanismene som
kan føre til svikt, faktorene som skaper den og
konsekvensen. Figur 4-5 viser hvordan analysen er gjennomført i dette prosjektet. Med informasjonen som er samlet om klima og
bruksmiljø kan en deretter rangere mekanismene etter hva som er mest trolig å inntreffe. I
planleggingsfasen er dette nyttig for få en oversikt over tiltak som kan hindre byggskader. Det Figur 4-5: Valgt utførelsesmåte av FMEA i dette proer også nyttig når faktorene i faktormetoden sjektet.
skal fastsettes. Med en oversikt over de mekanismene som er mest trolig å bestemme levetiden kan ofte fra erfaring antyde hvor fort nedbrytningen skjer.

I (Hans, et al., 2008) foreslås det å stille opp resultatet av FMEA som et flytdiagram. Fordelen med dette er at man lett får oversikt over gangen i nedbrytningen. I denne oppgaven
er det derfor valgt å benytte denne metoden. Figur 4-6 viser et eksempel på presentasjon av
FMEA resultat ved hjelp av flytdiagram.

Figur 4-6: Eksempel på oppstilling av resultat av FMEA for en betongsøyle som står ute.
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4.7 Estimering av levetid
I denne oppgaven er det valgt å estimere levetid ved hjelp av faktormetoden som beskrevet i
ISO 15686- 8 og kapittel 3.8. Standarden beskriver flere former som faktormetoden kan benyttes på. I denne oppgaven er det valgt å sammenlikne flere metoder, samt to nye som er foreslått
i denne oppgaven.

4.7.1

Inngangsdata for beregning

Som i andre typer beregninger er en levetidsestimering avhengig av gode inngangsdata for å få
et riktig bilde av den forventede levetiden. Per i dag finnes det ikke noe statistisk grunnlag eller
retningslinjer som kan benyttes for å fastslå faktorverdiene direkte. I slike tilfeller benyttes ofte
innsamling av data gjennom intervjuer eller gruppeprosesser. Dette blir karakterisert som ekspertvurderinger i litteraturen.
(Øyen, et al., 1996) stiller noen krav til metoder for ekspertvurderinger:
1. Dokumentasjon.
2. Objektivitet.
3. Estimatene bør kunne kontrolleres empirisk.
4. Kompletthet.
5. Enkelhet.
Pålitelige vurderinger som kan kontrolleres empirisk må tilfredsstille kravene 1-4. For at metoden skal være interessant å bruke i det praktiske bør den tilfredsstille krav til enkelhet. Det ideelle er å basere vurderinger på et stort datagrunnlag. Der det ikke finnes noen statistiske data å
legge til grunn er man avhengig av subjektive data. Dataene kan skaffes til veie på ulike måter.
En mye brukt metode for å skaffe strukturert data er den såkalte Delphi- metoden. Bruk av metoden for å fremskaffe data om faktorverdier uttrykket som sannsynlighetsfordelinger kan oppsummeres som:
1. Ekspertene samles og blir spurt om deres mening om typen fordeling som hver faktor
følger, middelverdi og standardavvik. Oftest er det enklere kun å spørre ekspertene om
fraktilverdier, siden dette er enklere å forholde seg til.
2. Estimert levetid beregnes ved hjelp av faktormetoden og fordelingene ekspertene har
foreslått.
3. Til slutt samles ekspertene for å diskutere resultatet og de dominerende faktorene. En
følsomhetsanalyse gjennomføres også. Utfallet av diskusjonen kan være at noen parametre endres slik at beregningen stemmer med ekspertenes erfaringer.
(Hovde, et al., 2004)
(Drevland, et al., 2005) oppgir at en ekspertgruppe, slik som benyttes i delphi metoden, bør bestå av fire til 15 eksperter. Det gjør at prosessen blir tid og ressurskrevende. Kravet som er satt
til det som er sett på som en brukbar ingeniørmessig beregningsmetode er:
1. Metoden skal være enkel å forstå for ingeniører.
2. Metoden skal være enkel og rask å benytte.
3. Resultatet skal være realistisk.
(Hovde, et al., 2004)
Delphi- metoden tilfredsstiller punkt 2 i svært lav grad. Dette gjør at metoden ofte vil være
uaktuell i praksis.
I denne oppgaven er det valgt å studere hvilket grunnlag man har og kan bruke for å fastsette
faktorverdiene ved å benytte en ingeniørmessig metode der man tar all tilgjengelig informasjon
om materiale og nedbrytningsmiljø med i betraktning.
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4.7.2

Deterministisk beregning

Deterministisk beregning gjøres etter det som blir beskrevet som multiplikasjonsnivå i ISO
15686-8. Formelen er som følger:

tESL

tRSL

A

B

C

D

E

F

G

Formel 4-3

Metoden er beskrevet ytterligere i kapittel 3.8.3. Her angis faktorene som en deterministisk
verdi på grunnlag av informasjonsinnhentingen som beskrevet tidligere i dette kapittelet.

4.7.3

Beregning ved hjelp av sannsynlighetsfordelinger

ISO 15686-8 angir blant annet at faktorene i faktormetoden kan beskrives ved hjelp av sannsynlighetsfordelinger. Det kan gjøres på to måter, enten ved bruk av analytiske eller simuleringsmetoder. I denne oppgaven er det valgt å sammenlikne metoder som er basert på begge
disse.
Noen aktuelle sannsynlighetsfordelinger
Sannsynlighetsfordeling vil si at man fordeler sannsynlighetsmassen på de muligheter som foreligger.
Dersom utfallsrommet består av et begrenset antall muligheter og det er lett å beregne sannsynligheten for et utfall sier vi at det foreligger en diskret fordeling. Eksempel på dette er kast med
mynt.
Dersom man opererer innenfor et intervall der det er en viss sannsynlighet for å få alle verdier,
sier vi at det foreligger en kontinuerlig sannsynlighetsfordeling. Kontinuerlige fordelinger dekker et uendelig stort utfallsrom og man er derfor ikke i stand til å fastslå sannsynligheten for et
bestemt utfall. Her er vi avhengig av å finne en standard sannsynlighetsfordeling som dekker
vårt problem med stor nok nøyaktighet. (Drevland, et al., 2005)
Nedbrytning kan beskrives som en stokastisk prosess. Av denne grunn er det helt klart at faktorene som benyttes i faktormetoden kun kan beskrives ved hjelp av kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.
Normalfordelinger forekommer i
mange situasjoner. Dette har
sammenheng med et sentralt teorem innen matematisk statistikk
som kalles sentralgrenseteoremet.
Dersom en observerer størrelser
som i utgangspunktet skulle være
like, for eksempel som materialegenskaper, vil man se at egenskapene varierer rundt en middelverdi med tilnærmet like
mange registreringer under middelverdien som over. De fleste ob- Figur 4-7: Normalfordelingen form og de sentrale parameterne.
servasjoner ligger i nærheten av
middelverdien, men noen få avviker relativt sterkt fra denne. Etter hvert som man øker antall
observasjoner, vil hyppighetsdiagrammet få mer og mer preg av en normalfordelt form.
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Fordelingen beskrives ved hjelp av middelverdien E(x) og standardavviket σ, som vist i
figur 4-7. Middelverdien, E(x)=μ, er også mest sannsynlige verdi. Standardavviket, σ, er
kvadratroten av variansen til observasjonene. 5% fraktilverdien ligger cirka to standardavvik under middelverdien.
Sentralgrenseteoremet uttrykkes gjerne som en av de følgende:
 Summen av et stort antall stokastiske verdier med tilfeldige fordelinger tenderer mot å
være normalfordelt. Begrensningen er at verdiene er uavhengig variabler, og at ingen
av verdiene er svært dominerende i forhold til de andre.
 Gjennomsnittet av et stort antall verdier med samme vilkårlige sannsynlighetsfordeling
tenderer mot å være normalfordelt.
I tillegg D til NS 3490 er dimensjonering ved prøving omtalt. Det fremgår at karakteristisk
verdi baseres på normalfordeling og 5 % fraktilverdier. Anbefalingene i standarden gjelder
med mindre annet ikke er angitt i prosjekteringsstandardene for de ulike materialene. På dette
grunnlaget antas det her at materialegenskaper følger en normalfordeling(Standard Norge,
2004).
I noen tilfeller har man ikke noe grunnlag for å
anta en spesiell
hetsfordeling. Dersom man har klart
definerte grenser både oppover og
over, samt en idé om hva som er mest
sannsynlige verdi kan man benytte en
trekantfordeling. Innenfor et sannsynlighetsintervall vil det normalt være
minst sannsynlighet for ytterverdiene.
Figur 4-8: Trekantfordeling og de viktigste parameterne.
Fordelingen beskrives ved hjelp av tre
verdier: Nedre grenseverdi, mest sannsynlige verdi og øvre grenseverdi. I figur 4-8 er dette angitt som henholdsvis A, B og C.

Forventningsverdien, E(x), beregnes etter følgende formel:

E ( x)

A B C
3

Formel 4-4

Variansen, σ2, beregnes etter følgende formel:

2
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Pertfordelingen ble i utgangspunktet
definert for raskt å kunne beskrive
usikkerheten i ulike tidsposter ved
viklingen av Polaris raketten på 1960tallet. Det var ikke kjent hvilken
deling tidsbruken fulgte, men det ble
antatt at et standardavvik på 1/6 av
lengden på intervallet(C-A) ville beskrive fordelingen av tidsbruk godt
(Clark, 1962). I dag benyttes Pertfordeling mye til blant annet risikoanalyser der det er vanskelig å anta en spesiell type fordeling.

Figur 4-9: Pert- fordelingen og de viktigste parameterne.

Pert-fordelingens form likner en trekantfordeling der endepunktene er tatt mindre hensyn
til, slik som vist i Figur 4-9.
Dermed er ikke angivelsen av endepunktene like følsom som ved bruk av trekantfordeling.
Formen på fordelingen er definert fra formlene for en betafordeling.

Fordelingen beskrives ved hjelp av de tre samme verdiene som for trekantfordeling, vist
som A, B og C i Figur 4-8.figur 4-9: pert- fordelingen og de viktigste parameterne.
.
Forventningsverdien, E(x), beregnes etter formel 4-6.

E ( x)

A (4 B) C
6

Formel 4-6

Standardavvik beregnes etter formel 4-7.

C

A
6

Formel 4-7

Betafordelingen har den egenskapen at den er svært fleksibel i sin form, som vist på figur 4-10.
Dette gjør fordelingen egnet til å beskrive mange situasjoner. Byggeprosessen er uforutsigbar og derfor vil det
ofte være vanskelig å velge en fordeling som passer elementet som skal
beskrives. Derfor har det blant annet
blitt foreslått å benytte betafordeling
for å beskrive usikre forhold i byggeprosessen(Fente, et al., 1999). Noen
av de samme problemene møter man
når levetid skal estimeres ved hjelp av
sannsynlighetsfordelinger.
Betafordelingen beskrives ved hjelp
av de to positive formfaktorene α og
β, samt minimums- og maksimumsverdiene.

Figur 4-10: Eksempler på former som betafordelingen kan ha
avhengig av verdien på α og β.
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Forventingsverdien beregnes etter formel 4-8.

E ( x)

Formel 4-8

Variansen beregnes etter formel 4-9.

VAR( x)

(

)2 (

1)

Formel 4-9

(Gupta, et al., 2004)
Erlangfordelingen er et spesialtilfelle av gammafordelingen. Gammafordelingen er en høyreskjev fordeling gitt av de to parameterne α og β, som vist i figur 4-11. α
avgjør kurvens form, mens β er en
skalarparameter som bestemmer tallenes størrelse. Dersom man har en
gammafordeling der α er et heltall får
man Erlangfordelingen. Erlangfordelingens formparameter kalles k i stedet for α. Fordelingen har den fordelen at den har noe enklere matematisk
Figur 4-11: Eksempel på hvordan Erlangfordelingen form kan
formel enn gammafordelingen.
se ut.
Fordelingen er aktuell her fordi den er grunnlaget for formlene i trinnvis kalkulasjon, som benyttes i usikkerhetsanalyse av kostnadselementer i prosjekter. Grunnen til at fordelingen ble
brukt som grunnlag for formlene er at den beskriver sannsynlighetsfordelingen til et kostnadselement godt.
Erlangfordelingen har formelen slik som vist i formel 4-10.

f ( x)

(
k )k ( k
x
(k 1)!

1)

e

k x

for x 0

Formel 4-10

Beregning med Monte Carlo simulering
Estimering av levetid ved hjelp av sannsynlighetsfordelinger blir ofte gjort med simuleringsmetoder. Både i vedlegg D i (ISO, 2008) og i eksempler fra blant annet (Moser, 1999) og(Moser,
et al., 2002) blir Monte Carlo simulering brukt
for å estimere levetid. Simuleringsmetoden går
ut på at man i stedet for å analytisk regne sammen alle sannsynlighetsfordelingene, noe som
krever både tid og gode mattematikkunnskaper,
lar en datamaskin regne gjennom flere tusen
ganger. Programmene som benyttes til denne typen simuleringer inneholder en såkalt tilfeldigtallgenerator, som er en algoritme som genererer
tilfeldige tall. De tilfeldige tallene trekkes fra de Figur 4-12: Presentasjon av resultatet av en Monte
forhåndsdefinerte sannsynlighetsfordelingene, for Carlo simulering ved bruk av programmet @risk.
så å benyttes i formelen som er angitt. Formelen i dette tilfellet vil være formelen for faktormetoden. For hver gjennomkjøring tas resultatet vare på. Etter flere tusen gjennomkjøringer er det
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skapt et statistisk grunnlag som man kan hente ut informasjon om for eksempel forventningsverdi, standardavvik og varians fra figur 4-12.
De to mest utbredte programmene som brukes til Monte Carlo simuleringer er @risk og
Crystal Ball, som kjører på toppen av Excel. I denne oppgaven er det benyttet @risk til Monte
Carlo simuleringer.
Beregning med analytiske metoder
Ved analytiske metoder beskrives hver faktor ved et matematisk uttrykk. Hvert av uttrykkene
regnes så sammen til et nytt uttrykk som gir fordelingen av mulige utfall. Som nevnt tidligere
krever denne metoden både god tid og gode mattematikkunnskaper. I (Aarseth, et al., 1999) foreslås det å benytte et prinsipp som bygger på trinnvis kalkulasjon. Trinnvis kalkulasjon er en
forenklet analytisk metode der det benyttes tilnærmingsformler som gir et svar som er tilstrekkelig nøyaktig. Den enkle metodikken gjør at terskelen for å benytte den er relativt lav. Derfor
er det i denne oppgaven valgt å se nærmere på bruken av flere forenklede analytiske metoder
med utgangspunkt i trinnvis kalkulasjon.
Trinnvis kalkulasjon ble utviklet av Steen Lichtenberg på 1970- tallet for å beregne usikkerheten rundt kostnadselementer i prosjekter. Metoden tar utgangspunkt i at sannsynlighetsfordelingen til et kostnadselement i et prosjekt følger en Erlangfordeling. Videre er Erlangfordelingens formparameter k antatt å være ti. Dette skal representere den mest typiske skjevheten
for på sannsynlighetsfordelingen for et kostnadselement. Selv om skjevheten skulle være en
annen vil trinnvis- formlene gi et rimelig godt anslag(Drevland, et al., 2005).
Inngangsdataene i beregningen er et såkalt trippelestimat. Det vil si at man angir en nedre verdi, mest sannsynlige verdi og en øvre verdi. Trinnvis kalkulasjon kan gjennomføres ved at man
enten angir 10% og 90% kvantilene eller 1% og 99% kvantilene som nedre og øvre verdi. Fra
disse verdiene beregnes forventningsverdi og standardavvik. Tilnærmingsformlene som benyttes til disse utregningene er som vist i tabell 4-4.
Tabell 4-4: Tilnærmingsformlene som benyttes i trinnvis kalkulasjon.

1/99

n (2,95 s) ø
4,95
ø n
4,6

E ( x)

10/90

n (0, 42 s) ø
2, 42
ø n
2,53

E ( x)
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Forslag til andre regnemodeller
I denne oppgaven er det valgt å sammenlikne to egne forslag til beregningsmetoder til bruk
sammen med faktormetoden med de overstående som er beskrevet i litteraturen fra før.
Erlangfordelingen har vist seg å passe godt når usikkerhet i kostnadsposter skal angis. Til bruk
i levetidsestimeringer er det derimot ingenting som tilsier at alle faktorene følger en Erlangfordeling. I mange tilfeller der informasjonsgrunnlaget er tynt har en ikke noe grunnlag for å velge en spesiell fordeling på noen av faktorene. I disse tilfellene kan for eksempel trekantfordelingen benyttes for likevel å få et bilde av usikkerheten i beregningen.
Inngangsdataene i denne beregningen er et trippelestimat der nedre verdi, mest sannsynlige
verdi og øvre verdi angis. Ulikt trinnvis kalkulasjon skal en her angi absolutt høyeste og laveste verdi som faktoren er antatt å kunne ha. Formlene for å regne ut forventningsverdi og varians er som beskrevet tidligere.
Betafordelingen er som beskrevet
tidligere svært fleksibel i sin form,
og er derfor i stand til å beskrive
mange situasjoner. Dette kan gjøre
fordelingen godt egnet til bruk i faktormetoden der faktorene skal beskrive svært forskjellige elementer
hver for seg. Som beskrevet i tidligere defineres betafordelingen av de
to formfaktorene α og β, samt
maksimum og minimumsverdiene.
Ved praktisk bruk kan formfaktorene estimeres ved å analysere observa- Figur 4-13: Pertfordelingen og de faktorer som definerer den.
sjoner som er gjort. I tilfeller der det
ikke er mulig å hente informasjon gjennom registreringer, slik som her, står man dermed ovenfor et problem med å estimere formfaktorene.
Pertfordelingen er basert på betafordelingen. Den defineres ved å angi et trippelestimat likt
som beskrevet for beregning med trekantfordeling. Denne framgangsmåten passer godt i usikre
situasjoner, som ved levetidsberegninger. Figur 4-13 viser verdiene som angis ved trippelestimatet og hva de er angitt som i formlene senere i dette kapittelet. Formlene som definerer Pertfordelingen er som vist tidligere i kapittelet. Disse kan benyttes til å estimere formparameterne
α og β etter formel 4-11 og 4-12.

( E ( x)) A
C A

C ( E ( x))
( E ( x)) A

(( E ( x)) A) (C ( E ( x))
2

1

Formel 4-11

Formel 4-12

Ved å benytte disse formlene vil en få en betafordeling med den formen som er definert for en
Pertfordeling. Så langt er man altså bergrenset til å uttrykke faktorene ved hjelp av en Pertfor-
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deling. For å gjøre fordelingen mer fleksibel med tanke på form innføres derfor faktoren γ i uttrykkene for forventningsverdi og standardavvik slik som vist i formel 4-13 og 4-14.

E ( x)

C

A (

B) C
2

A
2

Formel 4-13

Formel 4-14

Figur 4-14 viser hvordan faktoren γ kan benyttes for å justere formen på en høyreskjev fordeling.
Dersom en skal benytte formel 4-11
og 4-12 og i tillegg justere verdien
på γ for å få den ønskede formen på
fordelingen vil beregningsmetoden
være svært tidkrevende. Derfor er
det laget et Excel regneark der de
overnevnte formlene er benyttet. I
tillegg er det blant annet lagt inn informasjon om 1% og 99% kvantilene og relativt standardavvik. En
graf viser også fordelingen slik den
vil se ut med de forutsetninger som
er satt av brukeren av regnearket.
Grafen er beregnet fra formel 4-15,
som er formelen for sannsynligheten
i et gitt punkt x. Figur 4-15 viser et
skjermbilde fra regnearket som er utviklet her.

P( x)

( x A)(

1)

(C x)(

Figur 4-14: Effekten ulike verdier av γ har på en høyreskjev fordeling.

1)

Formel 4-15
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Figur 4-15: Skjermbilde fra Excel regnearket som er utviklet slik at det er mulig å gjennomføre levetidsestimeringer ved hjelp av faktorene uttrykket med betafordelingen.

(Gupta, et al., 2004)(Fente, et al., 1999)(Herrerías, et al., 1999)(Farnum, et al., 1987)
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4.8 Livsløpskostnader
Som et siste ledd i gjennomføringen skal
livsløpskostnadene beregnes. Målet er å
vise hvordan levetiden påvirker økonomien,
og hvordan levetidsberegninger kan benyttes som verktøy ved alternativsanalyser. Beregningen følger ISO 15686-5 sine anbefalinger for beregning av livssykluskostnader,
se kapittel 3.5 for mer forklaring.
I kostnadsberegningene er følgende forutsetninger tatt:
 Alle fremtidige kostnader gis som
reelle kostnader, det vil si at det
ikke er regnet med inflasjon/deflasjon.
 Kalkulasjonsrente hentes fra byggherre.
 Betraktningsperiode velges etter
byggets prosjekterte levetid, men
skal ikke overstige 100 år.
 Beregningene gjøres etter detaljnivå
slik det er beskrevet i standarden.

Tabell 4-5: Kostnadsoppstilling etter NS 3454
Kostnadspost
1 Kapitalkostnader

2 Forvaltningskostnader

3 Driftskostnader

4 Vedlikeholdskostnader

5 Utviklingskostnader

10
11
12
20
21
22
23
30
31
32
33
34
35
36
37
40
41
42
47
50
51
52
53
57

Underdeling
Ledig
Prosjektkostnader
Restkostnad
Ledig
Skatter og avgifter
Forsikringer
Administrasjon
Ledig
Løpende drift
Renhold
Energi
Vann og avløp
Avfallshåndtering
Vakt og sikring
Utendørs
Ledig
Planlagt vedlikehold
Utskiftninger
Utendørs
Ledig
Løpende ombygging
Offentlige krav og påbud
Oppgradering
Utendørs

Standarden foreslår en kostnadsoppstilling,
men det er ikke noe krav om å benytte denne. I denne oppgaven er det valgt å følge den norske
standarden NS 3454 sin kostnadsoppstilling. Tabell 4-5 viser kostnadsoppstillingen etter NS
3454.
Som anbefalt diskonteres fremtidige kostnader om til nåverdi etter formel 4-16.

k
(1 r ) n
k kostnad i år n
n år fra investeringen
r kalkulasjonsrente
Nåverdi

Formel 4-16

Livsløpskostnadene presenteres som netto nåverdi etter formel 4-17.

K
K
I0

kn1
kn 2
n1
(1 r )
(1 r ) n 2
Livsløpskostnad
Investeringskostnad
I0

kn 3
(1 r ) n 3

....

kn ( nr )

Fremtidig kostnad

n(nr )
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r

Formel 4-17

Kalkulasjonsrente
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5 Praktisk eksempel
I denne delen av oppgaven er det valgt å benytte et praktisk eksempel for bruk av faktormetoden og beregning av levetidskostnader på det nye teater- og konserthuset i Kristiansand, kalt
Kilden.
Bystyret i Kristiansand kommune vedtok i
2001 at det skulle bygges et nytt teater- og
konserthus i byen. Plasseringen som ble
valgt er Odderøya rett utenfor Kristiansand sentrum. Arkitektkonkurransen ble
avsluttet i 2005, og det finske arkitektfirmaet ALA Architects vant med sitt forslag
som vist på Figur 5-1. Bygget kommer til
å ha et bruttoareal på 15 000 m2 og det er
planlagt 2200 sitteplasser. Kostnadsrammen for hele prosjektet inkludert parkeringshus og oppgradering av infrastruktur
er på nærmere 1,7 milliarder norske kro- Figur 5-1: Illustrasjon av hvordan det nye teater- og konner. Forprosjektet ble avsluttet i midten av serthuset i Kristiansand skal se ut når det er ferdig i 2011.
2007 og anbud ble deretter hentet inn fort- (Kristiansand kommune, 2009)
løpende for alle delprosjektene. Byggeprosessen startet i 2008 og bygget er planlagt ferdigstilt høsten 2011.
Arkitekten har valgt å bruke tradisjonelle norske materialer, som eik, i samspill med moderne
materialer som glass og aluminium i fasadene. Fronten, som vender som sjøen, vil bestå av
beiset eik og glass. De resterende fasadene vil ha en klimaskjerm bestående av børstet anodisert aluminium. Taket er plant og skal tekkes med ett lag asfaltbelegg. Brennlakkert aluminium
er valgt som materiale til vinduene i bygget. Plane ståldører er valgt utvendig. Bæresystemet i
bygget vil bestå av betong og i noen tilfeller stål. Tekstil, vinyl og parkett er valgt som slitelag
på innvendige gulv.

5.1 Miljø- og bruksbetingelser
Tomten som det ble besluttet å bygge på ligger på Odderøya, sør for
Kristiansand sentrum. Som vist på
skal bygget plasseres ved sjøkanten
slik at det står eksponert for et marint miljø. Fronten på bygget skal
peke mot sjøen, som også er dominerende vindretning. Et sammendrag av måleverdier for området kan
finnes i tabell 5-1.
Den nærmeste offisielle målestasjonen for værobservasjoner ligger på
Kjevik, 7.3 km nordøst for Kristiansand sentrum. Klimaforholdene her
Figur 5-2: Området der kulturbygget bygges er markert med rødt
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ligner mye på de som finnes på det aktuelle område. Det finnes også en mindre målestasjon på
Oksøy fyr som ligger ca. 8 km sør for Kristiansand sentrum. Forskjellene på målingene fra de
to stasjonene er i hovedsak at det er noe høyere temperatur og vindhastighet nærmere havet.
Byggetomtens plassering ligger mellom de to målestasjonene og det vil derfor være rimelig å
anta at det aktuelle området vil ha temperatur og vindhastighet som ligger mellom måleverdiene fra de to stasjonene.
Den relative fuktigheten i området har et gjennomsnitt gjennom året på 76%. Sammenliknet
med resten av landet ligger dette rundt gjennomsnittet(Meteorologisk institutt, 2009).
Nedbørsmengden i området ligger normalt på 1380mm i året. Det forekommer store mengder
nedbør i oktober- november, mens minimumsnivået ligger normalt sett i april. Sammenlikner
man med resten av landet kan dette defineres som et moderat nivå. (Meterologisk Institutt,
2008)
Nedbørsmengden sammen med mye
vind skaper også store mengder slagregn. Figur 5-3 viser normale slagregnnivåer for området. I nasjonal
sammenheng er nivået høyt. Bare visse
steder på vestlandet har høyere nivåer.
Til sammenlikning ligger slagregnnivået i Oslo på 198mm/år i dominerende retning, mot Kristiansand med 400500mm/år (SINTEF Byggforsk, 2007).

Figur 5-3: Normalnivå for slagregn i Kristiansand (SINTEF
Byggforsk, 2007)

Kystområdene i Sør-Norge har normalt
de høyeste temperaturene i landet. Årsmiddeltemperaturen i Kristiansand er 7°C(Meterologisk
Institutt, 2008). Middeltemperaturen ligger kun under 0°C i desember, januar og februar. Dette
fører til at det meste av nedbøren kommer i form av regn.
Solinnstrålingen på en horisontal flate ligger på 108 W/m2 i årsverdi. Dette kan defineres som
et normalt nivå i nasjonal sammenheng.
Potensiell råtefare for tre har i Kristiansand en verdi på 50 etter Scheffers formel (Time, et al.,
2007). Dette ligger i området som defineres som middels fare for råte og er nivået store deler
av Sør- Norge ligger på.
Frostnedbrytningsindeksen i Kristiansand har et normalnivå på 650. Sammen med Bergen har
Kristiansand den høyeste frostnedbrytningsindeksen i landet.
På grunn av langveistransportering av luftforurensning fra sentral-europa er sørlandet spesielt
utsatt for høye nivåer av blant annet sur nedbør, bakkenær ozon og tungmetaller. Generelt sett
har utslippet av SO2 falt drastisk de siste årene og ligger nå på et nivå som er under 5µg/m3.
Sammenliknet med resten av Europa har Norge generelt sett lave verdier av bakkenær ozon.
Kristiansand har en gjennomsnittelig O3 nivå på 60-80 µg/m3. Sammenliknet med resten av
landet er det kyststrøkene i Sør- Norge som har de høyeste nivåene av bakkenær ozon. Likevel
defineres ikke nivået som svært høyt, siden nivåer under 100 µg/m3 ansees som moderate.
Som et resultat av mye biltrafikk er det registrert høye konsentrasjoner av NO 2 i Kristiansand
sentrum. Gassen er tyngre enn luft og spres mest i de nærmeste områdene for der det dannes.
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Odderøya, som ligger litt utenfor hovedfartsårene, kan antas å ha et lavere nivå enn det en finner i sentrum. En bør likevel ta høyde for at det blir en høyere andel biltrafikk i området i årene
fremover, både på grunn av konserthuset og oppgraderingen av infrastrukturen.
Problemer med partikler (PM10) har også sammenheng med biltrafikk i området. Nivået i Kristiansand ligger på et nivå som er typisk for de større byene i Norge og i resten av Europa. I perioder kan nivået ligge så høyt som 100 µg/m3, men normalen ligger mellom 20 og 40
µg/m3(Mol, et al., 2008).
Som et resultat av langtransportert luftforurensning fra kontinentet er nedbøren i området forsuret. pHen er under 4,8. Dette er det laveste i landet og vil ha en sterk effekt på materialer.
På grunn av den kystnære plasseringen er saltnivået i nedbøren i området høy. I tilegg til saltnivået i nedbør vil bygget grunnet sin plassering påvirkes av sjøsprøyt. Dette representerer en
økt fare for korrosjon på metaller. I tillegg kan det ha effekt på andre materialer ved at saltet
binder fukt på overflaten.
Tabell 5-1: Oversikt over de utendørs miljøfaktorene, samt vurdering av nivåene.

Relevante miljøfaktorer
Stoff
SO2
NO2
PM10
O3
Saltinnhold i regnvann
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Klassifisering
3 Neglisjerbar
4 Høy
4 Høy
4 Høy
5 Meget høy

Referanse
(Mol, et al., 2008)
(Mol, et al., 2008)
(Mol, et al., 2008)
(Mol, et al., 2008)
(Aas, et al., 2008)

pH-regn
Rh

Nivå
<5 µg/m3
>50 µg/m3
20-40 µg/m3
60-80 µg/m3
5,71 mg/l
22 mg/m2/dag
<4,8
76%

5 Meget lav
3 Normal

Årsmiddeltemperatur

7,0°C

4 Over normal

Nedbør

1380mm

4 Over normal

Slagregn

500mm

5 Meget høy

Solstråling (på horisontal
flate)
Scheffer’s Climatic Risk
Index (råtefare for tre)
Frostnedbrytnings- indeks

108 W/m2*t
(3,4 GJ/m2*år)
50

3 Normal
3 Normal

(Aas, et al., 2008)
(Meteorologisk
institutt, 2009)
(Meterologisk
Institutt, 2008)
(Meterologisk
Institutt, 2008)
(SINTEF Byggforsk,
2007)
(SINTEF Byggforsk,
1991)
(Time, et al., 2007)

650

4 Høy

(Lisø, 2006)
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5.2 Bygningsdeler som bør vurderes ved levetidsestimering
Som beskrevet i kapittel 4.3 er de materialer som skal inngå i levetidsvurderinger valgt etter hva konsekvensen av feil er. Tabell 3-1 viser eksempler på noen bygningsdeler som er
aktuelle å vurdere. Bygningsdelene som vises i tabellen er valgt fordi de har et stort omfang i størrelse eller antall.
Tabell 5-2: Noen bygningsdeler som er vurdert til levetidsberegning.

Referanse
på graf
A
B
C
D
E
F
G
H

Bygningsdel

Materiale

Forventet
levetid
Fasade mot vest
Eik100%
50
kjerneved
Andre fasader
Anodisert
40
aluminium
Tak
Asfaltbelegg
25
Vinduer
Brennlakkert
50
aluminium
Utvendige dører
Stål
15
Utvendige beslag
25
Overflater på gulv Tekstil, vinyl, 10, 20, innvendig
parkett
Bæresystem
Stål
60<
Betong

Normalt
vedlikehold
Beises hvert
4. År
10
8

-

Bygningsdelene fra tabell 5-2 er vurdert i forhold til konsekvensen for feil er i figur 5-4.
Kollaps i bæresystemet representerer fare for liv. Plasseringen på grafen tilsier at dette bør
unngås for enhver pris. De resterende bygningsdelene har hovedsakelig økonomiske
konsekvenser ved feil. Utvendige beslag, vinduer og utvendige dører er plassert nederst i
grafen fordi de er enkle å bytte ut, feil representerer liten fare for liv og utskiftning vil ikke
påvirke driften nevneverdig. Dører og vinduer er plassert over utvendige beslag i grafen fordi
feil kan representere sikkerhetsmessige konsekvenser. De bygningsdelene som er mest aktuelle
å vurdere levetiden på ved hjelp av faktormetoden er de som er plassert i det gule området på
grafen. Feil på disse bygningsdelene representerer en økonomisk konsekvens. Det kreves mye
ressurser for å skifte ut store bygningsdeler som fasadene. Feil på fasadene representerer også
en estetisk konsekvens. Overflater på gulv innvendig vil være vesentlig enklere å bytte ut enn
fasadene og er derfor plassert lenger ned på grafen. Videre i oppgaven er det valgt å estimere
levetiden på eikefasaden mot vest, angitt som A i grafen. Grunnen til valget er at denne
bygningsdelen er forventet å bli sterkt påvirket av det lokale klimaet og at det er valgt dyre
materialer slik at levetiden vil påvirke livssykluskostnadene.
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Figur 5-4: Vurdering av konsekvenser av feil på bygningsdelene i tabell 5-2.

5.3 Levetidsestimering for fasade mot vest
5.3.1

Krav til levetid

Som vist i kapittel 3.1.5 finnes det en rekke veiledninger og forslag til krav til levetid. I ISO
15686-1 (ISO, 2000) er det oppstilt et forslag til levetider på bygningsdeler, som vist i tabell 31. Det har i denne oppgaven blitt valgt å ta utgangspunkt i dette forslaget ved valg av krav til
levetid. I tabellen er kravene delt opp etter hvor lang levetid bygget skal prosjekteres for. Fra
byggherres side er det spesifisert at byggets levetid skal regnes å være 100 år. I tabell 3-1 er det
angitt at ved prosjektert levetid på 100 år bør store, men utbyttbare komponenter ha en levetid
på minimum 40 år. Dersom utbytting er svært dyrt eller vanskelig bør levetiden kreves å være
100 år. Fasaden kan defineres som en stor, men utbyttbar komponent. Derfor velges det å kreve en levetid på minst 40 år videre i oppgaven.

5.3.2

Produktegenskaper og referanselevetid

Produktegenskaper
Fasaden mot vest skal utføres i behandlet eik. Produsenten av fasaden har oppgitt at det vil
være nødvendig at eikekledningen består av 100% kjerneved for at den skal være varig4. Forskjellen mellom kjerneved og yteved er at yteveden fortsatt deltar i vann- og næringstransporten til den delen av treet som vokser. Derfor er yteveden forholdsvis åpen og permeabel, noe
som gjør at den lett tar til seg fuktighet. Fukt sammen med næringsstoffer gir gunstige vekstforhold for sopp og råte. Kjerneveden deltar ikke lenger i vann- og næringstransporten, men
har som hovedfunksjon å holde stammen oppe. Cellene i kjerneveden er tette og næringsstoffene er gjort om til vannavvisende og sopphemmende stoffer(Forest Products Laboratory,
1999). Derfor ansees kjerneved som mer holdbar enn yteved og er ofte brukt ubehandlet i fasader.
I dette tilfellet vil kledningen bli behandlet med beis for å beholde sitt estetiske uttrykk. Fasaden skal fortsette gjennom et glassfelt og inn i bygningen

4
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Referanselevetid
Referanselevetider for kjernetre av eik er lite tilgjengelig. Grunnen til dette kan være at løvtre
sjeldent benyttes som fasadematerialer i dag. (SINTEF Byggforsk, 2007) angir at et middels
intervall for utskiftning av behandlet trekledning er 50 år. Etter 2. verdenskrig er gran det mest
brukte treslaget til bruk som kledningsmateriale (Trefokus AS, 2005). Derfor er det rimelig å
anta at intervallet NBI angir gjelder for dette treslaget. 50-100 år er ansett som en akseptabel
levetid for trekledning generelt sett i USA (Williams, et al., 2000).
Densiteten til et treslag sier mye om blant annet holdbarheten (Foreningen Norske
Lauvtrebruk, 2009). Et tettere materiale trekker til seg mindre fukt og har en sterkere overflate.
Densiteten til eik er ca 690 kg/m3, mens densiteten til gran er ca. 470 kg/m3(Foreningen
Norske Lauvtrebruk, 2009). Med andre ord har eik 47% høyere densitet enn gran. Dette tyder
på at en kan forvente betydelig lengre levetid for kjernetre av eik. Eik kjernetre plasseres i
holdbarhetsklasse 2- holdbar, mens gran plasseres i holdbarhetsklasse 4- lite holdbar etter NSEN 460(Trefokus AS, 2005).
Fra eldre litteratur (Vorreiter, 1949)(Kollmann, 1951)(Træbranchens Oplysningsråd, 1963) kan
man finne at forventet levetid på ubehandlet kjerneved av eik er ca. 80 år. Vorreiter angir en
variasjon mellom 40 og 120 år og Kollmann 50-120 år. (Træbranchens Oplysningsråd, 1963)
angir bare en gjennomsnittsverdi på 85 år. Nyere litteratur(Trae.dk, 2005), som delvis baserer
seg på den overnevnte eldre litteraturen, oppgir at en kan forvente en levetid på mellom 50 og
125 år.
Fra de utvalgte kildene antas det at den gjennomsnittelige tekniske levetiden for ubehandlet
kjernetre av eik i nordeuropeisk miljø er 80 år. Normalt er det ikke nødvendig med vedlikehold
av slike fasader(Ubehandlede trefasader, 2009), derfor antas det her at referanselevetiden gjelder for trevirke som er vedlikeholdt minimalt. Siden fasaden skal vedlikeholdes med beis kan
levetiden forventes å være lenger, men det finnes lite informasjon om forventet levetid ved
bruk av en slik løsning. Derfor velges det å benytte referanselevetid for ubehandlet tre, og heller ta hensyn til virkningen av vedlikehold gjennom faktormetoden.

5.3.3

Funksjonskrav

Kledningens primæroppgave er å beskytte isolasjonslaget mot regn og mekaniske skader. Disse kravene er relatert til den tekniske levetiden på fasaden. Estetisk har kledningen også en viktig oppgave. I stor grad vil kledningen bestemme byggets estetiske uttrykk. Ved estimering av
levetid er det den tekniske levetiden som vurderes her.
Fra kledningens funksjonskrav kan det defineres når levetiden til materialet er over. I dette tilfellet defineres levetiden som over når store deler av treverket enten har råtnet eller sprukket
opp så mye at fukt kan trenge inn i konstruksjonen.

65

TBA 4905- Stud.techn. Christian André Listerud

5.3.4

Nedbrytningsmekanismer

Figur 5-5: Oversikt over aktuelle nedbrytningsmekanismer for fasade mot vest

Figur 5-5 viser en oversikt over aktuelle nedbrytningsfaktorer og effekten av disse. I figuren
er det forutsatt at overflatebehandlingen må være
nedbrutt tilstrekkelig for at videre nedbrytning
skal skje. Hastigheten på nedbrytning av beisen
har sammenheng med temperatur, fukt, UVstråling, klorider og partikler i luften5. Vedlikeholdet er planlagt å skje samtidig for hele veggen, og hvert fjerde år. Erfaringer viser at levetiden for beis ligger i intervallet 1-6 år, med et
gjennomsnitt på fire år (SINTEF Byggforsk, Figur 5-6: Detalj av overgang vegg-tak på fa2007)(Informasjonskontoret for farge og interiør, sade mot vest
2008). Figur 5-6 viser detaljtegning av øvre del
av fasaden. Panelet står utsatt til i denne delen av konstruksjonen og miljøbelastningen vil
sannsynligvis være markant større enn de nedre delene av veggen. På grunnlag av dette
kan det antas at beisen i den øvre delen av fasaden vil brytes ned innen vedlikehold vil
skje. I praksis vil dette si at treverket vil stå ubeskyttet en tid før vedlikehold. I denne tidsperioden er det flere nedbrytningsmekanismer som er aktuelle. Hvis fukttilgangen er tilstrekkelig lav vil erosjon av overflaten være den dominerende mekanismen. Hastigheten på
erosjonen kommer an på UV- stråling, slagregn, temperatur, vind og partikler i luften. Erosjonen er normalt svært treg, ca. 6mm på 100 år, men i tilfeller med mye vind og sol kan
det gå fortere. For de fleste harde tretyper går erosjonen enda tregere(Williams, et al.,
2000). Ved høyere fuktopptak kan treverket råtne opp eller sprekke. For at råteprosessen
skal starte må fuktinnholdet i treverket være over 28% i lengre perioder og temperatur mellom 5 og 40°C(Norsk Treteknisk Institutt, 2008). Undersøkelser har vist at fuktinnholdet i
kjerneved av furu sjeldent er over 20%, og aldri over 30%(Norsk Treteknisk Institutt,
2008). Kjerneved av eik klassifiseres som mer holdbar enn kjernetre av furu iht. NS-EN
460 (Trefokus AS, 2005). Likevel påpekes det at god detaljering er viktig for at fukt ikke
skal akkumulere og føre til at fuktinnholdet i treverket overstiger 30% (Norsk Treteknisk
Institutt, 2008). Fra tabell 5-1 har vi at Scheffer’s indeks for råtefare har verdi på ca. 50 i
området. Dette tilsvarer middels fare for råte. På grunn av global oppvarming forventes det
at råteindeksen i området vil bli høyere i løpet av de neste 50 år (Time, et al., 2007).
En konsekvens av hyppige fukt/tørke sykluser er at treverket sprekker opp eller vrir seg. Det
har vist seg at tretyper med høy densitet har en tendens til å krympe og svelle mer enn tretyper
5
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med lav densitet(Williams, et al., 2000). Eik har høy densitet og vil derfor ha en høyere sannsynlighet for vridning og oppsprekking enn de tretypene som normalt er brukt i kledning. I
(Williams, et al., 2000) klassifiseres eik som minst motstandsdyktig mot vridning og oppsprekking blant de vurderte treslagene. Miljøet i området kan defineres som marint, med store
mengder klorider, mye vind og relativt høy temperatur, som man ser av tabell 5-1. Bygget er
orientert mot vest. I denne retningen er belastningen fra slagregn stor, samt at solinnstrålingen
er stor. Jotun angir at det normalt er sør og vestvegg som krever de hyppigste vedlikeholdsintervallene, blant annet på grunn av solforhold6. På grunnlag av informasjonen om miljøet rundt
bygget antas det at de dominerende nedbrytningseffektene vil være oppsprekking og muligens
stedvis råte.

5.3.5

Estimert levetid

Tabell 5-3 viser hvilke faktorer som er aktuelle å vurdere i dette tilfellet. Fasaden påvirkes kun
av materialkvaliteten, utført kvalitet, det ytre miljøet og vedlikeholdsinnsats.
Referanselevetiden som her brukes som utgangspunkt gjelder for ubehandlet treverk, som
beskrevet i kapittel 5.3.2. Fasaden skal likevel vedlikeholdes med beis. For å ta hensyn til denne faktoren må man ha et begrep om hvor mye vedlikeholdet kan forlenge levetiden.
Dersom en tar utgangspunkt i at levetiden sjeldent overstiger 120 år eller er lavere enn 50 år
kan en anslå produktet av faktorene. Med disse forutsetningene vil produktet av faktorene variere fra 0,624 til 1,5. Da er det ennå ikke tatt hensyn til vedlikeholdet.
Det er en naturlig variasjon i materialkvaliteten for treprodukter. Selv om det gjennomføres
kontroll av kvaliteten vil det alltid forekomme små variasjoner. Her er denne faktoren tatt hensyn til gjennom å tillate en variasjon mellom faktorverdiene 0,9 og 1,1.
I dette eksempelet er det tatt utgangspunkt i et bygg som ikke er ferdig bygget. Derfor vil faktorene B og C være vanskelige å vurdere. Her er det valgt å samle de to faktorene under ett og
gitt dem en variasjon i faktorverdien mellom 0,9 og 1,1.
Faktor E, utendørsmiljø, er antatt å være den dominerende faktoren her. Grunnen er at materialet skal virke som klimaskjerm og er dermed spesielt utsatt for miljøfaktorene. Dette er trolig
en av grunnene til at erfaringslevetidene varierer så mye som 70 år mellom kortest og lengst.
Faktorverdiene er valgt å variere mellom 0,77 og 1,24 i dette tilfellet.
Den lengste erfarte levetiden til ubehandlet kjerneved av eik er oppgitt til ca. 120 år. Denne levetiden gjelder sannsynligvis for en godt utformet konstruksjon, med god materialkvalitet og et
tørt klima. En overflatebehandling som blir vedlikeholdt ofte nok vil beskytte treverket slik at
fler av de samme forholdene oppnås. På grunnlag av dette antas det her at gjennomsnittslevetiden kan forlenges til inntil 120 år, noe som tilsvarer en faktor på 1,5.

6
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Tabell 5-3: Faktorer som er aktuelle å benytte i faktormetoden og variasjonen de har blitt tillatt i dette eksempelet.

Faktor
Referanselevetid
A- Materialkvalitet
B- Detaljeringskvalitet
C- Utførelseskvalitet
D- Innendørs miljø
E- Utendørs miljø
F- Bruk
Produkt av faktorer
G- Vedlikehold
Total produkt av faktorer

Faktorverdier
Aktuell Lavest Gj.snitt Høyest
Ja
50
80
120
Ja
0,9
1,0
1,1
Ja
0,9
1,0
1,1
Ja
Nei
Ja
0,77
1,0
1,24
Nei
0,624
1,00
1,50
Ja
1,0
1,5
0,624
2,25

Multiplikasjonsnivå
Fra evalueringen av variasjonen på faktorene i tabell 5-3 sammen med informasjonen om
bruksbetingelsene fra tabell 5-1 og nedbrytningsmekanismene vurdert i kapittel 5.3.4 har en
noen forutsetninger for å fastsette faktorene.
Figur 5-7 viser en modell av fasaden som er satt
opp i Kristiansand. Dette er gjort for å undersøke kvaliteten på detaljering og materiale. En slik
kvalitetssikring vil høyst sannsynlig sikre at detaljeringen på fasaden blir bedre enn referansebetingelsene. Faktorverdien 1,05 er valgt for å ta
hensyn til dette. Materialkvaliteten vil variere,
men på grunn av kvalitetssikringen er det likevel valgt å benytte en faktorverdi på 1,0.
Veggen er enda ikke oppført og det er derfor
vanskelig å si noe om kvaliteten på utførelsen.
En kan anta at byggefeil blir rettet opp før bygget blir tatt i bruk og dermed forsvare at faktoren
er blitt satt til 1,0.

Figur 5-7: Modell av fasadeløsningen for kulturbygget, som er bygget for å undersøke løsningens
holdbarhet.

I kapittel 5.3.4 er de aktuelle nedbrytningsmekanismene i dette tilfellet diskutert. Fukt er den
faktoren som dominerer nedbrytningen. Slagregnsmengden i området er normalt stor, opp mot
500mm i året. Partikler og klorider binder i tillegg fukt til overflaten. Svært sur nedbør er også
med på å øke nedbrytningshastigheten. På grunn av konstruksjonens skråhellende utforming
vil ikke alle deler av fasaden oppnå de samme høye fuktnivåene. Klassifiseringen av de viktigste nedbrytningsfaktorene fra tabell 5-1 tilsier at samlet ligger nivået mellom meget dårlig
og dårlig. Samlet vurderes derfor faktoren her å ha en verdi på 0,85.
Vedlikeholdet vil ha en stor positiv virkning på levetiden. Som nevnt vurderes det slik at den
maksimale effekten av vedlikehold i form av beis angis med faktorverdien 1,5. I dette tilfellet
er det planlagt å vedlikeholde hvert 4. år. Fra kapittel 5.3.4 har vi at levetiden på beis varierer
mellom 1 og 6 år, med et gjennomsnitt på 4 år. Nedbrytningsfaktorene som er dominerende for
overflatebehandling som beis er temperatur, fukt, UV-stråling, klorider og partikler i luften.
Nivåene av disse faktorene i området indikerer at levetiden som beisen vil være lavere enn
gjennomsnittet. Avhengig av område på fasaden er det rimelig å anta at overflatebehandlingens
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levetid vil variere mellom 2 og 4 år. Det vil si at hele fasaden ikke vil være optimalt beskyttet.
På grunnlag av informasjonen er faktorverdien satt til 1,30.
Tabell 5-4: Vurdering og valg av faktorverdier til bruk i faktormetoden.

Faktor

Beskrivelse

Valgt faktorverdi
1,00
Normal
Bedre enn referansebetingelse pga plan- 1,05
legging/kvalitetssikring
1,00
Normal
0,85
Dårligere enn referansebetingelsene
Store mengder slagregn, vestvendt orientering, høyt saltinnhold i luften, partikler i luften, sur nedbør
1,30
Bedre enn referansebetingelsen.
Beises hvert 4. År, antatt å gi god beskyttelse for store deler av fasaden

A- Materialkvalitet
B- Detaljeringskvalitet
C- Utførelseskvalitet
E- Utendørs miljø

G- Vedlikehold

Tabell 5-4 viser et sammendrag av de valgte faktorverdier og grunnlaget for antagelsene. Disse
benyttes også som grunnlag i de senere beregningene. Den estimerte levetiden til fasaden beregnet fra de angitte faktorene.

tESL

t RSL

A

B

C

E

G

tESL

80 1,0 1,05 1,0 0,85 1,30

tESL

93år

Levetiden til fasaden er som vist over estimert til 93 år. Selv om miljøet i området virker negativt på levetiden kompenserer vedlikeholdet og detaljeringen for dette.
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Beregning med Monte Carlo simulering
Ved å tillate en variasjon på hver av faktorene kan det være mulig å få et bedre bilde av usikkerheten i beregningen. Tabell 5-5 viser de benyttede fordelingene.
Tabell 5-5: Fordelingene som er valgt til bruk i Monte Carlo simulering

Variasjonen materialkvaliteten kan ha er her beskrevet med en standard normalfordeling med
middelverdi på 1,0, og standardavvik på 0,025. Dette vil si at 5% kvantilet har verdien 0,95 og
95% kvantilet har verdien 1,05.
Kvalitetssikring av detaljering tyder på at detaljeringen blir bedre enn referansebetingelsene.
Dette punket er likevel svært usikkert siden bygget ikke er oppført ennå. Her er det valgt å benytte en Pert fordeling der mest sannsynelig verdi er angitt til 1,0 minimum på 0,98 og maksimum på 1,05.
Informasjon som kan si noe om kvaliteten på utførelsen finnes ikke på dette tidspunket. Derfor
har en ikke noe grunnlag for å anta en fordeling i dette tilfellet. Faktoren er satt med en deterministisk verdi på 1,0 og inngår derfor ikke i simuleringen.
Faktor E- utendørs miljø er gitt med en Pert fordeling med mest sannsynelig verdi på 0,85 et
minimum på 0,8 og et maksimum på 1,0. Dette beskriver variasjonene i miljøpåvirkning på fasaden. Her er det antatt at kun en liten del har et mikromiljø som tilsvarer en faktorverdi på 1,0
og at hovedtyngden ligger i området mellom 0,8 og 0,9.
Vedlikeholdet av fasaden har stor påvirkning på levetiden. Hvor stor påvirkningen er styres av
mikromiljøet delene av på fasaden. Faktoren er angitt med en Pert fordeling med mest sannsynelig verdi på 1,3 et minimum på 1,1 og maksimum på 1,4. Det antas å være lite sannsynelig at
overflatebehandlingen gir optimal beskyttelse noe sted på fasaden på grunn av de store miljøpåkjenningene. Vedlikeholdsintervallene er satt så ofte at det også er lite sannsynelig at faktoren kan settes til en verdi helt ned til 1,0.
Figur 5-8 viser resultatet for estimering av levetid ved bruk av en Monte Carlo simulering med
30 000 gjennomkjøringer. Den gjennomsnittelige levetiden er beregnet til 89 år, med standardavvik på 6 år. 5% fraktilet er 80 år og 95% fraktilet er 99 år.
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Figur 5-8: Resultatet fra Monte Carlo simulering med 30 000 gjennomkjøringer basert på fordelingene fra tabell
5-5.

Trinnvis kalkulasjon
Som et alternativ til å ha kunnskap om sikre faktorverdier eller typen fordeling faktorene følger
kan en benytte metoder som trinnvis kalkulasjon. Det er her valgt å benytte formlene for trinnvis kalkulasjon der nedre verdi tilsvarer 10% kvantilet og den høyeste 90% kvantilet. Dette tillater det at 10% av fordelingen på hver side ligger utenfor de oppgitte verdiene. I denne beregningen er det valgt å definere nedre 10% kvantil og høyeste 90% kvantil fra henholdsvis minimums- og maksimumsverdiene fra sannsynlighetsfordelingene som benyttet i Monte Carlo simuleringen.
Tabell 5-6 viser de valgte verdiene og beregningene av forventningsverdi og standardavvik. I
tillegg er relativt standardavvik beregnet. Relativt standardavvik sier noe om hvor usikker inngangsverdiene er, eller med andre ord hvor bred fordelingen er. Ved å regne ut dette får man en
rask oversikt over hvor de mest usikre elementene ligger. Fra tabell 5-6 kan man se at det i dette tilfellet er lave relative standardavvik. Videre er også skjevhetsforholdet beregnet. Trinnvis
kalkulasjon er basert på Erlang- fordeling, som er et spesialtilfelle av Gamma- fordeling.
Gamma- fordeling er per definisjon høyreskjev. En høyreskjev kurve har en lang hale mot høyre og lengen på halen øker med økende skjevhet. En lang hale betyr at det er lengre mellom
prosentkvantilene enn ved en symmetrisk fordeling. Det betyr at betydningen av å anslå feil
prosentkvantil blir mye større. Mer teori bak trinnvis kalkulasjon finnes i kapittel 4.7.3. Skjevhetsforholdene i dette tilfellet er relativt lave. En helt symmetrisk fordeling har skjevhetstallet
1,0. Faktor E- utendørs miljø har den høyeste skjevhetsfaktoren på 3,0 og er da den mest kritiske faktoren her.
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Tabell 5-6: Valgte faktorverdier for beregning med trinnvis kalkulasjon der 10% og 90% kvantil skal angis.
Nedre,
Høyest,
Relativt
10% kvantil Mest sannsynlig 90% kvantil Forventningsverdi Standardavvik standardavvik Skjevhetsforhold
0,95
1,00
1,05
1,00
0,04
3,95 %
1,00
0,98
1,00
1,05
1,01
0,03
2,73 %
2,50
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00 % 1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00 % 0,80
0,85
1,00
0,89
0,08
8,87 %
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00 % 1,10
1,30
1,40
1,26
0,12
9,42 %
0,50

Faktor
A
B
C
D
E
F
G

Fra forventningsverdiene som er beregnet i tabell 5-6 blir den estimerte levetiden:

tESL

tRSL

A

B

E

G

tESL

80 1,00 1,01 0,89 1, 26

tESL

91år

Den estimerte levetiden er som vist i likningen beregnet til 91 år. Standardavviket er beregnet
til 12 år, som tilsvarer relativt standardavvik på 13,2%. Dette er dobbelt så høyt som for beregningen med Monte Carlo analyse.
Det er ofte vanskelig å angi 10 og 90% kvantilet uten å ha et spesifikt tallgrunnlag. Som et alternativ til dette er det også laget formler der de høyeste og laveste angitte verdi skal være henholdsvis 99% og 1% kvantilen. I dette tilfellet er det valgt å tillate hver av faktorene å ha en
større variasjon enn i de foregående eksemplene, slik at sikkerheten for at de korrekte faktorene inngår i fordelingene blir større. Både faktor A, B og G er blitt angitt med maksimum og
minimumsverdier lik ekstremverdiene fra tabell 5-3. For faktor E, utendørs miljø, er alle verdier under 1,0 tatt med i fordelingen. Begrunnelsen for dette er at utendørsmiljøet, med tanke på
de nedbrytningsfaktorer som er viktigst for materialet, er totalt sett vurdert som dårligere enn
gjennomsnittelig i Norge. Tabell 5-7 gir et sammendrag av verdiene som er benyttet i beregningen.
Tabell 5-7: Faktorverdier som er valgt til beregning med trinnvis kalkulasjon der 1% og 99% kvantilet skal
angis.
Nedre,
Høyest,
Relativt
1% kvantil Mest sannsynlig 99% kvantil Forventningsverdi Standardavvik standardavvik Skjevhetsforhold
0,90
1,00
1,10
1,00
0,04
4,35 %
1,00
0,90
1,05
1,10
1,03
0,04
4,22 %
0,33
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00 % 1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00 % 0,77
0,85
1,00
0,86
0,05
5,79 %
1,88
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00 % 1,00
1,30
1,50
1,28
0,11
8,49 %
0,67

Faktor
A
B
C
D
E
F
G

Fra forventningsverdiene som er beregnet i Tabell 5-10 blir den estimerte levetiden:

tESL

tRSL

A

B

E

G

tESL

80 1,00 1,03 0,86 1, 28

tESL

91år

Levetiden også her beregnet til 91 år. Forventningsverdiene her har mindre differanse fra mest
sannsynelige verdi i denne beregningen enn den forrige, selv om de ikke er nevneverdig store i
dette tilfellet. Standardavviket er beregnet til 11 år, som tilsvarer relativt standardavvik på
11,8%.
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Trippelestimat med trekantfordelingen
De ordinære formlene som benyttes i trinnvis kalkulasjon er basert på at sannsynligheten alltid
følger en Erlang- fordeling. Metoden ble utviklet for å beregne sannsynlige kostnadselementer
i et prosjekt, og det har vist seg at slike elementer ofte følger en Erlang- fordeling. Det er usikkert om faktorene som vurderes i faktormetoden kan beskrives med en Erlang- fordeling. Derfor foreslås det her å endre formlene i metoden og benytte trippelanslag for å uttrykke formen
på en annen type fordeling.
Første metode tar utgangspunkt i trekantfordelingen. Ofte er det vanskelig å hente inn pålitelig
informasjon om typen fordeling en faktor følger. I tilfeller der utfallet av en faktorverdi er tilnærmet tilfeldig, men det likevel er mulig å anslå nedre, mest sannsynelige og høyeste verdi, er
trekantfordeling et mulig alternativ. Innenfor et anslått sannsynlighetsintervall vil det normalt
være minst sannsynlighet for maksimums- og minimumsverdiene.

I dette tilfellet er de samme verdiene som ved overstående beregning av 1/99% trippelanslag valgt. Tabell 5-8 viser verdiene som er benyttet i beregningen. Dersom man sammenlikner forventningsverdiene i dette tilfellet med det overstående ser man at avvikene fra
mest sannsynelige verdi på de sideskjeve fordelingene avviker noe mer fra mest sannsynelige verdi. Grunnen er at trekantfordelingen tar mer hensyn til de ytterste verdiene i fordelingen enn Erlang- fordelingen.
Tabell 5-8: Faktorverdiene som er valgt for beregning ved hjelp av trekantfordelingen
Laveste
verdi

Faktor
A
B
C
D
E
F
G

Mest
Høyeste
sannsynlig verdi
Forventningsverdi Varians
0,90
1,00
1,10
1,00
0,90
1,05
1,10
1,02
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,77
0,85
1,00
0,87
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,30
1,50
1,27

Relativt
Standardavvik standardavvik
0,00
0,04
4,08 %
0,00
0,04
4,18 %
0,00
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00 %
0,00
0,05
5,46 %
0,00
0,00
0,00 %
0,01
0,10
8,11 %

Fra de beregnede forventningsverdiene i er levetiden beregnet til:
tESL tRSL A B E G

tESL

80 1,00 1,02 0,87 1, 27

tESL

90år

Sammenliknet med beregningene med basert på ordinær trinnvis kalkulasjon er differansen ett
år. Det samlede standardavviket er beregnet til 10 år. Det tilsvarer relativt standardavvik på
11,4%. Til sammenlikning har beregningen med 1/99% trinnvis kalkulasjon et relativt standardavvik på 11,8%. Forskjellene i beregningsmetodene gjør at det normalt vil oppstå større
forskjeller mellom beregninger gjort med de to metodene.
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Beregning med betafordeling ved hjelp av
Excel modell
Betafordelingen er svært fleksibel i sin form
og kan tilpasses slik at den kan beskrive
mange forhold. Av denne grunn kan betafordelingen være et alternativ til å benytte
tids- og kunnskapskrevende dataprogrammer for å simulere kombinasjonen av flere
fordelinger. Ulempen med fordelingen er at
dens funksjon er komplisert. I tillegg må
formfaktorene som inngår i funksjonen regnes ut på forhånd. Dette er her løst ved hjelp
av en Excel modell. I modellen gjøres først
et trippelanslag for å definere øvre og nedre
grenseverdi, samt den verdien som antas å
være den mest sannsynelige. Deretter tilpasses fordelingen ved hjelp av å endre faktoren γ, som har som funksjon å endre fokus
på mest sannsynelige verdi, samt heve eller
senke standardavviket. I modellen er γ tillatt
å variere mellom en og ti. Ved en verdi lik
fire tilsvarer fordelingen Pert- fordelingen.
Mer om beregningsmetode og Excel modellen er beskrevet i kapittel 4.7.3.
I denne beregningen er det benyttet tilsvarende verdier som ved bruk av Monte Carlo
simulering, slik at resultatet er sammenliknbart. Figur 5-9 viser de fordelingene som er
benyttet i beregningen. Faktor C er utelatt
fordi det tidligere er antatt at kvaliteten på
arbeidet minst vil ha normalt nivå og derfor
angis med en deterministisk faktorverdi på
1,0. For faktor A, B og E er γ satt til verdien
4. For faktor G er γ satt til verdien 3. Dette
er valgt slik at fordelingen dekker hele intervallet som er satt opp. Et sammendrag av
faktorverdiene som er valgt i beregningen er
vist i figur 5-10.

Figur 5-9: Fordelingene som er valgt for de ulike faktorene
ved estimering av levetid ved hjelp av betafordelingen.
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Referanselevetid

Estimert levetid
Faktor
A- Materialegenskaper
B- Detaljeringskvalitet
C- Utførelseskvalitet
D- Inndendørs miljø
E- Utendørs miljø
F- Bruksbetingelser
G- Vedlikeholdsgrad
Totalt

80 år

<-- Input felter er merket

89 år
Laveste
verdi
0,95
0,98
1,00
1,00
0,80
1,00
1,10

±

Mest
sannsynlig
1,00
1,00
1,00
1,00
0,85
1,00
1,30

5,7 år standardavvik
Høyeste
verdi
1,05
1,05
1,00
1,00
1,00
1,00
1,40

Forventningsverdi
1,00
1,00
1,00
1,00
0,86
1,00
1,28
1,11

Standardavvik
0,0167
0,0117
0,0000
0,0000
0,0333
0,0000
0,0600
0,0716

Vekting av mest
sannsynelige verdi
4
4
4
4
4
4
3

Vis i graf
Vis fordeling i graf
Vis fordeling i graf
Vis fordeling i graf
Vis fordeling i graf
Vis fordeling i graf
Vis fordeling i graf
Vis fordeling i graf

1% kvantil
0,9642
0,9838
#DIV/0!
#DIV/0!
0,8085
#DIV/0!
1,1423

99% kvantil
1,0358
1,0335
#DIV/0!
#DIV/0!
0,9501
#DIV/0!
1,3874

Relativt
standardavvik
1,67 %
1,16 %
0,00 %
0,00 %
3,86 %
0,00 %
4,67 %
6,43 %

Figur 5-10: Utdrag av Excel modellen med oversikt over faktorverdiene som er valgt, samt utregning av estimert
levetid og standardavvik.

Som vist i figur 5-10 er levetiden estimert til 89 år, med et standardavvik på cirka 6 år. Standardavviket tilsvarer relativt standardavvik på 6,43%. Disse verdiene sammenfaller med de
som er beregnet ved hjelp av Monte Carlo simulering. Dette kan tyde på at Excel modellen er
et godt alternativ til simuleringsmetoder. Videre er standardavviket i denne beregningen halvparten så stort som ved beregningene som er gjort ved hjelp av metodene som er basert på en
fast og ikke fleksibel fordeling. En fleksibel modell gir muligheten til å beskrive hver faktorverdi bedre, og man kan med det få et bedre bilde over usikkerheten som ligger i beregningen.
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Følsomhet i beregningene
Estimering av levetid ved hjelp av faktormetoden er en relativt ny metode som det er lite
erfaringer med. Derfor er det stor sannsynlighet for at man ikke velger de korrekte
faktorverdiene eller fordelingene. Her er det
derfor gjort følsomhetsanalyser for alle beregningsmetodene.
For beregningene som er gjort med trinnvis
kalkulasjon eller med trekantfordeling er
følsomhetsanalysene gjennomført ved at alle
verdiene unntatt en justeres slik at følsomheten på denne ene verdien kan registreres.
Ved for eksempel beregning av følsomheten
for feil i nedre verdi er da alle de nedre verdiene justert, mens alle verdiene under mest
sannsynlig og øvre verdi er fastholdt. Figur
5-11 viser resultatet fra følsomhetsanalysene
ved disse beregningsmetodene. Hver faktor
er justert med ±10% ved analysene.
De to øverste grafene, som viser følsomheten i trinnvis kalkulasjon. Beregningen som
er gjort med verdier for 10% og 90% kvantilet viser at ved en endring på 10% på en av
kvantilene fører til en endring i den totale
levetiden på cirka 20%. Dersom en ser på et
10% avvik på den mest sannsynlige verdien
endres den totale levetiden cirka 7%. Ved
beregning der verdier for 1% og 99% kvantilet skal angis er trenden motsatt. En endring i 10% på enten øvre eller nedre kvantil
gir en endring i levetiden på cirka 7%, mens
for samme endring i mest sannsynlige verdi
vil føre til endring i levetiden på 22%.
En endring på 10% i en av verdiene i trippelestimatet for beregning med trekantfordeling vil føre til en endring i den estimerte levetiden på cirka 12%.
Følsomheten ved feil i faktorene ved beregning på multiplikasjonsnivå er vist i den nederste grafen på figur 5-11. Det er vist hvilken påvirkning en endring på 10% på mellom en og fem faktorverdier. Dersom man
gjennomgående velger 10% for høye faktorFigur 5-11: Følsomhet for å angi feil faktorverdi ved esverdier for de fem faktorene som er benyttet timering av levetid.
her vil den estimerte levetiden endres med
60%. Dersom konsekvent 10% for lave verdier er valgt vil den estimerte levetiden bli 40% lavere enn utgangspunktet her. Det er lite
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sannsynlig at man treffer like dårlig på alle faktorene i samme retning, noe som ekskluderer
ekstremalverdiene. Likevel kan det konkluderes med at følsomheten er stor.
Vurderingen av følsomhet på beregning
med Monte Carlo simulering er vanskelig å gjøre dersom man skal skaffe et totalbilde av følsomheten ved beregningsmetoden. For å likevel vurdere å vurdere
konsekvensen av feil faktorverdier er det
valgt å uttrykke de aktuelle faktorene
ved hjelp av uniform fordeling. I denne
fordelingen er det like sannsynlig at alle
verdiene opptrer. Grenseverdiene som er
valgt er ekstremalverdiene fra tabell 5-3
for faktor A, B, C og G. For faktor E er
verdiene 0,77 til 1,0 valgt. Dette intervallet er valgt fordi det her vurderes som
lite sannsynlig at utendørsmiljøet kan defineres som bedre enn referansebetingelsene. Figur 5-12 viser resultatet fra
te Carlo simuleringen med disse forutsetningene. Den estimerte levetiden i
dette tilfellet er beregnet til 88 år, med Figur 5-12:Resultat fra Monte Carlo simulering der faktorestandardavvik på 14 år. Sammenliknet ne er beskrevet med uniform fordeling.
med den ordinære beregningen med Monte Carlo simulering har resultatet her en mye bredere form. Mellom 5% og 95% fraktilene varierer den estimerte levetiden mellom 67 og 114 år.
For beregningen med Excel modellen er følsomheten beregnet på samme måte som for Monte
Carlo simulering. Det vil si at de samme verdier er valgt, men ikke fordeling. I modellen er γ
gitt med en verdi lik 1. Dette gjør at fordelingen blir nærmest flat, og kan i så måte sammenliknes
med
en
uniform
fordeling.
Referanselevetid

Estimert levetid
Faktor
A- Materialegenskaper
B- Detaljeringskvalitet
C- Utførelseskvalitet
D- Inndendørs miljø
E- Utendørs miljø
F- Bruksbetingelser
G- Vedlikeholdsgrad
Totalt

80 år

<-- Input felter er merket

88 år
Laveste
verdi
0,90
0,90
1,00
1,00
0,77
1,00
1,00

±

Mest
sannsynlig
1,00
1,00
1,00
1,00
0,88
1,00
1,25

16,5 år standardavvik
Høyeste
verdi
1,10
1,10
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50

Forventningsverdi
1,00
1,00
1,00
1,00
0,88
1,00
1,25
1,10

Standardavvik
0,0667
0,0667
0,0000
0,0000
0,0767
0,0000
0,1667
0,2063

Vekting av mest
sannsynelige verdi
1
1
4
4
1
4
1

Vis i graf
Vis fordeling i graf
Vis fordeling i graf
Vis fordeling i graf
Vis fordeling i graf
Vis fordeling i graf
Vis fordeling i graf
Vis fordeling i graf

1% kvantil
0,9002
0,9002
#DIV/0!
#DIV/0!
0,7702
#DIV/0!
1,0006

99% kvantil
1,0998
1,0998
#DIV/0!
#DIV/0!
0,9997
#DIV/0!
1,4994

Relativt
standardavvik
6,67 %
6,67 %
0,00 %
0,00 %
8,69 %
0,00 %
13,33 %
18,70 %

Figur 5-13 viser resultatet av beregningen med disse forutsetningene. Estimert levetid er her beregnet til 88 år, med standardavvik på 17 år. Standardavviket i denne beregningen er høyere
enn det som ble beregnet ved hjelp av Monte Carlo simulering. Grunnen til dette er at ved en γ
verdi på 1 vil fordelingen ta noe mer hensyn til ytterpunktene enn en uniform fordeling.

77

TBA 4905- Stud.techn. Christian André Listerud

Referanselevetid

80 år

<-- Input felter er merket

88 år

Estimert levetid

Laveste
verdi

Faktor
A- Materialegenskaper
B- Detaljeringskvalitet
C- Utførelseskvalitet
D- Inndendørs miljø
E- Utendørs miljø
F- Bruksbetingelser
G- Vedlikeholdsgrad
Totalt

0,90
0,90
1,00
1,00
0,77
1,00
1,00

±

Mest
sannsynlig
1,00
1,00
1,00
1,00
0,88
1,00
1,25

16,5 år standardavvik
Høyeste
verdi
1,10
1,10
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50

Forventningsverdi
1,00
1,00
1,00
1,00
0,88
1,00
1,25
1,10

Standardavvik
0,0667
0,0667
0,0000
0,0000
0,0767
0,0000
0,1667
0,2063

Vekting av mest
sannsynelige verdi
1
1
4
4
1
4
1

Vis i graf
Vis fordeling i graf
Vis fordeling i graf
Vis fordeling i graf
Vis fordeling i graf
Vis fordeling i graf
Vis fordeling i graf
Vis fordeling i graf

1% kvantil
0,9002
0,9002
#DIV/0!
#DIV/0!
0,7702
#DIV/0!
1,0006

99% kvantil
1,0998
1,0998
#DIV/0!
#DIV/0!
0,9997
#DIV/0!
1,4994

Relativt
standardavvik
6,67 %
6,67 %
0,00 %
0,00 %
8,69 %
0,00 %
13,33 %
18,70 %

Figur 5-13: Resultat fra beregning der faktorene er beskrevet ved brede fordelinger.

Konklusjon
I kapittel 5.3.1 er det konkludert med at en bør kreve at levetiden på fasaden minst vil være 40
år. Fra beregningene i dette kapittelet er det vist at det kan forventes en levetid som er atskillig
høyere enn 40 år. Selv ved relativt store variasjoner i valgte faktorer vil levetiden overstige 40
år. Det er her likevel viktig å påpeke at kvaliteten på levetidsdataene er mangelfull og kan derfor være usikker. Referanselevetiden som er valgt baserer seg på eldre kilder der ingen informasjon om forutsetningene for de angitte levetidene er gitt. Valg av faktorverdier er tatt på
grunnlag av at referanselevetiden forutsetter et gjennomsnittelig klima i Norge. Dette er nødvendigvis ikke en riktig antagelse og representerer betydelig usikkerhet i beregningene. Ved å
benytte beregningsmetoder som baserer seg på sannsynlighetsfordelinger økes sannsynligheten
for at de korrekte faktorverdiene dekkes i fordelingen, samt at man får et bilde av usikkerheten
i beregningene. Beregningene som er basert på Excel modellen som er laget i denne oppgaven
har vist seg å stemme godt med beregninger utført ved hjelp av Monte Carlo simulering. Fordelen med modellen er at brukerterskelen menes å være lav, samtidig som beregningsmetoden
er så fleksibel at det er mulig å tilpasse hver faktor tilfredsstillende.

5.4 Livsløpskostnader
I dette kapittelet er livsløpskostnadene til fasaden beregnet etter ISO 15686-5. Her er det også
lagt frem alternativsberegninger for materialer og vedlikeholdsstrategi.

5.4.1

Forutsetninger

Det er forutsatt fra byggherre at det skal benyttes kalkulasjonsrente på 6% og at byggets levetid
skal regnes å være 100 år. Normalt kreves det at betraktningstiden for beregning av livsløpskostnader for offentlige bygg skal være 60 år. Det samme gjelder i dette tilfellet. Likevel velges det her å se på en betraktningstid på 100 år, slik at hele den krevde levetiden inngår i beregningen. ISO 15686- 5 angir at betraktningstiden ikke bør være lenger enn 100 år, selv om
krav til byggets levetid er lenger enn dette. Grunnen til anbefalingen er at kostnader som
kommer etter dette tidspunktet har lite å si for totalkostnaden. I dette kapittelet er livssykluskostnaden og alternativsanalyser for fasaden alene beregnet. Det er valgt å beregne kostnader
på detaljnivå, som beskrevet i ISO 15686- 5.

5.4.2

Beregningsalternativer

Ved beregning av livsløpskostnader er det valgt å sammenlikne beregninger basert på de fem
alternativene som er presentert under.
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Beregning med forutsetninger fra ordinær prosjektering
Fra prosjekteringen er det forutsatt at panelet kommer til å ha en levetid på 50 år. Tallet er hentet fra (SINTEF Byggforsk, 2007) og gjelder for middels levetid for behandlet granpanel. Videre er det bestemt at panelet skal behandles med to strøk beis hvert fjerde år.
Beregning med estimert levetid
Fra kapittel 5.3.5 er levetiden estimert til ca. 90 år. Vedlikeholdet er regnet å være det samme
som tilfellet over, altså hvert fjerde år.
Vedlikeholdsstrategi 1- Intet vedlikehold
Litteratur som (Ubehandlede trefasader, 2009) angir at kjernetre av eik egner seg godt i fasader
som skal stå ubehandlet. Dersom faktor G- vedlikehold fjernes fra beregningene i faktormetoden blir den gjennomsnittlige estimerte levetiden 71 år. Vedlikeholdsstrategien er i dette tilfellet kun å skifte ut veggen etter 71 år.
Vedlikeholdsstrategi 2- Reparasjoner hvert 12. År
Strategien her baserer seg også på at fasaden skal stå ubehandlet. Men her velges det heller å
utføre reparasjoner hvert 12. År. Reparasjonene sikrer at funksjonskravet til panelet tilfredsstilles for det meste av veggen gjennom levetiden. Derfor antas det her at de bakomliggende materialer ikke trenger å skiftes ut i løpet av beregningsperioden.
Alternativt materialvalg- Beiset granpanel
Som et alternativ til at fasaden skal bygges med en værhud av kjernetre av eik er lønnsomheten
på heller å velge normal granpanel beregnet. I likhet med den ordinære vedlikeholdsplanen er
det valgt å regne med at panelet skal beises hvert 4. År. På grunnlag av nedbrytningsfaktorer
og klassifisering av klima i kapittel 5.1 er levetiden til panelet antatt å være 40 år.

5.4.3

Kostnadselementer

Som utgangspunkt for beregning av investeringskostnaden for fasaden er Holteprosjekt kalkulasjonsnøkkel benyttet (Holteprosjekt, 2008). Den utvendige delen av veggen måler 1680 m2
og skal være bølgeformet. I kostnadsanslagene forutsettes det at når panelet har oppnådd sin
tekniske levetid vil også lekter og vindsperre også skiftes ut.
Tabell 5-9 viser en oversikt over de prisene som det er tatt utgangspunkt i for beregning av investeringskostnad for veggen. Etter informasjon fra leverandøren av panelet er det kalkulert
med at eik kjernetre koster cirka tre ganger så mye som panel av gran 7. Utformingen er utfordrende og vil gi en merkostnad for arbeidsinnsatsen. Ved beregning av investeringskostnad er
riggkostnadene sett bort fra på grunn av at riggen som benyttes inngår i riggkostnadene for
hele prosjektet. Med disse forutsetningene er investeringskostnaden beregnet til kr 2 348 069.
Tabell 5-9: Enhetskostnader som er brukt i kostnadsberegninger.

Bygningsdel

Materiale

Kostnad pr. enhet
Arbeid
Riving

Enhet
2

Antall

Panel

kr 600,00

kr 295,60

kr 54,50 m

1680

Utlekting
Vindsperre duk
Vindsperre gipsplate
Rigg
Sum

kr 50,00
kr 30,00
kr 115,00

kr 80,00
kr 20,00
kr 80,00

kr 15,60 m2

1680

kr 54,50 m2

1680

kr 475,60

kr 400 000,00 RS
kr 124,60

1

kr 795,00

7 Etter samtale med Per Arne Kyrkjeeide, Prosjektleder, Trebyggeriet AS.

79

TBA 4905- Stud.techn. Christian André Listerud

Når fasadens levetid er over skiftes store deler av veggen ut. I tillegg til materialer og arbeid til
oppføring er det lagt til kostnader for riving og rigg. Rivingskostnadene er hentet direkte fra
Holteprosjekts kalkulasjonsnøkkel uten justeringer. Som riggkostnad er det valgt å kalkulere
med en rundsum på kr 400 000. Dette tilsvarer ca 17% av de resterende kostnadene for utskiftningen. For mindre arbeider er det ofte regnet med riggkostnad mellom 15 og 20%. Totalprisen
for utskiftning av fasaden er beregnet til kr 2 957 397.
Vedlikeholdet vil i utgangspunktet bestå av beising hvert fjerde år, som beskrevet tidligere. Fra
forprosjektet er det anslått at kostnaden for to strøk beis vil være kr 245 660.
Reparasjonskostnader er basert på tall fra tabell 5-9. Ved reparasjon blir kun panelet og i nødvendige tilfeller lekter byttet ut. Reparasjonen har en anslått kostnad på kr 958 per m2. I tillegg
til dette kommer kostnader for rigg. Det er regnet med riggkostnad på 20% av de resterende
kostnadene. Maksimalt 30% av fasaden er antatt å måtte byttes ut ved hvert vedlikeholdsintervall. Med disse forutsetningene er reparasjonskostnadene beregnet til kr 574 620.
Investeringskostnaden og kostnaden for utskiftning for fasaden dersom den utføres i granpanel
er basert på prisene fra tabell 5-9, med unntak av materialprisen på panelet. Det er regnet med
at granpanel av god kvalitet koster cirka kr 200 per m2(Holteprosjekt, 2008). Investeringskostnadene er her beregnet til kr 1 608 839, mens utskiftningskostnaden er beregnet til kr
2 218 197. Kostnaden for beisingen er regnet å være den samme som for beising av eikepanelet.

5.4.4

Livsløpskostnader

En oversikt over de kostnader etter som er beskrevet i kapittel 5.4.3 og benyttet videre til beregning av livssykluskostnader er lagt frem i tabell 5-10. Kostnadene er stilt opp etter NS 3454
sin anbefalte kontoplan.
Tabell 5-10: Oversikt over de kostnader som inngår i levetidskostnadene i beregningene her.

1 Kapital
2 Forvaltning
3 Drift
4 Vedlikehold
5 Utvikling

Kostnadspost
11 Prosjektkostnader

41 Planlagt vedlikehold
42 Utskiftninger

Orginal
levetid
kr 2 348 069

Estimert
Vedlikeholdslevetid
strategi 1
kr 2 348 069 kr 2 348 069
kr 245 660
kr 245 660
kr 0
kr 2 957 397 kr 2 957 397 kr 2 957 397
-

Vedlikeholds- Alternativt
strategi 2
materialvalg
kr 2 348 069 kr 1 608 869
kr 0
kr 245 660
kr 574 620 kr 2 218 197
-

Figur 5-14 viser en sammenlikning av de samlede levetidskostnadene i tidspunkt x beregnet
etter kostnadene som er beskrevet i tabell 5-10. Beregningene som er gjort følger anbefalingene fra ISO 15686-5. Det vil si at kostnader som påløper etter investeringen diskonteres til tidspunktet for investeringen. Her er det valgt å ta utgangspunkt i at investeringen skjer i 2009.
Mer om beregningsmetode og anbefalinger fra ISO 15686- 5 kan finnes i kapittel 3.5.
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Sammenlikning av levetidskostnader
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Figur 5-14: Sammenlikning av utvikling i samlede livsløpskostnader gjennom byggets levetid.

Den mest kostbare løsingen blant alternativene er den som er basert på den ordinære løsningen
fra prosjekteringen. Fra Figur 5-14 ser man at beregningen som er basert på estimert levetid gir
en lavere samlet kostnad enn beregningen basert på informasjon fra prosjekteringen. Siden utskiftning først må skje etter 90 år har kostnaden liten innvirkning på totaløkonomien. Forskjellene på de to beregningene er kr 149 330. På grunn av de høye vedlikeholdskostnadene har de
en klart høyere kostnad enn de andre alternativene i sammenlikningen.
Vedlikeholdsstrategi 1 utmerker seg som det billigste alternativet i denne sammenhengen, med
kun én nødvendig utskiftning gjennom beregningsperioden. På grunn av den lange levetiden
har utskiftningen lite å si for levetidskostnaden, som totalt vil være kr 2 400 000. Levetiden
som er beregnet er teknisk levetid og store deler av veggen vil derfor sannsynligvis ha et
uakseptabelt utseende i en årrekke før utskiftningen finner sted. Det samme gjelder for alternativene med estimert levetid og forutsetninger fra ordinær prosjektering.
Vedlikeholdsstrategi 2 vil ha en totalkostnad som ligger merkbart under de to beregningene
som baserer seg på eik vedlikeholdt med beis, men over vedlikeholdsstrategi 1. Estetisk kan
løsningen ha en ulempe med at det vil være fargevariasjon mellom ny og gammel panel. Dette
kan løses ved å behandle det nye panelet med jernvitrol. Tiltaket vil bidra til at treverket får en
værgrå farge(Norsk Treteknisk Institutt, 2008). Med denne løsningen kan man enkelt ha kontroll på at det estetiske kravet tilfredsstilles gjennom hele levetiden.
Dersom en benytter ordinær granpanel i stedet for eikepanel kan man oppnå en betydelig økonomisk besparelse. Den kostnadsmessige differansen mellom beregningen med estimert levetid
og denne løsningen er kr 544 863. Fasaden vil derimot ikke oppnå det samme estetiske uttrykket ved bruk av granpanel i stedet for eik.

5.4.5

Følsomhet i beregningene

Ved beregninger av livsløpskostnader er det flere faktorer som har stor innvirkning på de totale
kostnadene. Kalkulasjonsrenten har mye å si for hvilke alternativer som blir valgt. Derfor er
det dette en av de viktigste faktorene å analysere følsomheten på. Figur 5-15 viser påvirkning
av endringer i kalkulasjonsrenten på livsløpskostnadene.
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Følsomhet av kalkulasjonsrente
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Figur 5-15: Følsomheten beregningene av levetidskostnader har ved endring i kalkulasjonsrenten.

Fra figuren ser man at kalkulasjonsrenten generelt sett påvirker resultatene slik at en lav rente
oppmuntrer til å ta større investeringer for heller å unngå store utgifter i fremtiden, og en høy
rente virker motsatt. Alternativet der panel av gran erstatter den opprinnelige løsningen blir
mest lønnsom av de to dersom kalkulasjonsrenten er over 2%. Videre vil den bli mer lønnsom
enn vedlikeholdsstrategi 2 ved en rente over 5%, og mer lønnsom enn vedlikeholdsstrategi 2
ved en rente over 8,5%. De andre alternativene har lik investeringskostnad og vil derfor ikke
påvirkes like mye av kalkulasjonsrenten.

Følsomhet for levetid

Den estimerte levetiden er som nevnt tid- 107,0 %
ligere svært usikker. Det er derfor valgt å 106,0 %
se på følsomheten beregningen har dersom den estimerte levetiden ikke er kor- 105,0 %
rekt. Figur 5-16 viser hvilken påvirkning 104,0 %
levetiden har på levetidskostnadene for
den ordinære løsningen fra prosjektering- 103,0 %
en. Den viser at dersom en den faktiske 102,0 %
levetiden på fasaden er 35 år kortere enn
estimert vil det føre til at levetidskostna- 101,0 %
den blir 2,5% høyere enn først beregnet 100,0 %
dersom det er forutsatt 6% kalkulasjons54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90
rente. Dersom kalkulasjonsrenten derimot
1% kalkulasjonsrente
6% kalkulasjonsrente
er forutsatt å være 1% vil den samme feilen føre til en økning i levetidskostnaden Figur 5-16: Følsomheten for feil i estimert levetid på levepå 6,5%. Dette tilsvarer en endring på kr tidskostnadene for fasaden ved valg av den ordinære løs486 643. For bygningsdeler som i ut- ning med eikepanel og beis.
gangspunktet er forventet å ha en lang levetid kan det fra denne analysen konkluderes med at
det ikke er nødvendig å legge mye ressurser i å estimere en korrekt levetid dersom kalkulasjonsrenten er høy. Det må påpekes at dette gjelder bygningsdeler som ikke representerer fare
for liv eller helse ved feil.
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5.4.6

Konklusjon

Alternativene som er valgt å sammenlikne i dette kapittelet er av svært ulik art og alle vil sannsynligvis ikke møte byggherres krav til estetikk. Fra kostnadene og vurderingene i dette kapittelet ser det ut til at hyppige reparasjoner kan være et godt alternativ til å beise hvert fjerde år.
Løsningen vil føre til at fasaden får et værgrått utseende. Dersom dette er estetisk akseptabelt
for byggherren er dette vurdert som den beste løsningen. Hyppige reparasjoner vil også sikre at
det ikke oppstår områder som ikke tilfredsstiller estetiske krav. Ved utarbeidelse av vedlikeholdsplan for denne løsningen er det viktig at det blir spesifisert hvilke symptomer som tilsier
at reparasjon bør skje. Slik unngår en at unødvendig store deler av fasaden skiftes ut ved reparasjon og fører til dårligere totaløkonomi. I eksemplet er det regnet med at inntil 30% av fasaden byttes ut hvert 12. År. Med tanke på at den estimerte levetiden er 71 år uten vedlikehold,
så virker det unaturlig at så mye må byttes ut allerede etter kort tid. Likevel kommer løsningen
godt ut økonomisk. Mye av grunnen til dette er at kalkulasjonsrenten er høy. En høy kalkulasjonsrente fører til at løsninger med lav investeringskostnad og høy vedlikeholdskostnad behandles fordelaktig.
I dette eksempelet har faktormetoden spilt en viktig rolle for alternativsberegningene. Dersom
faktorverdiene som er valgt stemmer er den tekniske levetiden til fasaden 40 år lengre enn det
som er tatt utgangspunkt i den ordinære prosjekteringen. Livsløpskostnaden blir dermed lavere
og sammenlikningen med andre materialer eller løsninger blir dermed på andre premisser. Dette understreker viktigheten ved en metode for å estimere levetid mer nøyaktig enn ved kun å
benytte erfaringstall.
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6 Drøfting og oppsummering
I dette kapittelet er resultater og tanker rundt bruken av ISO 15686, faktormetoden og levetidsestimering til bruk i levetidskostnader drøftet.

6.1 Metode for estimering av levetid
Faktormetoden kan sies å være en enkel løsning på et svært komplekst problem. Nettopp på
grunn av sin enkle form er metoden blitt mye kritisert. På en annen side går det klart frem av
ISO 15686-8 at metoden ikke tar sikte på å være en nøyaktig, men heller en sannsynliggjøring,
og aldri en garanti.

6.1.1

Beregningsmetoder som er vurdert i rapporten

I denne oppgaven er fem måter å benytte faktormetoden på vurdert, en deterministisk og fire
basert på sannsynlighetsfordelinger.
Tabell 6-1 viser en vurdering av beregningsmetodene som er benyttet i rapporten. Fargene
grønn og rød indikerer henholdsvis fordeler og ulemper ved metoden. Gul er vurdert som nøytral.
Beregning på multiplikasjonsnivå har de fordelene at det er enkelt å legge inn faktorverdier i
beregningen, og at selve utregningen er så enkel at en lommeregner kan gjøre jobben. Brukerterskelen kan derfor vurderes som lav. I kapittel 5.3.5 er det vist at følsomheten i svarene er
stor dersom feil faktorverdier blir valgt. Det er lite erfaringer med bruk av faktormetoden og
det er derfor stor sannsynlighet for at feil faktorer blir benyttet. Et annet aspekt er at ved å regne med deterministiske verdier er det ikke mulig å se usikkerhetene i beregningene. Dette er
også noe av det som har vært kritisert i sammenheng med denne metoden. Det er generell
enighet i litteraturen om at levetid er en stokastisk variabel. Det er derfor naturlig å angi den
estimerte levetiden som en fordeling.
Trinnvis kalkulasjon er en metode som ordinært ble utviklet for å beregne usikkerheter for
kostnadselementer, men er benyttet med faktormetoden i denne oppgaven. Inngangsdataene er
et trippelestimat der laveste, mest sannsynlige og høyeste faktorverdi angis for hver av faktorene. Ved hjelp av enkle formler kan forventningsverdi og standardavvik anslås. Trippelestimat
er en enkel metode for å angi faktorene som er kjent for mange ingeniører gjennom trinnvis
kalkulasjon og utdanningsinstitusjoner. Disse momentene gjør brukerterskelen lav. Følsomheten i beregningene er lavere enn for beregning på multiplikasjonsnivå fordi usikkerheten fordeles på en sannsynlighetsfordeling. Formlene i metoden er basert på at elementene følger en Erlangfordeling. Det er usikkert om denne fordelingen dekker den virkelige fordelingen av faktorene. Trinnvis kalkulasjon til bruk i faktormetoden er beskrevet i litteraturen før. Her konkluderes det med at Erlangfordelingen lite trolig dekker den virkelige variasjonen i faktorverdiene.
Ved bruk av formler for trekantfordelingen og trippelestimat oppnås mange av de samme fordelene som ved trinnvis kalkulasjon. Følsomheten i beregningene her er lik for nedre, mest
sannsynlige og øvre verdi. Dersom det ikke foreligger nok informasjon for å velge spesifikke
fordelinger kan trekantfordeling benyttes. Modellen vil høyst sannsynlig ikke gi et svar som
samsvarer med virkeligheten, men den vil likevel gi et anslag på usikkerheten i beregningene.

84

Levetid og livsløpskostnader for bygninger

Excel modellen som er foreslått i dette prosjektet kan beskrives som en analytisk tilnærming til
en simuleringsmetode. Inputdataene er et trippelestimat, samt verdien γ som angir fordelingens
form. Muligheten for å angi en tilnærmet form på fordelingen gjør at brukerterskelen er noe
høyere enn for metodene som er fastlåst til en type fordeling. I realiteten er man også her låst
til en type fordeling, men den er såpass fleksibel at det er mulig å tilnærme seg mange andre
fordelinger. Metoden er derfor potensielt bedre enn metodene som er låst til en fordeling med
en fast form. Følsomheten for feil er helt avhengig av formen som er valgt på fordelingene.
Fordelen med dette er at det er mulig å justere fordelingen etter hvor sikker en er på verdiene.
Dersom det ikke er noe grunnlag for å anta en mest sannsynlig verdi er det mulig å tilnærme
fordelingen en uniform fordeling. Modellen gir også muligheten til å angi deterministiske verdier. I kapittel 5.3.5 er det vist at modellen gir lignende svar som beregningen med Monte Carlo simulering. Det er usikkert om modellen stemmer like godt dersom det sammenlignes med
andre typer fordelinger, men den kan trolig gi tilnærmede svar.
Monte Carlo simulering gir muligheten til fritt valg av sannsynlighetsfordelinger. Dette gjør
brukerterskelen høy. Ved valg av faktorverdier må brukeren ha gode statistikkunnskaper for å
velge de riktige parameterne i fordelingene. I tillegg må brukeren ha kunnskaper om programvare for Monte Carlo simulering. Dersom gode inngangsdata er valgt vil simuleringen gi svært
nøyaktige svar avhengig av hvor mange gjennomkjøringer som gjøres. Metoden er en av de
som er mest anerkjente i litteraturen til nå. Den er også beskrevet i vedlegget til ISO 15686-8.
Tabell 6-1: Sammenlikning av beregningsmetodene som er vurdert i oppgaven.

Multiplikasjonsnivå

Beskrivelse av
faktorer

Nøyaktighet

Følsomhet for
feil

Innlegging av
data

Brukerterskel

Begrenset til
deterministiske
faktorverdier.

Trinnvis
kalkulasjon

Begrenset til
erlangfordelingen

Nøyaktig middellevetid Tilnærmede verdier
forutsatt at riktige
pga man er bundet
faktorer er valgt. Viser til en type fordeling.
ikke variasjonen
Gir en idé om
levetiden kan ha.
standardavvik

Stor

10/90 stor på
ytterpunktene, 1/99
stor på mest
sannsynlige verdi

Trippelestimat
med
trekantfordeling

Excel modell med
betafordeling

Simulering

Beskrives med
Fritt valg av
betafordelingen, med
Begrenset til
fordelinger eller
mulighet for betydelig
trekantfordelingen
deterministiske
fleksibiliet i
verdier
fordelingene
Tilnærmede verdier
pga man er bundet Potensielt bedre enn Svært nøyaktig
til en type fordeling. de andre analytiske
forutsatt gode
Gir en idé om
metodene
inndata
standardavvik
Like stor på alle
verdiene i
trippelanslaget

Avhengig av valgt Avhengig av valgte
form på fordelingen
fordelinger

Kommer ann på
Enkelt, deterministiske
hvilken
Enkelt, trippelanslag Enkelt, trippelanslag Enkelt, trippelanslag
verdier
fordelinger som er
valgt

Lav

Lav

Lav

Middels

Høy

To viktige momenter ved en ingeniørmessig metode for estimering av levetider er at den skal
være enkel og rask i bruk. Beregning med Monte Carlo simulering kommer dårlig ut på disse
punktene. Det tar mye tid å legge inn og estimere levetiden for hvert materiale. Dersom levetiden til hovedkomponentene til ett helt bygg skal estimeres kan det ta uforholdsmessig mye tid.
I litteraturen er det foreslått å innhente ekspertmeninger for valg av faktorer med den såkalte
delphi- metoden, som beskrevet i kapittel 4.7.1. Metoden kan muligens gi mer nøyaktige anta-
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gelser av faktorenes verdi og fordeling, men er mer ressurs og tidkrevende. I denne rapporten
er det fokusert på metoder som en rådgiver kan benytte raskt og enkelt.
Det er viktig at en beregningsmetode for estimering av levetider er pålitelig. I den grad en kan
snakke om en nøyaktig metode i denne sammenheng faller multiplikasjonsnivå igjennom. Med
dagens kunnskap om nedbrytning av materialer i ulike nedbrytningsmiljøer er det store usikkerheter ved valg av faktorer. Følsomheten ved kun å regne med deterministiske verdier er stor
og vil være lite pålitelig. Sannsynlighetsfordelinger vil ikke gi noe sikrere beregninger i så
måte, men sannsynligheten for at de riktige dataene ligger i området er større. Fordelingen gir
et bilde av den mulige levetiden til komponenten og ettersom hvor stor konsekvensen er for
feil kan en velge når produktet forventes å byttes ut.
BIM kan åpne for mer komplekse og nøyaktige beregningsmetoder i fremtiden. Med et slikt
datasystem kan levetiden til alle bygningsdeler estimeres fortløpende gjennom prosjekteringen.
Store mengder data om nedbrytningsmiljøet kan prosesseres i løpet av kort tid uten at brukeren
må skaffe disse til veie.

6.1.2

Levetidsdata

Per i dag er godt dokumentert levetidsdata svært vanskelig å innhente. I Norge er det hovedsakelig SINTEF som har registrert erfarte levetider og presentert dem. Disse dataene er ikke dokumentert godt nok til at de egentlig kan brukes i faktormetoden. Mange produsenter sitter
inne med store deler informasjon om sine produkter. Noen utfører også eksponeringstester på
prøvefelter. Dette kan være informasjon som kommer til nytte ved estimering av levetid med
faktormetoden. Et problem er at produsentene ofte holder resultater fra slike tester hemmelig.

6.1.3

Grunnlag for valg av faktorer

Det foreligger allerede mye informasjon om klima og miljøforhold for mange områder i Norge.
Det største problemet per i dag er at informasjonen som søkes er spredt og at det ikke er noen
retningslinjer for hva som skal søkes av informasjon.
Hvilke faktorer som påvirker nedbrytningen til et materiale er mulig å kartlegge ved å ta utgangspunkt i de kjente nedbrytningsmekanismene. Hvilken påvirkning disse faktorene har på
ulike materialer er lite undersøkt. Dette gjør det vanskelig for utførende av levetidsestimering å
angi faktorer.
Påvirkningen klimaet har på forskjellige materialer kan for eksempel beskrives ved hjelp av
indekser som frostnedbrytningsindeks eller indeks for fare for råte i tre. Disse gir et relativt
bilde av nedbrytningshastigheten, men kun for en enkelt nedbrytningsmekanisme.
Klima og miljøfaktorer kan oftest kvantifiseres og på grunnlag av dette kan faktorverdiene anslås. Faktorer som bruk, vedlikeholdsgrad og kvalitet på utførelse kan angis kvalitativt. Det er
nødvendig å definere hva som kan beskrives som god eller dårlig kvalitet på slike faktorer.
Med tanke på kvalitet på utførelse bør det skilles mellom dårlig kvalitet og byggefeil. Byggefeil vil ofte forkorte levetiden betraktelig. Faktorer som i de fleste fall bare kan angis kvalitativt representerer mye usikkerhet. Derfor kan det være en fordel å angi disse ved hjelp av sannsynlighetsfordelinger, slik at hele området rundt for eksempel ”meget god” blir med i beregningen.
Per i dag er det lite informasjon om hvordan faktorverdiene kan anslås i praksis. En er overlatt
til metoder som er benyttet i denne rapporten. Det vil si å trekke det mulige intervallet på faktorverdiene ut fra variasjonen i erfarte levetider. Dersom en har kvantitative data er det mulig å
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anslå faktorene fra den relative forskjellen mellom dem. I realiteten krever dette at man har et
begrep om hvor mye hver nedbrytningsfaktor påvirker nedbrytningen av materialet.

6.2 Levetidsestimering som grunnlag for beregning av
livsløpskostnader
Beregning av levetidskostnader skal danne grunnlaget for investeringsvalg som gjøres i prosjekteringsfasen. Ved alternativsberegninger for materialer og vedlikeholdsstrategi er faktormetoden for estimering av levetider god beslutningsstøtte dersom resultatene er tilstrekkelig
pålitelige. Ved beregninger av levetidskostnader foreskriver standarden at kostnadene bør beregnes som nåverdi. Dette fører til at kalkulasjonsrenten spiller inn på beregningene. I kapittel
5.4.5 er det vist at dersom kalkulasjonsrenten er høy og referanselevetiden til produktet lang
har estimert levetid liten påvirkning på totalkostnaden i eksempelet. I slike tilfeller har det liten
nytte å estimere levetiden dersom en kun ser på kostnadene. Det vil likevel være nyttig å kunne
planlegge utskiftninger på lang sikt.

6.3 ISO 15686
En internasjonal standard er et kompromiss mellom land med stor geografisk og samfunnsmessig avstand. Dermed blir ordlyden i slike standarder ofte uklar og tjener mest som et rammeverk for brukeren.
Den generelle tonen i disse standardene gjør at det er behov for ytterligere retningslinjer som
brukeren av standarden kan støtte seg til. I rapporten er det gitt eksempler på andre standarder
og retningslinjer som kan være til hjelp. Gjennomgåelsen av standarden og bruken har vist at
metodene som presenteres i flere av delene støttes opp av eksisterende standarder og retningslinjer. Et eksempel på dette er del og den norske standarden for livssykluskostnader NS 3454. I
den norske standarden beskrives kostnadsposter mer nøyaktig enn i den internasjonale standarden.
Hver for seg benyttes allerede prinsippene fra mange deler av standarden i dag. Samlet er ikke
levetidsplanlegging mye brukt. Mye av grunnen til dette kan være at standarden fokuserer
sterkt på oppnådd levetid til produkter. Per i dag er metodene for å forutse levetiden på bygningsdeler lite tilgjengelige. Derfor er generelle erfarte levetider benyttet til beregninger. Dette
er forsøkt løst ved å innføre faktormetoden i standarden, som baserer seg på godt dokumenterte
levetider. Arbeidet med å skaffe data med slik kvalitet er ikke av tilstrekkelig omfang til at faktormetoden kan benyttes slik som beskrevet i standarden før om lang tid. Mye av standarden er
derfor dedikert til metoder for å fastsette referanselevetid. Disse metodene bygger på allerede
brukte metoder slik at det finnes andre standarder og retningslinjer til hjelp ved utførelse. Fastsettelse av referanselevetid bør være mulig å gjøre systematisk ved bruk av metodene som
beskrevet i standarden og dagens kunnskap. Gjennom denne oppgaven har det ikke lyktes å
finne forskningsprosjekter som tar for seg etablering av referanselevetid i stor skala.
Noen av delene av standarden mangler mer omfattende retningslinjer. Dette gjelder spesielt del
8, som tar for seg faktormetoden. Grunnlag for valg av faktorer er overlatt til brukeren selv,
med noe støtte i eksemplene fra tilleggene i standarden.

87

TBA 4905- Stud.techn. Christian André Listerud

Standarden tar hovedsakelig for seg teknisk levetid. Undersøkelser har vist at oppimot 80% av
utskiftninger blir gjort grunnet andre forhold enn teknisk levetid. I del 1 er det delt mellom utskiftning på grunn av teknisk svikt eller på grunn av utdatering. Videre i standarden er ikke utdatering spesielt behandlet. Dette er en så viktig grunn til at bygningsdeler byttes ut at det bør
få større oppmerksomhet. Dersom et bygg planlegges slik at det er tilpassningsdyktig kan det
unngås at fremtidige ombygginger og utskiftninger må skje uforholdsmessig tidlig. Dette er
svært viktig på bygg som skifter bruk ofte, slik som sykehus.
I dag kan standarden virke som et rammeverk for å sikre at bygget overordnet lønner seg i et
langtidsperspektiv, både økonomisk, funksjonelt og miljømessig. Målet med levetidsplanlegging er å sikre at levetiden for bygget og bygningsdelene minst blir like lang som den prosjekterte levetiden. I dag vil mangelen på data til bruk i faktormetoden begrense måloppnåelsen
ved bruk av standarden. Bruk av faktormetoden vil begrense seg til huskelistenivå. Det vil si at
man vurderer faktorene ved skjønn, og til slutt konkluderer med produktets egnethet til bruk.
De deler av standarden som ikke tar for seg levetid, hovedsakelig økonomi, miljø og kontroll,
er verktøy som allerede benyttes i dag og brukeren kan støtte seg på flere eksisterende standarder og retningslinjer.

6.4 Mangler og behov
Den største hindringen for å begynne å innføre levetidsplanlegging i dag er at prosessen er avhengig av et verktøy for å estimere levetid. Faktormetoden som er et slikt verktøy krever at det
er referanselevetider tilgjengelige til å basere seg på. Til i dag er det gjort lite undersøkelser på
dette området. Noen eksempler finnes på at eksisterende bygg er blitt undersøkt og tilstanden
til produktene er blitt sammenliknet med nedbrytningsmiljøet. Den eksisterende bygningsmassen er stor og det vil være mulig å hente mye levetidsdata fra denne. Hvert år gjennomføres det
mange tilstandsanalyser av eksisterende bygg. Ved å ta vare på informasjon fra slike undersøkelser er det mulig skaffe et stort datagrunnlag. Tilstandsanalyser gjennomføres oftest av fagpersoner, og datagrunnlaget vil derfor trolig bli av god kvalitet. Resultater fra korttids- eller
langtidseksponeringstester kan benyttes til å underbygge dataene som er hentet fra praksis.
Standarden beskriver flere måter å benytte faktormetoden på. I hovedsak er alternativene å
angi faktorverdiene enten deterministisk eller ved hjelp av sannsynlighetsfordelinger. Vedleggene til standarden beskriver metoder der simuleringsverktøy er benyttet. Brukerterskelen for
bruk av denne metoden er høy, uten at det nødvendigvis gir et mer korrekt svar. Dette kan være
et hinder for at metoden blir tatt i bruk. Andre metoder som er enklere i bruk, men likevel tar
usikkerhetene med i betraktning, bør vurderes å presenteres i standarden. I denne oppgaven er
det vurdert flere metoder som kan benyttes i denne sammenheng.
Mye informasjon om klima og miljø er mulig å hente fra blant annet meteorologiske målestasjoner. For metaller finnes det flere standarder for å klassifisere nedbrytningsmiljø. For andre
materialer er retningslinjene mangelfulle. Per i dag finnes det veiledningsdokumenter som beskriver noen måter å klassifisere miljø på, men de er vage. Tidligere i oppgaven er miljøet
klassifisert etter en skala fra 0-4. Dette gir et relativt begrep om hvor hardt nedbrytningsmiljøet
er, men lite om hvordan det virker inn på materialer og komponenter. Et alternativ til en slik
klassifisering er utvikling av indekser som beskriver faren for at en nedbrytningsmekanisme
skal oppstå. Eksempler på dette er frostnedbrytningsindeks eller indeks for fare for råte i tre.
Målet med en klassifisering bør være at det skal være mulig å sammenlikne miljøbelastninger
relativt. Optimalt sett bør klassifiseringen beskrive faren for forkortet levetid til ulike materialer.
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Når referanselevetidene er på plass vil det være en utfordring å få bransjen til å benytte seg av
standarden. Bruken av den norske standarden for livssykluskostnader NS 3454 har vist seg å
være liten i andre miljøer enn for offentlige byggherrer. Det samme kan bli gjeldende for ISO
15686. I Norge er beregninger av livssykluskostnader lovpålagt for offentlige byggherrer. Dette gjør metoden kjent blant rådgivere blant annet. Slike metoder kan også benyttes ved implementering av ISO 15686.
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7 Konklusjoner
På bakgrunn av de senere års fokus på bærekraftig utvikling og bygging er det utviklet og
beskrevet en rekke standarder og retningslinjer som tar sikte på å sikre bærekraftig bygging.
ISO 15686 er en slik standard. Levetidsplanlegging er en planleggingsprosess der man har som
mål å forsikre seg om at levetiden til en bygning og dets komponenter er lik eller større enn levetiden som kreves, samtidig som totaløkonomien tas med i betraktning.
ISO 15686 består i dag av åtte deler og to nye er på vei. Det er per i dag lite erfaring med bruken av noen av de enkelte delene av standarden. Spesielt gjelder dette den såkalte faktormetoden, som er beskrevet i ISO 15686-8. Metoden er utviklet som et verktøy for å forutse levetiden til bygningsdeler. Den estimerte levetiden legger grunnlaget for beslutninger og beregninger i de resterende delene av standarden. I dag er det lite erfaringer med bruken av denne
metoden, og i så måte den tiltenkte bruken av de resterende standardene.
I denne oppgaven har det vært fokusert på å undersøke bruken av metodene i ISO 15686,
hvordan faktormetoden kan benyttes i dag, og beregning av livsløpskostnader. Den er utført
som et litteraturstudium, gjennomføring av en case- oppgave, samt en drøfting av hvordan ISO
15868 kan benyttes i dag og hva som hindrer bruken.

7.1 Funn
Hele ISO 15686 kan i dag benyttes som et overordnet rammeverk for å sikre at et bygg blir
mest mulig lønnsomt over sin levetid. Prinsippene som beskrives i flere av delene i standarden
benyttes allerede i mange sammenhenger, men er lite brukt i sin helhet. Standarden fokuser
sterkt på å sikre at levetiden til bygningsdeler oppfyller de krav som blir satt til dem. Uten
gode levetidsdata kan ikke bruken av standarden oppfylle det målet som det her siktes på.
Grunnlaget for faktormetoden er referanselevetiden. Per i dag er det vanskelig å skaffe data
som er av god nok kvalitet til å gi et grunnlag for å velge riktige faktorer. Kilder til levetider er
i dag basert på erfaringsdata som er hentet inn på en mer eller mindre ustrukturert måte. De
ustrukturerte dataene er problematiske å bruke i faktormetoden fordi uten dokumentasjon er
det ikke mulig vurdere kvaliteten på den estimerte levetiden.
Det store hinderet for at standarden skal brukes i sin helhet i dag er grunnlag for å estimere levetider etter faktormetoden som beskrevet i ISO 15686-8. Det er behov for klassifikasjon av
miljø og de enkelte faktorene til bruk i faktormetoden. Klassifikasjon av nedbrytningsmiljø for
metaller finnes allerede, men for andre materialer er dette mangelfullt. Ved å klassifisere miljø
og bruksfaktorer vil det være enklere å definere et referansepunkt til å ta utgangspunkt i ved
valg av faktorer.
Det er behov for enkle metoder for å bruke faktormetoden fra ISO 15686-8 på en måte som tar
med usikkerheten med i beregningene. I denne rapporten er det sammenliknet flere metoder for
å estimere levetid. Analytiske tilnærmingsmetoder som er enkle å benytte seg av kan være et
godt alternativ til mer avanserte simuleringsmetoder. Nedbrytning av materialer er en stokastisk prosess, og det er derfor ikke mulig å komme fram til et helt korrekt svar på levetidsfordelingen til et produkt. Det ikke noen god grunn til å benytte seg av avanserte metoder når inngangsdataene likevel er usikre. I denne oppgaven er det foreslått en beregningsmodell som er
basert på betafordelingen og Excel. Modellen tillater at det mye informasjon kan tas med i be-
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traktning, selv om brukergrensesnittet er lavt. Slike tilnærminger gjør beregningene enklere,
men gir likevel et svar som tar med usikkerheten med i bildet.
Beregning av livsløpskostnader etter ISO 15686-5 er en godt definert metode i standarden som
kan benyttes til å sikre optimal langsiktig økonomi. Det foreligger nasjonale standarder for beregning av livsløpskostnader i flere land. Nasjonale standarder utfyller den internasjonale standarden og gjør i så måte enklere for den utførende å gjøre sine valg. Det er en fordel om flere
av delene i ISO 15686 suppleres av nasjonale standarder som er mer spesifikke i sine anbefalinger.

7.2 Vurdering av metode
Denne oppgaven er utført som et litteraturstudium med en tilhørende case- oppgave. Mye av
litteraturen som er benyttet er skaffet gjennom kontakt med nøkkelpersoner i forskningsinstitutter som SINTEF og norsk institutt for luftforskning. Dette er med på å sikre at riktig informasjon er tatt med i betraktning. Med riktig informasjon menes her god kvalitet, samt at den er
relevant. Likevel kan det være relevant informasjon som ikke er blitt belyst i rapporten, og
dermed påvirket funnene som det er konkludert med.

7.3 Forslag til videre arbeid
På grunnlag av diskusjonen og funnene er det her oppsummert noen forslag til videre arbeid.
For at ISO 15686 skal fungere etter sin mening er det nødvendig å bygge opp en database med
referanselevetider som er av god nok kvalitet til å benyttes i faktormetoden. Det foreslås å først
hente inn referanselevetider fra et stort utvalg eksisterende bygninger. Slik er det mulig å begynne å bruke faktormetoden, samt ISO 15686 i sin helhet. Dette vil øke erfaringene med bruken av standarden. Senere kan databasen oppdateres med data fra felt- eller akselererte eksponeringstester.
Miljø og bruksbetingelser bør klassifiseres slik det er gjort med metaller til nå. Dette vil gjøre
det enklere å sammenlikne levetider. Ved å ha et entydig rammeverk for hver materialgruppe
vil det være enklere å sammenlikne levetider på bygningsdeler og få erfaring med faktorverdiene. Ved innsamling av levetidsdata vil det være enklere å skille dataene fra hverandre og i
neste rekke lettere se årsaksbilde. Klassifiseringene kan bygge på metoder som angir relativ
hastighet for nedbrytning. Eksempler på dette er frostnedbrytningsindeks eller indeks for råtefare i tre.
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1. BAKGRUNN
Virksomheten i bygg- og anleggssektoren er av avgjørende betydning for en bærekraftig utvikling i samfunnet. Det er derfor i de senere årene blitt stadig større oppmerksomhet om og krav
til at bygninger og anlegg må prosjekteres, bygges og forvaltes på en mest mulig bærekraftig
måte. Dette har ført til utvikling og standardisering av en rekke metoder og verktøy som hjelpemidler i alle de tre nevnte fasene av livsløpet.
Ett eksempel på dette er publiseringen av den internasjonale standarden ISO 15686. Dette er en
serie med standarder, og foreløpig er 10 deler publisert eller under utarbeidelse. Dette omfatter
standarder både for bestemmelse av levetid, vurdering av forhold til livsløpsvurderinger og bestemmelse av livsløpskostnader.
Levetid for materialer, komponenter og en hel bygning og livsløpskostnader for den samme
bygningen henger nøye sammen. En har hittil relativt lite erfaring med praktisk bruk av de enkelte standardene ISO 15686, og det mangler konkrete data som grunnlag for beregninger og
beskrivelser. Det er derfor viktig å skaffe erfaringer med dette med gjennomgang av praktiske
eksempler for konkrete byggeprosjekter eller bygninger.

2. OPPGAVE
I denne oppgaven skal en primært arbeide med bruk av faktormetoden for å estimere levetid,
og metode for beregning av livsløpskostnader. Den omfatter følgende forhold:
1. Beskrivelse av standarden ISO 15686 med hovedvekt på de mest aktuelle delene, og av resultater fra bruk og vurderinger av de enkelte standardene.
2. Beskrivelse av byggeprosjekt for nytt kulturbygg i Kristiansand, med hovedvekt på grunnlag for å bestemme levetider og livsløpskostnader.
3. Innsamling og presentasjon av aktuelle data for bruk av standardene for å bestemme henholdsvis levetider og livsløpskostnader.

4. Estimering av levetider for materialer og komponenter i kulturbygget med bruk av Faktormetoden som beskrevet i ISO 15686 del 1 og 8. Vurdering av datagrunnlag for bruk av metoden og valg av verdier for de enkelte faktorene, og hvordan estimerte levetider kan benyttes til å planlegge vedlikehold og utskifting i løpet av bygningens levetid.
5. Bestemmelse av livsløpskostnader for kulturbygget med bruk av metode som beskrevet i
ISO 15686 del 5.
6. Total vurdering av hvordan ISO 15686 kan benyttes i praksis i dag, og beskrivelse av forslag til eventuelle mangler og behov for forbedringer.
7. Rapportering.
Oppgaven gjennomføres i samarbeid med Multiconsult.

3. GENERELT OM OPPGAVEINNHOLD OG PRESENTASJON
Oppgaveteksten er ment som en ramme for kandidatens arbeid. Justeringer vil kunne skje underveis. Eventuelle justeringer må skje i samråd med faglærer ved instituttet og veileder (samt
med ekstern samarbeidspartner der dette er aktuelt).
Ved bedømmelsen legges det vekt på grundighet i bearbeidingen og selvstendighet i vurderinger og konklusjoner, samt at framstillingen er velredigert, klar, entydig og ryddig uten å
være unødig voluminøs.
Besvarelsen skal inneholde
standard rapportforside
http://www.ntnu.no/info/selvhjelp/ppt-dokmaler/Masteroppgave/
tittelside med ekstrakt og stikkord,
http://www.ivt.ntnu.no/bat/undervisning/hovedoppgaver/hovedoppgave.html
oppgaveteksten (signert)
sammendrag, innholdsfortegnelse inkl. oversikt over vedlegg
hovedteksten
referanser til kildemateriale som ikke er av generell karakter, dette gjelder også for muntlig informasjon og opplysninger
besvarelsen skal ha komplett paginering
Se for øvrig ”Råd og retningslinjer for rapportskriving ved prosjektarbeid og masteroppgave
ved Institutt for bygg, anlegg og transport”. Aktuelle dokumenter og maler ligger på
http://www.ivt.ntnu.no/bat/undervisning/hovedoppgaver/hovedoppgave.html

4. HVA SOM SKAL INNLEVERES
Besvarelsen i original (uinnbundet)
To innbundne kopier
Eventuelt: X avtalte tilleggskopier for formidling til ekstern samarbeidspartner (dekkes av
instituttet eller ekstern partner)
CD med besvarelse og underliggende materiell i digital form (pdf-format)
En kortfattet (tilsvarende 1-2 A4-sider inkl. eventuelle illustrasjoner) populærvitenskapelig
oppsummering av arbeidet, på html-mal gitt av instituttet, beregnet for publisering på inter-

nettet. Oppsummeringen bør redegjøre for hensikten med arbeidet og for gjennomføringen
og de vesentligste resultater og konklusjoner av arbeidet.
Dokumentasjon som med instituttets støtte er samlet inn under arbeidet med oppgaven skal leveres inn sammen med besvarelsen.
Den innleverte masteroppgaven med bilag kan av NTNU fritt benyttes til undervisnings- og
forskningsformål. Ved bruk ut over dette, som utgivelse og annen økonomisk utnyttelse, må
det inngås særskilt avtale mellom NTNU og kandidaten.

5. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)
NTNU legger stor vekt på sikkerheten til den enkelte arbeidstaker og student. Den enkeltes
sikkerhet skal komme i første rekke og ingen skal ta unødige sjanser for å få gjennomført arbeidet.
Dersom studenten i arbeidet med prosjektoppgaven skal delta i laboratoriearbeid, feltarbeid,
tokt, befaring, feltkurs eller ekskursjoner, skal studenten sette seg inn i Laboratorie- og verkstedhåndbok for NTNU og SINTEF. Se http://www.ntnu.no/hms/handbok/labhandbok og
http://www.ntnu.no/ivt/adm/hms. Reglene som er gitt i Håndboken skal følges.
Instituttet anbefaler at studenten tegner egen ulykkesforsikring. Velferdstinget og SiT har forhandlet frem en forsikringsordning spesielt tilpasset studenter,
se http://www.ivt.ntnu.no/adm/hms/.

6. OPPSTART OG INNLEVERINGSFRIST
Arbeidet med oppgaven starter 19.01.2009.
Besvarelsen, som beskrevet ovenfor, skal leveres innen 15.06.2009.
Ansvarlig faglærer ved instituttet: Per Jostein Hovde
Øvrig(e) veileder(e) hos ekstern(e) samarbeidspartner(e): Svein Bjørberg, Multiconsult

Trondheim, den 17. januar 2009
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(sign)
Faglærer
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