Byggsupport AS
Vi tar papirarbeidet og hjelper
deg i byggeprosessen. Vi tilbyr
bistand i prosjekt og plan,
anbud og søkeprosessen.
Vi har sentral godkjenning i
Tiltaksklasse 2: Søker, alle
tiltak, PRO, UTF, overordnet
uavhengig kontroll.
Vår erfaring innen byggfaget gir
deg trygghet, overlat derfor
byggeledelsen til oss.
Uavhengig kontroll:
Våtrom (Pbl. - TEK10.)
Lufttetthet i bolig. (NS – 13829,
NS3031:2007 og BKS 720.035)
Utførelse av:
Lufttetthet i bolig. (NS – 13829,
NS3031:2007 og BKS 720.035)
PRO og UTF:
Overordnet bygg og anlegg,
Ventilasjon og inneklima
Lovpålagt måling av Radon:
For utleieboliger, skoler, barnehager, syke og aldershjem,
arbeidsplasser, mv. er det lovpålagt med radonmåling og
dokumentert tilstandsrapport
som viser at verdien er innenfor
gitte krav i forskrift. Eier er
pliktig til å iverksette tiltak hvis
målte verdier overstiger
tiltaksgrensen på 100 bq/m3.
Radongassen kan ikke sees,
luktes eller smakes.
Radongass er et av de
største problem vi har i
Norge i dag hva angår
skadelige gasser og stråling.
http://www.nrpa.no/radon
http://www.dibk.no/

Din samarbeidspartner i byggeprosessen!
Vi tilbyr:
• Rådgivning innen bygg og tekn. spørsmål.
• Bistand i prosjekt og planprosessen
• Bistand i anbudsprosessen
• Prosjektering, Overordnet ansvar.
• Bistand i søkeprosessen
• Ansvarlig søker, - Alle tiltak.
• Utførelse, snekker. Nybygg og rehab.
• Byggeledelse
• Overordnet uavhengig kontroll
• Kontroll av lufttetthet i bolig
• Kontroll av våtrom
• Radonmålinger – Dokumentert tilstandsrapport
• Trykktesting - Lekkasjesøk.
• Tiltak - Radonavsug, tetting.
• Forsert overtrykk - Reduksjon av radoninntrengning
• Ventilasjon og inneklima (PRO og UTF)

Vår bistand gir deg trygghet i
byggeprosessen.
Ta kontakt med oss i dag, så kan vi avtale et møte å vise deg
hva vi kan bistå med i byggeprosessen.

Byggsupport AS
Org.Nr: 914 398 029

Tlf: 976 90 690
e.post: post@byggsupport.no
Et samarbeid mellom

Ing. TH Ryen
Bocomfort – Inspira Consulting AS
Vi har sentral godkjenning TK 2:
Ansvarlig søker – Prosjektering - Utførelse - Overordnet kontroll
For Alle tiltak.
Ventilasjon og inneklima (PRO-UTF)
Utførelse og kontroll av Lufttetthet i bolig

Din samarbeidspartner i byggeprosessen!

