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Arkitekt og ingeniørtjenester



proESS gir kundene det beste utgangspunktet 
for å realisere byggedrømmen.
Med bred kompetanse vurderes ønsker og muligheter opp mot regelverk og tomtens beskaffenhet. 
proESS bistår profesjonelle utbyggere, entreprenører, byggmestre og privatkunder.  
Vi har lang erfaring og arbeider tett med våre kunder og har samarbeid med gode aktører på de 
tjenestene som vi ikke utfører selv.  På den måten kan vi levere en komplett pakke, alt etter behov. 

proESS er til enhver tid involvert i prosjekter av ulike størrelser – fra tilbygg/ påbygg, garasjer, naust, hytter, 
eneboliger og flermannsboliger, til større boligkomplekser, industri, næringsbygg, plan og regulering. 
Vi skal levere høy kvalitet og har god gjennomføringsevne innen avtalt tid og pris. 
proESS har hovedkontor i Ålesund og avdelinger i Åndalsnes og Fredrikstad. 

 



ARKITEKT- OG INGENIØRTJENESTER 
• Befaring     • Mulighetsstudie    • Skisseforslag    • Tomtedeling
• Byggesøknadstegninger 1:100  • Byggesøknader    • Situasjonsplan    • Fradelingssøknader
• Energiberegning og -merking • Brannprosjektering   • Arbeidstegninger   • Illustrasjonsplan
• Statiske beregninger  • Teknisk rådgivning    • Plan og regulering    • Terrengsnitt
• Betongprosjektering  • Uavhengig kontroll tkl. 1  • Seksjonering    • Prosjektledelse
      
proESS har sentral godkjenning.

  KONTAKT FAGLIG LEDER 
  Svein Olaf Stensland
  Telefon: 909 92 268  •  E-post: svein@proess.no

  KONTAKT DAGLIG LEDER 
  Sindre Øen
  Telefon: 934 41 312  •  E-post: sindre@proess.no



Byggesøknadstegninger 1:100 er tegninger 
som legges ved byggesøknaden og dermed 
er retningsgivende for hvordan tiltaket vil bli 
seende ut når det er ferdig bygd.

Byggesøknadstegninger inneholder:
• Plantegninger
• Fasader
• Snitt
• Arealer relevant for salg og byggesøknad
• Evt. perspektiver

Sammen med byggesøknadstegninger 
leverer vi:
• Situasjonsplan
• Energiberegning 

Som delsteg frem til ferdig byggesøknads-
tegning kan vi også levere:
• Skissetegninger
• Salgstegninger 

BYGGESØKNADS-
TEGNING 1:100



Utarbeidet for Norhus AS

Ta kontakt vedrørende 
ditt prosjekt 



ARBEIDSTEGNING 1:50

Arbeidstegninger, også kalt detaljprosjektering, er underlaget den utførende skal jobbe etter på en så smertefri 
og effektiv måte som mulig. 

Våre arbeidstegninger kan inneholde:
• Målsetting
• Statiske beregninger av tre, stål og betong
• Beskrevne tiltak som tar hensyn til brannkrav 
• Beskrevne tiltak som tar hensyn til vindstabilitet
• Detaljer 

I leveranse av arbeidstegninger kan vi levere:
• Fundamentplan
• Grunnmurstegning
• Plantegninger
• Bjelkelagsplan
• Sperreplan
• Snitt
• Detaljer
• Vindusskjema
• Betongtegninger

FUNDAMENTSPLANSNITT



DETALJER PLAN 1.ETG

BADEROM

Utarbeidet for  Emblem 
Bygg og Eiendom AS

FUNDAMENTSPLAN



PLAN OG REGULERING

ILLUSTRASJONSPLANPLANKART

proESS starter gjerne en planprosess med befaring på tomt og vurderer muligheter i forhold til kundens ønsker. 
Her må en foreta en rekke utredninger, blant annet ift. nødvendig lekeareal, infrastruktur, naturmangfold, 
friluftsinteresser med mer.
Medvirkning er ett nøkkelord i slike prosesser der både kommunen, naboer, grunneiere og andre myndigheter 
og instanser får anledning til å uttale seg. Reguleringsplanen godkjennes til slutt i kommunestyret.
Planprosessen kan ta både ett og to år, da en her er avhengig av flere politiske behandlinger og høringer. 

En reguleringsplan legger grunn-
laget for arealbruken i det aktuelle 
området og legger føringer for 
hvordan området bygges ut. 
Her bestemmer en veiføringer og 
tilrettelegger for annen infrastruktur. 



MULIGHETSSTUDIE 

For å finne den beste løsningen på tomten/området du har tilgjengelig starter vi med å utarbeide ett såkalt 
mulighetsstudie. Her kartlegger vi dine ønsker og behov og mulighetsstudie inneholder gjerne både en 
illustrasjonsplan for å få oversikt over mulighetene tomta/ området gir, og ett perspektiv som viser det visuelle 
uttrykket.





































 





BYGGESØKNAD

Byggesøknad er en søknad til kommunen om tillatelse til å oppføre bygg og anlegg samt til å utføre visse andre 
typer av tiltak. Søknadsprosessen kan for mange oppleves som et strevsomt møte med lover, bestemmelser og 
forskrifter. Det er da viktig å huske at hensikten med reglene er å sikre høy kvalitet på sluttproduktet og ivareta 
alle involverte parter i tiltaket.

proESS kan bistå med byggesøknaden og stå som ansvarlig søker for tiltak til og med tiltaksklasse 2. Småhus 
som eksempelvis eneboliger og mindre flermannsboliger plasseres oftest i tiltaksklasse 1.
Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe mer kompleksitet enn om tiltaket plasseres i til-
taksklasse 1. I tiltaksklasse 2 er koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll mer krevende. 

Som ansvarlig søker har proESS ansvar for at alle oppgaver i prosjekt er belagt med ansvar. Eksempelvis fler-
trinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er oppsplittet og krever koordinering.

Opplysninger som kan være relevante ved søknad:
-  Eiendom og eksisterende bebyggelse som berøres av tiltaket
-  Beskrivelse av tiltakets art
-  Tiltakets størrelse og grad av utnytting
-  Forhold til plangrunnlaget og plan- og bygningsloven § 1-8
-  Ivaretakelse av krav til universell utforming og arkitektonisk utforming, herunder visuelle kvaliteter
-  Tiltakets sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, og behov for 
    eventuelle sikringstiltak
-  Konsekvensanalyse som framgår av byggteknisk forskrift § 9-4
-  Minsteavstand til annen bebyggelse, kraftlinjer, vegmidte, vann- og avløpsledninger
-  Atkomst, vannforsyning, avløp, avledning av overvann og fjernvarmetilknytning
-  Eventuelt behov og grunnlag for dispensasjon
-  Forhåndskonferanse
-  Tegninger og målsatt situasjonsplan
-  Redegjørelse for nabovarsling og nabomerknader, samt kvittering for nabovarsel
-  Forholdet til andre myndigheter
-  Gjennomføringsplan
-  Erklæringer om ansvarsrett.

Det viktigste er at søknaden 
inneholder de opplysninger som er 
nødvendige for at kommunen skal 
kunne ta en avgjørelse. 

Ta kontakt med oss, så finner vi 
sammen ut av omfanget i tiltaket 
og valg av søknadsform. 
Vi gjør det smidigere for dere.



UAVHENGIG KONTROLL

proESS AS tar på seg oppdrag innenfor uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet, tiltaksklasse 1.

Det skal gjennomføres uavhengig kontroll i samsvar med saksbehandlingsforskriften § 14-6 av fuktsikring ved 
søknadspliktig bygging av våtrom i boliger og med lufttetthet i nye boliger. Det samme gjelder for fritidsboliger 
med mer enn én boenhet. 

Med våtrom menes bad, dusjrom og vaskerom, det vil si rom hvor overflater på vegger og gulv jevnlig eller av og 
til blir utsatt for fritt vann (vannsøl).

proESS AS som ansvarlig kontrollerende skal kontrollere at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av 
fuktsikring, herunder utforming av viktige løsninger, at det foreligger nødvendig produksjonsunderlag innenfor 
kontrollområdet, og at utførelsen på byggeplass er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget.

I nye boliger skal også klimasjiktets luftetthet kontrolleres, dette kontrolleres ved trykkprøving av ferdig bygg. 
Kontroll av klimaskjermens lufttetthet gjennomføres ved at resultat fra trykktest er tilfredsstillende iht. krav i 
teknisk forskrift og evt. energiberegning/varmetapsberegning. Den utførende sine rutiner i forbindelse med 
trykktest kontrolleres også. 

Ved utført kontroll utarbeides det en enkel rapport som kan vedlegges boligens FDV-dokumentasjon.
Ta kontakt med oss for 
uavhengig kontroll



Hovedkontor Ålesund: 
Lerstadvegen 540, 6018 Ålesund
sindre@proess.no  / 934 41 312

Avd. Åndalsnes: 
Strandgata 125, 6300 Åndalsnes
svein@proess.no  / 909 92 268

Avd. Fredrikstad:
Kråkerøyveien 2B, 1671 Kråkerøy
espen@proess.no  / 938 68 767 

Ta kontakt vedrørende ditt prosjekt og vi hjelper deg
www.proess.no • Tlf: 406 14 666 • E-post: post@proess.no


