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LITT OM OSS

Vår målsetning er å være en 
profesjonell og komplett problemløser 
for kunden. Våre tjenester 
omfatter derfor alt man trenger av 
prosjektering fra A til Å i et prosjekt, 
det være seg alt fra skisseprosjekter 
og regulering i tidlig fase, til 
arbeidstegninger og detaljtegninger 
for utførelse og as-built. 

Våre kontorer ligger ved flyplassen på Vigra 
utenfor Ålesund. Vi er til enhver tid involvert i 
prosjekter av ulike størrelser – fra garasjer, hytter 
og eneboliger, til større boligkomplekser og 
næringsbygg. 

Med lang erfaring og kunnskap innen 
byggprosjektering, kan vi love deg høy kvalitet 
og godt teknisk arbeidsgrunnlag når vi leverer 
komplett teknisk materiell til dine prosjekter.

Vi er godkjent i tiltaksklasse 2.

Hva vi kan gjøre for dere?
Vårt fokusområde er boligbygging og trehus, 
men vi prosjekterer også andre typer bygg som 
f.eks. næringsbygg, barnehager, offentlige bygg 
med mer. Alt arbeidet blir utført med moderne 
dataverktøy. Våre vanligste tjenester omfatter 
følgende:

Regulering
Vi kan utarbeide reguleringsplan der vi tar 
hånd om hele prosessen fra befaring i området, 
utarbeidelse av skissekart, oppstartsmøte med 
kommunen og utarbeiding av reguleringsplan 
med kart, beskrivelse og bestemmelser.

Skissetegninger
Vi har kunden i fokus og leverer skisser raskt og 
rimelig.

Byggesøknadstegninger
Komplette byggesøknadstegninger. 
Plan, snitt og fasade i målestokk 1:100, 
situasjonsplan og energiberegning. Terrengsnitt 
lages i forbindelse med fasadetegninger. 



Situasjonsplan omfatter også plassering av 
tiltaket i plan og høyde, stigningsforhold for 
atkomst med mer.
Vi har raskt levering, men hovedfokus er å 
produsere et komplett og korrekt grunnlag for å 
legge til rette for rask og smidig saksbehandling 
i kommunen. 

Arbeidstegninger
Våre arbeidstegninger leveres i målestokk 1:50 
og er svært detaljerte for effektiv utførelse på 
byggeplass. Alle tegninger har henvisninger til 
relevante detaljtegninger som også leveres. 
Kort oppsummert leverer vi følgende typer 
tegninger/beskrivelser: Bjelkelagstegninger, 
sperreplan, snitt, plantegninger, 
fundamentstegninger.
Vi foretar statiske beregninger av 
bærekonstruksjon.

Detaljprosjektering
Dakark har en egen detaljsamling som dekker 
99% av nødvendige detaljer i et typisk 
byggeprosjekt. Av og til kommer vi bort i 
løsninger som krever spesielle detaljerte 
beskrivelser. Behovet for slike detaljer avklares i 
prosessen når vi produserer arbeidstegninger, og 
nødvendige detaljer utarbeides etter behov. 

Ansvarlig søker
Dakark AS er sentralt godkjent som ansvarlig 
søker og utfører denne tjenesten over hele 
landet. 

Andre tjenester: 
Som rådgivere utfører også en rekke andre 
tjenester for våre kunder. Eksempler på 
tjenester vi utfører følger under, listen er ikke 
uttømmende: 

Visualisering: render og fotomontasjer
Brannprosjektering
Energirådgivning, energimerking
Betongberegninger



       

Dakark AS
Flyplassvegen 22

6040  VIGRA

Tel: 70 18 90 60
Fax: 70 18 12 88
prosjektering@byggmann.no

SKISSETEGNING
BYGGESØKNADSTEGNINGER
SITUASJONSKART
ARBEIDSTEGNINGER
DETALJTEGNINGER
ALT INNEN REGULERING
BYGGESAK
KALKULASJONER

www.dakark.no

MATERIALLISTER
VISUALISERINGER
TEKNISK RÅDGIVNING
STATISKE BEREGNINGER
ENERGI- OG STØYBEREGNINGER
ENERGIMERKING
BRANNPROSJEKTERING

VI UTFØRER BLANT ANNET


