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Omsetning og bruk av produkter til byggverk (byggevarer)

319.02.2021



Dokumentasjonskrav

419.02.2021

– Alle produkter til byggverk (byggevarer) skal ha 
dokumenterte egenskaper
• Krav siden 1969 for produkter det stilles brannkrav til
• Klasser for utvendige overflater siden 1985

– TEK17 § 3-1
• (2) Før produkter bygges inn i byggverk skal det dokumenteres at 

produktene har de egenskapene som er nødvendige for at det 
ferdige byggverket skal tilfredsstille kravene i forskriften.

• Kravet gjelder uavhengig av om produktet kan CE-merkes eller 
ikke



Omsetning og bruk av produkter til byggverk (byggevarer)

519.02.2021

– CE-merking beviser at et produkt er i samsvar med
• harmonisert produktstandard, eller
• europeisk teknisk bedømmelse

– CE-merkede produkter kan fritt omsettes i hele EØS-
området.

– CE-merkede produkter kan ikke automatisk brukes i 
norske bygninger.
• Ytelsene må være tilstrekkelige for at byggverket skal 

oppfylle de tekniske krav i byggteknisk forskrift



Produktstandarder (1)

619.02.2021

– Forpliktelser etter byggevareforordningen

– Harmoniserte produktstandarder angir 
ytelser/egenskaper som må 
dokumenteres for å kunne markedsføre 
produktet innenfor EU/EØS-området.

• Minst én ytelse/egenskap skal være 
dokumentert

• Må i praksis dokumentere ytelser som er 
nødvendige for å kunne avklare om TEK er 
oppfylt



Produktstandarder (2)

719.02.2021

– For produkter av mindre betydning for at 
byggverk tilfredsstiller de grunnleggende 
kravene, kan angivelse av 
ytelser/egenskaper være basert på 
egenerklæring fra produsent

– For dokumentasjon av andre produkter 
må et teknisk kontrollorgan involveres



Produktstandarder (3)

819.02.2021

– Oppgavene som produsenter og 
tekniske kontrollorgan skal utføre ved 
dokumentasjon av produkter er 
kategorisert i ulike systemer for 
vurdering og verifikasjon av ytelser.

– ZA-tillegget i de harmoniserte 
produktstandardene gir opplysninger 
om hvilket system som skal brukes.Notified bodies – Regulation (EU) No 305/2011 –

Constructions products



Systemer for vurdering og verifikasjon av ytelser

919.02.2021

Figur: Treteknisk



Testing for Euroklasse

1019.02.2021

– Klassifiseringsstandarden NS-EN 13501-1:2018 angir 
hvilke tester som skal gjøres for å kunne klassifisere

– Hovedmetoden er NS-EN 13823:2020; SBI-metoden 
(Single Burning Item)
• Produkter som ikke egner seg for prøving etter NS-EN 

13823:2020 kan prøves etter NS-EN 14390:2007 Brannprøving 
– Storskalarom referanseprøvning for overflateprodukter

– Euroklassen gjelder for produkter slik de 
anvendes/monteres i byggverket («end use
conditions»)

Figur: RISE



1119.02.2021

«Euroklasser» - reaction to fire
Hovedklassene er A1, A2, B, C, D, E og F.

Produkter i klasse A1: Bidrar ikke til brann.
Produkter i klasse F: Oppnår ikke klasse E eller 
bedre

Underklasser:
• s1, s2 og s3 for røykproduksjon
• d0, d1 og d2 for brennende dråper

• Klasse s1 betyr at produktet gir liten 
røykproduksjon.

• Klasse d0 betyr at det ikke oppstår 
flammende dråper eller partikler.

• For klassene s3 og d2 er det ingen 
begrensning for henholdsvis røykproduksjon 
og flammende dråper eller partikler.

Kap 11 Innledning



NS-EN 13501-1:2018

1219.02.2021

SBI-testrigg:
Hjørne med
• Sidekanter 1,5 m 

og  0,5 m
• Høyde 1,5 m

Brannpåkjenning: 
30 kW («papirkurv»)

Figur: 
Treteknisk



Euroklasser og virkeligheten

1319.02.2021

– Euroklassene (A1 – F) er kun et system som benyttes for 
å rangere produkter innbyrdes basert på småskalatester.

– I en virkelig brann, med mye større brannpåkjenning, er 
det ikke sikkert at denne rangeringen er «riktig», eller 
sier så mye om hvordan et produkt vil oppføres seg.

– Tester etter Grenfell viser at det er kombinasjonen av 
produkter som bestemmer brannegenskapene, ikke 
enkeltproduktene alene.



Stor-/fullskalatester (1)

1419.02.2021

– En stor-/fullskala fasadetest kan benyttes som
• støtte for en analyse i et konkret byggeprosjekt
• For å dokumentere en ytterveggskonstruksjon direkte mot 

funksjonskrav i forskriften (§ 11-9 første og annet ledd)

• grunnlag for en teknisk godkjenning av en konkret 
ytterveggskonstruksjon

– En stor-/fullskalatest kan ikke benyttes for å klassifisere 
enkeltkomponenter i en veggkonstruksjon, f.eks. et 
utvendig kledningsprodukt.



Stor-/fullskalatester (2)

1519.02.2021

– Ny europeisk standard for fasadetest vil 
trolig gi grunnlag for å klassifisere hele 
ytterveggskonstruksjonen («fasadeklasse»)

– Enkeltkomponenter må likevel normalt 
dokumenteres hver for seg, fordi de også 
vil brukes i andre konstruksjoner eller ha 
andre bruksområder



Analyse i konkrete byggeprosjekter (1)

1619.02.2021

– Oppfyllelse av overordnede funksjonskrav kan 
dokumenteres ved analyse

– Produkter må uansett ha dokumenterte 
egenskaper
• Må kjenne egenskapene for å kunne vurdere om 

produkter kan gi et uakseptabelt bidrag til 
brannutviklingen



Analyse i konkrete byggeprosjekter (2)

1719.02.2021

– Må dokumentere at det ikke kan oppstå 
uakseptabel spredning av brann på fasaden
• Både utforming av fasaden og bruk av 

materialer/produkter har betydning

– Kan benytte en stor-/fullskalatester som 
støtte
• SP Fire 105 eller tilsvarende
• Kan også være en ikke-standardisert 

prøvemetode
Foto: Ole Raymond Lehne



Analyse i konkrete byggeprosjekter (3)

1810.11.2020

– NS 3901 Krav til risikovurdering av 
brann i byggverk
• Obligatoriske brannscenarioer
• Gjelder både ved risikoanalyse og 

komparativ analyse
• Omfatter bl.a.
• Det verste troverdige – rask 

utvikling og høy branneffekt (kan 
være nødvendig å analysere flere, 
som oppstår på ulike steder)

• Representative scenarioer som kan 
avdekke robustheten



Analyse i konkrete byggeprosjekter (4)

1919.02.2021

Scenarioanalyser kan være kvalitative, jf. utdrag fra NS 3901:



Byggefasen - oppsummering

2019.02.2021

– Ved ferdigstillelse skal byggverket oppfylle krav i TEK

– Inntil 5 år etter at ferdigattest er utstedt skal ansvarlige foretak oppbevare 
dokumentasjon for oppfyllelse av sin ansvarsrett, og kommunen kan gi pålegg 
om retting eller utbedring.



Bruksfasen (1)

2119.02.2021

– Brann- og eksplosjonsvernloven med 
forskrifter gjelder fra første bruksdag

– Kommunen skal gjøre risikobasert 
tilsyn etter brann- og 
eksplosjonsvernloven § 13.

– Tilsynet vil i praksis sjelden omfatte 
for eksempel vanlige boligbygninger.

– Forskrift om brannforebygging (§ 5):

–Eieren av et byggverk skal sørge for 
at bygningsdeler, installasjoner og 
utstyr i byggverket som skal 
oppdage brann eller begrense 
konsekvensene av brann, blir 
kontrollert og vedlikeholdt slik at de 
fungerer som forutsatt.



Bruksfasen (2)

2219.02.2021

– Egenskaper og ytelser til produkter kan endre seg over 
levetiden til et byggverk.
• Usikkert hvor lenge brannhemmende kledning bevarer egenskapene
• Er NS-EN 16755:2017 god nok?
• Mange strøk maling kan bety at opprinnelig klasse ikke 

opprettholdes

– Kan vi derfor redusere ytelsene for nybygg?
• Betyr i så fall bety at ytelsen over levetiden kan 

bli ytterligere svekket, dvs. at vi aksepterer et samlet sett lavere 
sikkerhetsnivå enn i dag.



www.dibk.no

Følg oss på:

2
3

Takk!


