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Innledning
3. utgave, 2003
Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som
er gått er vår erfaring at veiledningen på enkelte områder inneholder for upresise
formuleringer. Noen feil var oppstått i produksjonsprosessen. På noen områder var
ikke teksten å jour med behovet. Denne 3. utgaven av veiledningen angir de samme
kravsnivåer som forrige utgave. Dette er naturlig, siden forskriften ikke er endret.

Forskriften er i det vesentlige bygget opp med krav til funksjoner. I stor grad er
funksjonsreglenes frihet til valg blitt lite benyttet. F.eks. reglene om brannvern, i
forskriftens kapittel 7-2, er blitt praktisert gjennom bruk av detaljer og eksempler
som fantes i den tidligere utgaven av veiledningen. Vi har derfor funnet det
nødvendig å omstrukturere veiledningen og klargjøre at reglene kan etterleves
gjennom bruk av anerkjente løsninger, gjennom analyse og gjennom en kombina
sjon av disse. I praksis vil det nok være komparativ analyse som må benyttes. Av
den grunn vil det en del steder i veiledningen finnes løsninger som samlet
illustrerer nivået i forskriften. Eksempler som ikke er nødvendige for å illustrere
nivå, eller som angir utførelsesmåter kan utgis av andre enn Statens bygnings
tekniske etat. De er derfor fjernet.

Ved denne revisjonen av veiledningen har vi forsøkt å være konsekvente med
bruken av de modale hjelpeverbene:

skal angir absolutt krav og benyttes bare i forskrift.
Eksempel: «I nærheten av byggverk skal det være tilstrekkelig antall
parkeringsplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede».

må angir absolutt krav og forutsetning for valg.
Eksempel: «Dersom lokale klimadata benyttes, må disse også legges til grunn
ved beregning av rammen».

kan angir valgfrihet.
Eksempel: «Innenfor dette rammekravet kan man justere vindusarealet og U
verdiene».

bør angir en anbefaling.
Eksempel: «I bygninger med måleverdig areal på loft bør alle vertikale
ytterkonstmksjoner tilfredsstille kravet til yttervegg».

vil angir følge av valg.
Eksempel: «Forskriftens krav til lufttetthet vil være oppfylt når disse
tabellverdiene legges til grunn».

De direkte henvisninger til aktuelle standarder og byggdetaljblader er tatt ut i
denne utgaven fordi disse blir raskt utdaterte. I internettversjonen av veiledningen
er det for hvert kapittel eller paragraf gitt lenker til aktuelle lister over henvis
ninger. Dette er lister som til enhver tid holdes oppdatert av hhv. Standardi
seringsorganisasjonen og Byggforsk. Som et vedlegg til denne trykte veiledningen
gis en oversikt over disse henvisningene på utgivelsestidspunktet.
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ForesIåtte endringer i den tekniske forskriften

Kommunal- og regionaldepartementet sendte 17. februar 2003 forslag til endringer
i TEK på høring. Høringsfristen ble satt til 11. april 2003. Forslaget innebærer
endringer i følgende bestemmelser:

§ 4-4 Areal

§ 10-2 Generelle krav til uteareal

§10-21 Atkomst til byggverk

I veiledningen er det for de respektive bestemmelsene satt inn en ramme med den
foreslåtte endringstekst. Endring i forskriften vil dog tidligst skje etter hørings
periodens utløp, dvs. våren 2003. Endringene som måtte bli vedtatt kan avvike fra
forslaget.

Om veiledningen
Denne veiledningen beskriver forskrift om krav til byggverk og produkter til
byggverk og løsninger som tilfredsstiller forskriften på tre nivåer:

For det første utdypes hva reglene inneholder. Dette er ren fortolkning av
bestemmelsene

Dernest angis løsningsmåter eller fremgangsmåter som kan føre til
tilfredsstillende resultat dersom man velger å analysere eller beregne. Dette
kan være en noe tung måte å dokumentere at kravene er oppfylte på. Denne
fremgangsmåten kan derfor være best egnet for store byggverk og byggverk
der utførelse eller design avviker fra det tradisjonelle

Det tredje nivået er «kokebokløsninger». Følges disse oppskriftene så blir
resultatet akseptabelt. Denne delen har tradisjonelt tatt stor plass i
veiledningen. Løsninger for produkter etc. vil man finne i annen litteratur,
produktdokumentasjon, eller f.eks. i Byggdetaljer fra Byggforsk. I den grad
tidligere veiledning hadde eksempler av denne type vil de fremdeles kunne
anvendes.

Det må være helt klart at veiledningens løsninger ikke er forskrift, men
beskrivelser av løsninger som tilfredsstiller forskriften. Med egnet kunnskap og
verktøy går det an å dokumentere seg frem til gode løsninger med analyse og
beregning. Intensjonen bak forskriften er jo nettopp at sikre, gode og bruksvennlige
byggverk skal være lovlige seiv om de avviker fra det tradisjonelle, dersom egen
skapene kan dokumenteres.

Forskriftens virkeområde

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk, teknisk forskrift, setter
krav til tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven. Kravene gjelder i utgangs
punktet for alle byggearbeider, uavhengig av om arbeidene er søknadspliktige eller
ei.

Det spiller ingen rolle for bruk av reglene om byggverket er oppført på land eller i
sjø. De relevante kravene blir de samme, men de tekniske løsningene blir
forskjellige tilpasset oppføringsstedet.
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«Direkte anvendelse»

Forskriften i sin helhet får direkte anvendelse for arbeider som omfattes av
følgende paragrafer i loven:

§ 93 som gjelder alle søknadspliktige arbeider

§ 86 a som gjelder mindre byggearbeid på boligeiendom

§ 86 b som gjelder byggearbeid innenfor en enkelt bedrifts område

§ 86 som gjelder hemmelige militære anlegg

Mindre tiltak som er unntatt fra søknads- og meldingsbehandling etter
saksbehandlingsforskriften § 7

Kommunaltekniske anlegg kommer i en litt spesiell stilling fordi forskriften er
særlig formulert for installasjoner innen byggverk og ut til hovedledning. Men
reglene gjelder også for utførelse av selve hovedledningen og videre til resipient
eller fra vannreservoar. I dette kan det være både nødvendig og best å avlede
nødvendig kvalitet i forhold til helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet direkte fra
lovens § 77.

«Begrenset anvendelse»

Forskriften har begrenset anvendelse for tiltak som er nevnt i forskriftens § 1-2, 2.
ledd. Spesielt definerte deler av TEK kommer til anvendelse:

fritidsbolig med én bruksenhet og tilhørende uthus, garasje o.l.

«Så langt det passer»

Forskriften gjelder så langt den passer for arbeider som omfattes av:

§81 som gjelder driftsbygninger i landbruket

§ 84 som gjelder varige konstruksjoner og anlegg, samt vesentlig
terrenginngrep mv.

§ 85 som gjelder midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner
eller anlegg

«Arbeider i bestående byggverk»

Forskriften gjelder også for byggearbeider i bestående byggverk. Det fremgår av
plan- og bygningsloven § 87 nr. 1:

Arbeid på bygning må ikke utføres, hvis det vil føre til at bygningen kommer i strid
med denne loven - herunder bestemmelser gitt i medhold av loven - eller at den
kommer ytterligere i strid med loven enn den allerede er.

Det innebærer at man ikke kan gjøre arbeidene dårligere enn det som fra før er
nivået for den bygningsdel eller del av bygningen som man skifter ut, rehabiliterer
eller vedlikeholder. For å kunne vurdere graden av avvik fra det som kreves, så må
man i utgangspunktet kjenne og bruke de krav som gjelder for slike arbeider i dag.
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For arbeider i bestående byggverk er det ofte en begrensning til, idet f.eks. eldre
bygninger i seg seiv kan umuliggjøre at forskriften følges helt ut. Bygningen må
uansett ikke komme mer i strid med forskriften enn den allerede er, se nedenfor
under «Dispensasjon».

Dispensasjon
Dispensasjon i medhold av plan- og bygningsloven § 7 kan bare gis «når særlige
grunner foreligger». Av uttrykket «særlige grunner» fremgår det at ingen har krav
på å få dispensasjon. Dette beror på kommunens skjønn. Uttrykket må likevel ikke
forstås slik at det må foreligge ekstraordinære omstendigheter for at dispensasjon
skal kunne gis. Det må ses i forhold til de offentlige hensyn som skal ivaretas
gjennom bygningslovgivningen. Foreligger det en overvekt av hensyn som taler for
dispensasjon vil lovens vilkår være oppfylt.

Det sentrale ved vurderingen av dispensasjonssøknader vil etter dette være styrken
av de offentlige hensyn som vedkommende bestemmelse skal ivareta, dernest
vekten av de særlige grunner til å fravike disse offentlige hensyn.

Ved utarbeidelsen av forskriften er det lagt vekt på å tilpasse kravene til den
vanlige byggemåten. Hovedregelen må derfor være at det i normaltilfellene ikke
gis dispensasjon fra bestemmelsene. Kapitlene som gjelder for sikkerhet er i stor
grad formulert som funksjonskrav. Det har ingen hensikt å dispensere fra krav om
at bygning skal være sikker for brukeme. I forhold til funksjonskravene skal
nemlig ethvert trygt byggverk lovlig kunne oppføres etter at det er gitt bygge
tillatelse. Det utrygge byggverk er det derimot overbodet ikke ønskelig å oppføre.

Andre deler av forskriften gir mer detaljerte krav, eller kan fravikes uten at det
berører risiko for helse, miljø og sikkerhet.

Når det gjelder bestemmelsene om funksjonshemmedes tilgjengelighet til og i
bygninger, er dette minimumskrav som det offentlige har sterk interesse av at blir
fulgt. Det skal derfor kreves relativt mye av «de særlige grunner» som må foreligge
før dispensasjon fra disse bestemmelsene kan gis.

Kravet om at «særlig grunner» må foreligge, gjelder seiv om det ikke er noe krav
om at søknaden om dispensasjon må grunngis. I henhold til forvaltningsloven § 17
skal kommunen påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.
Dersom kommunen finner det nødvendig og søkeren ikke alt har redegjort for
forholdet, kan det bes om nærmere begrunnelse i saken før avgjørelse treffes. I
tvilstilfelle kan kommunen innhente uttalelse fra funksjonshemmedes organisasjon
i kommunen eller fylket.

Forskriftens sikkerhetsnivåer skal gjelde for ethvert byggverk. Forskriftens øvrige
bestemmelser (f.eks. om romutforming og brukbarhet) vil imidlertid for fritt
liggende boenhet der tiltakshaver seiv skal bo, ofte kunne tilpasses etter ønsker om
særskilte løsninger. Tiltakshaver bør i slike saker kunne meddeles dispensasjon fra
disse deler av forskriften, slik at den ønskede løsning kan brukes. Kommunen bør i
disse særtilfelle kreve noe mindre av de «særlige grunner» som må foreligge før
dispensasjon kan innvilges etter plan- og bygningsloven § 7, enn i de tilfellene der
tiltakshaver ikke seiv skal bebo bygningen. I vurderingen kan det legges noe vekt
på om ønsket om å fravike forskriften skriver seg fra tiltakshaver seiv eller fra
dennes kontraktspartnere. Det bør også vises en del varsomhet dersom ønskene
gjelder egenskaper som kan bli sterkt ønsket av senere eiere. I denne sammenheng
kan det legges vekt på at varigheten er høyst ulik for de enkelte deler av byggverk
(f.eks. bæresystem, vinduer, installasjoner).
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Dispensasjon og bestående byggverk
For arbeider i eller på eksisterende byggverk kan det ofte være vanskelig å
tilfredsstille kravene i forskriften fullt ut. Plan- og bygningsloven § 87, som
omfatter slike arbeider, har en særskilt dispensasjonshjemmel i lovens § 88. Denne
forutsetter ikke at det må foreligge «særlige grunner» før dispensasjon kan gis. For
slike arbeider er det dermed noe mer kurant å få dispensasjon. Denne dispensa
sjonsadgangen har imidlertid tre vesentlige begrensninger som ikke må over
skrides:

Arbeidet må være forsvarlig ut fra helsemessige forhold

Arbeidet må være forsvarlig ut fra brann- og bygningsmessige forhold

Arbeidet må ikke føre til at bygningen kommer ytterligere i strid med loven
enn den allerede er fra før.

Dispensasjon som medfører at bygningen kommer ytterligere i strid med loven enn
den var fra før, kan bare tillates dersom det foreligger «særlige grunner» og
dispensasjon kan bare gis etter en helhetsvurdering i medhold av lovens § 7.

Hjemmeulykker
Norge er i dag i toppen på den internasjonale statistikk for ulykker. Det er bakgrun
nen for at Regjeringen har utarbeidet en egen handlingsplan: Handlingsplan for
forebygging av ulykker i hjem, skole, fritid. 1997 - 2002. Et element i denne
planen er at bestemmelser om sikkerhet i byggverk er samlet og utvidet, se § 7-4.
Etterlevelsen av kravene som skal forebygge hjemmeulykker må dernest bedres.
Det er bakgrunnen for at vi peker spesielt på de reglene som er tatt inn i
forskriftens § 7-4.

En rekke bestemmelser har betydning for forebygging av hjemmeulykker. I tillegg
til disse bestemmelsene har imidlertid en rekke faktorer som ikke er berørt i eller
omfattet av forskriften klar betydning for reduksjon av hjemmeulykkenes antall. En
del av disse faktorene vil fanges opp av plan- og bygningsloven § 74 nr. 1 som sier
at:

Bygning med opphaldsrom for mennesker skal ha forsvarlig planløsning....
Den tekniske forskriften har ikke detaljkrav til planløsning, men lovens bestem
melse om forsvarlig planløsning er et funksjonskrav som også har til hensikt å
unngå at det skapes farlige situasjoner. Det er derfor viktig at lov og forskrift ses
som en helhet. Gode romforbindelser og ryddig planløsning er viktig for sikker
heten, samtidig som det fremmer trivsel og et enklere hverdagsliv.

Forbrenningsskader er i begrenset utstrekning ivaretatt i lov og forskrift. Det er
ivaretatt ved at skolding ikke skal forekomme ved tappested for vann til personlig
hygiene, men forskriften har intet om forebygging av skolding fra komfyrer etc.
Innredning omfattes ikke av forskriften, og komfyr er derfor ikke ansett som del av
bygning. Det forhindrer ikke at sikring av varme plater, kasseroller og stekeovn er
viktig og bør iverksettes uavhengig av forskriftskravene.

Forskriften inneholder i dag ikke krav til elektriske installasjoner. Slike følger av
lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr av 24. mai 1929 nr. 4.
Imidlertid vil litt omtanke ved planlegging kunne virke effektivt til forebygging av
skader knyttet til elektriske anlegg. Barnesikre kontakter bør inngå i alle nye
bygninger der barn kan forventes å oppholde seg. Eventuelt kan det settes
plastpropper i kontaktene slik at barn ikke pirker i dem. Likeledes vil forstandig
plassering av kontaktene i seg seiv kunne forebygge skader.

Det er en kjennsgjerning at mange hjemmeulykker skjer ved at eldre har vansker
med å bruke kontakter montert ved gulvlisten, f.eks. ved støvsuging. Aksjon mot
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hjemmeulykker anbefaler derfor, med god grunn, at hvert rom bør ha en kontakt
montert i håndhøyde. Det er da også samsvar med krav om brukbarhet for
bevegelseshemmede slik det fremkommer i forskriften.

Tidligere forskrift hadde få bestemmelser som gjaldt belysning i bygninger. Krav
om egnet belysning eller dagslys er nå innført. Belysning vil virke positivt til
forebyggelse av hjemmeulykker. Spesielt bør det vurderes god belysning ved
nivåforskjeller, trapper, inngangspartier etc.

For øvrig viser vi til de enkelte kapitler i forskriften der det fremkommer krav til
forebygging av ulykker.

Innemiljø
Kostnadene ved dårlig inneklima er store og et stort antall mennesker har syk
dommer og plager som kan relateres til inneklima. På den bakgrunn er det laget en
særskilt handlingsplan; Handlingsplan for forebygging av astma, allergi og
inneklimasykdommer. Den tekniske forskriften følger opp denne planen ved at det
nå er innført krav til inneklima som går langt utover det som tradisjonelt har vært
angitt i byggeforskrift. Vi finner derfor grunn til å fremheve dette kapitlet.
Endringene i nivået skyldes at kunnskapene om inneklima og dets virkninger på
mennesker har vært sterkt økende de senere år. Inneklima er derfor ansett som et
nytt og helhetlig fagområde. Det er helhetsvirkningen som byggverket og dets bruk
har for mennesker som fokuseres gjennom forskriftens regler. Derfor er det viktig å
ta hensyn til inneklimapåvirkning i hele produksjonskjeden, for det er begrensede
muligheter for å avhjelpe innebygd dårlig innemiljø ved bruk av tekniske
installasjoner i etterhånd.

Forpliktelser etter EØS-avtalen
EØS-avtalen medfører en rekke forpliktelser for norske bygningsmyndigheter. De
EU-direktiver som gir retningslinjer for oppbygging av nasjonalt regelverk bl.a. på
byggeområdet gjelder også i Norge. Det har påvirket innholdet i den tekniske
forskriften og det påvirker fortolkningen av bestemmelsene. Et vesentlig element i
de nyere direktivene er at de legger opp til at det som står i europeiske standarder
eller europeisk teknisk godkjenning skal være godt nok, forutsatt at det er riktige
nivåer som er lagt til grunn. Det samme system har norske byggeforskrifter hatt
siden 1969. Materialer, metoder og utførelser etter Norsk Standard har vært og er
godt nok, se også Kap. VI.

En del EU-direktiver gjelder for konkrete produktkategorier og setter direkte krav
til ytelser og funksjon. Dette er eldre direktiver som ikke er bygget opp etter EUs
nye metode. Etter EØS-avtalen er Norge like fullt forpliktet til å legge dem til
grunn i det nasjonale regelverk. Og slike direktiver finnes for eksempel direkte
nevnt i innledningen til Kap. V.

Det vesentlige med tilpasningen til EUs direktiver er at norsk regelverk ikke skal
medføre tekniske handelshindre. Det er på dette fundamentet den tekniske
forskriftens krav til tiltak er utformet. De vesentligste deler av de nye reglene er
dessuten blitt til i nært samarbeid med land innen EØS.

Etter EØS-avtalen er vi forpliktet til å vise at byggevaredirektivet er inntatt i norsk
regelverk. EU-kommisjonen fatter også formelle vedtak til utfylling og for prakti
sering av direktivet. Vi har også en forpliktelse til å innta disse vedtak i regelverket
og praktisere dem som forutsatt.
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Slike vedtak med referanse til byggevaredirektivet, vil være:

valg av prosedyre for samsvarsvurdering for forskjellige produktområder som
skal inngå i europeiske tekniske spesifikasjoner.

klassifiseringer og prøvemetoder på brannområdet, som grunnlag for tekniske
spesifikasjoner.

prosedyreregler for administrative forhold og utstedelse av europeisk teknisk
godkjenning.

Forskriften refererer til standarder og retningslinjer for tekniske godkjenninger som
tekniske spesifikasjoner. Vedtakene om samsvarsvurderinger og klassifiseringer vil
bli inntatt i standardene og retningslinjer for godkjenninger og er den praktiske
implementeringen av vedtakene. I veiledningen til Kap. V (§ 5-14) beskrives
modulene for vurdering av om byggevarer samsvarer med spesifikasjonene.

Forholdet til byggevaredirektivet mv.

Den tekniske forskriften er utformet i det helt vesentlige som funksjonskrav til
tiltak. Det gir et visst tolkningsrom for løsninger. EUs byggevaredirektiv og
dokumenter knyttet til dette gir i stor grad føringer for slik fortolkning av hva
reglene betyr for teknisk løsning og for produkter som inngår i byggverk. I tillegg
til byggevaredirektivet gjelder en rekke andre direktiver i EU på overlappende eller
tilstøtende områder. Noen av disse har direkte relevans for enkeltprodukter og
løsninger og er derfor nevnt direkte i denne veiledningen.

Direktivene med basisdokumenter er direkte lagt til grunn for den tekniske
forskriften. Vi vil også trekke frem direktiv om sikkerhet på arbeidsplassen som er
lagt særlig vekt på ved utforming av reglene om brukbarhet og sikkerhet på
arbeidsplassen.

EØS- og EU-relaterte uttrykk og begreper i denne veiledningen

Byggevarer: Produkter som reguleres av bestemmelsene i byggevaredirektivet

EN: Euronorm - europeisk standard som skal gjennomføres som NS

CEN: Comité Européen de Normalisation - Den europeiske standardiserings-
organisasjonen

CE-merke:
Skal vise at krav som myndighetene stiller i harmonisert standard og
Europeisk teknisk godkjenning er tilfredsstilt

EOTA: European Organization for Technical Approval - Den europeiske organisa
sjon for tekniske godkjennelser

ETA: European Technical Approval, Europeisk teknisk godkjenning

EØS: Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde

ISO: International Standardization Organization - Den internasjonale standardi
seringsorganisasjon

Guidance Papers:
En rekke veiledninger fra EU-kommisjonen om forståelsen av Byggevare
direktivet. (veiledningene er ikke oversatt til norsk):

A. The designation of notified bodies in the field of the Construction Products
Directive - rettledning for myndighetene når tekniske kontrollorganer skal
utpekes

B. The definition of factory production control in technical specifications for
construction products - om produksjonskontroll i fabrikken, hovedsakelig
ment for de som skriver harmoniserte tekniske spesifikasjoner
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C. The treatment of kits and systems under the Construction Products
Directive - om elementer og byggesystemer og deres forhold til
Byggevaredirektivets bestemmelser, bl.a. om CE-merking

D. CE-marking under the Construction Products Directive - om betingelsene
for bruk av CE-merket på byggevarer

E. Levels and classes in the Construction Products Directive - om klasser og
nivåer brukt i forbindelse med byggverk og produkter

F. Durability and the Construction Products Directive - om varighet og
livsløpslengde for byggverk og produkter

G. The European classification system for the reaction to fire performance of
construction products - om Euroclass-systemet for klassifisering av
bygningsprodukters egenskaper ved brannbelastning

H. A harmonized approach relating to dangerous substances under the
Construction Products Directive - om angivelse av farlige stoffer som en
del av dokumentasjonen av byggevarer

I. The application of Article 4(4) of the Construction Products Directive - om
betingelsene for bruk av bestemmelsen som gjelder ikke-anvendelse eller
kun delvis anvendelse av en teknisk spesifikasjon

J. Transitional arrangements under the Construction Products Directive - om
den overlappende periode der europeiske tekniske spesifikasjoner gjelder
parallelt med nasjonale spesifikasjoner

K. The attestation of conformity systems and the role and tasks of the notified
bodies in the field of the Construction Products Directive - om de tekniske
kontrollorganenes rolle og oppgåver ved bruk av de forskjellige systemene
for attestasjon av overensstemmelse

L. Application and use of Eurocodes - om de europeiske prosjekterings
standardenes bruk i forbindelse med byggverk og produkter etter
Byggevaredirektivet

Direktiver og andre EU-dokumenter kan lastes ned fra EU-Kommisjonens
hjemmeside http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/.
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ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Kap. I Alminnelige bestemmelser
§1-1 Forskriftens virkeområde
Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) gjelder for de
samme steder som plan- og bygningsloven. Det gjelder således for fastlands-Norge
ut til gmnnlinjen, inklusive sjøer og vassdrag. I tillegg til plan- og bygningsloven
og TEK, er det en rekke regelverk som berører byggearbeider. Blant disse er:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.
mars 1981 nr. 6, som forvaltes av Statens Forurensningstilsyn, SET.

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni
2202 nr. 20. Den forvaltes av Direktoratet for brann- og elsikkerhet.

Lov om brannfarlige varer av 21. mai 1971 nr. 47. Den forvaltes av
Direktoratet for brann- og elsikkerhet.

Lov om eksplosive varer av 14. juni 1974 nr. 39. Den forvaltes av Direktoratet
for brann- og elsikkerhet.

Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova) av 16. juni 1961 nr. 15. Denne
regulerer en del privatrettslige forhold mellom naboer.

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr av 24. mai 1929 nr. 4.
Loven forvaltes av Norges Vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) av 19.
november 1982 nr. 66. Loven forvaltes av Statens helsetilsyn.

Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeidsmiljøloven) av 4. februar
1977 nr. 4. Loven forvaltes av Arbeidstilsynet.

Lov om sivilforsvaret (sivilforsvarsloven) av 17. juli 1953 nr. 9. Loven
forvaltes av Direktoratet for sivilt beredskap.

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi
m.m. (energiloven) av 29. juni 1990 nr. 50. Loven forvaltes av Norges
Vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av
11. juni 1976 nr. 79. Loven forvaltes av Statens forurensningstilsyn, SET.

Lov om produktansvar (produktansvarsloven) av 23. desember 1988 nr. 104.
Loven forvaltes av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE).

Lov om teknisk kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre
samsvarsvurderinga av 16. juni 1994 nr. 20. Loven forvaltes av Nærings- og
handelsdepartementet.

Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og
forstadsbane mm (jernbanelova), av 11. juni 1993 nr. 100.

Lov om jord (jordlova) av 12. mai 1995 nr. 23. Forvaltes av
Landbruksdepartementet.

Lov om naturvern (naturvernloven) av 19. juni 1970 nr. 63. Forvaltes av
Milj øverndepartementet.

Lov om barnehager (barnehageloven) av 5. mai 1995 nr. 19. Forvaltes av
Barne- og familiedepartementet.
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Veglova av 21. juni 1963 nr. 23. Loven forvaltes av Vegdirektoratet.

Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v.
(industrikonsesjonsloven) av 14. desember 1917 nr. 16. Loven forvaltes av
Norges Vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Lov om vassdragsreguleringer (vassdragsreguleringsloven) av 14. desember
1917 nr. 17. Loven forvaltes av Norges Vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) av 24. november 2000 nr.
82. Loven forvaltes av Norges Vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Lov om havner og farvann m.v. (havne- og farvannsloven) av 8. juni 1984 nr.
51. Forvaltes av Fiskeridepartementet.

Alle disse lovene er supplert med en eller flere forskrifter. Når det oppstår
overlappende forhold, har vi vist til den aktuelle loven eller forskriften under
omtalen av den bestemmelse i den tekniske forskriften som det gjelder.

§1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak
For noen tiltak vil forskriften vanskelig kunne brukes direkte uten at det gir for
store konsekvenser. Det er derfor gjort generelle unntak for noen byggverks
kategorier:

Anlegg Forskriften gjelder så langt den passer, se plan
og bygningsloven § 84.

Driftsbygninger i landbruket Reglene gjelder så langt de passer. Det samme
gjelder i tilsvarende bygninger for dyr utenom
landbruket.

Elektriske anlegg Forskriften gjelder ikke for elektriske anlegg,
kraftledninger og fjernvarmeanlegg, når de er
konsesjonsbehandlet etter bestemmelser i eller i
medhold av lov om produksjon, omforming,
overføring, omsetning og fordeling av energi
m.m. av 29. juni 1990 nr. 50 (energiloven). Se
§ 6 nr. 3 i forskrift om saksbehandling og
kontroll i byggesaker.

Bygninger og bygningstekniske installasjoner i
tilknytning til slike anlegg omfattes av for
skriften og behandles som bygninger og
bygningstekniske installasjoner ellers. Se for
øvrig HO- 3/98: Elektriske anlegg og kraft
ledninger som beskriver hvordan slike anlegg
skal byggesaksbehandles.

15



§1-2-§1-2

m
ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Elektriske anlegg i byggverk

Flytende oppdrettsanlegg i
sjø

Fritidsboliger

Husvær for seterbruk

Husvær for skogsdrift

Jernbanetekniske anlegg

Konstruksjoner

Landbruksveier

Midlertidige
konstruksjoner

Midlertidige
anlegg

Transportable
konstruksjoner

Forskriften gjelder i det vesentlig ikke. Dog
berøres slike av krav i forskriftens § 7-44 om
sikkerhet i bruk og reglene om installasjonen
Se for øvrig Lov om tilsyn med elektriske
anlegg og elektrisk utstyr av 24. mai 1994 nr. 4.

Forskriften gjelder ikke for slike anlegg når de
er konsesjonsbehandlet etter lov 14. juni 1985
nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m v. Se § 6
annet ledd i forskrift om saksbehandling og
kontroll i byggesaker.

For fritidsbolig med én bruksenhet og
tilhørende uthus, garasje o.L, gjelder kun
forskriftens Kap. I til VII, §§ 8-1, 8-5, 8-52
tredje ledd, 9-2 første og annet ledd, 9-22, 9-5,
9-52 og Kap. XI

Iflg. § 1-2 i TEK gjelder § 8-23 for fritids
boliger. Dette gir ikke mening så lenge de
øvrige energibestemmelsene ikke er gjort
gjeldende for fritidsboliger. Det er gjort unntak
for hele Kap. 8.2.

De samme bestemmelser gjelder som for
fritidsboliger.

De samme bestemmelser gjelder som for
fritidsboliger.

Forskriften gjelder så langt den passer. Se for
øvrig HO-melding 4/2001: Jernbaneanlegg og
byggesak hvor det beskrives hvordan jernbane
anlegg skal byggesaksbehandles.

Forskriften gjelder så langt den passer, se plan
og bygningsloven § 84.

Forskriften gjelder ikke for landbruksvei som er
godkjent etter bestemmelser gitt i eller i
medhold av lov av 21. mai 1965 om skogbruk
og skogvern eller forskrift gitt i eller i medhold
av lov av 12. mai 1995 nr. 23 (jordloven). For
andre landbruksveier gjelder forskriften så
langt den passer. Se forskrift om saks
behandling og kontroll i byggesaker § 6 nr. 4.

Forskriften gjelder så langt den passer, se plan
og bygningsloven § 85.

Forskriften gjelder så langt den passer, se plan
og bygningsloven § 85.

Forskriften gjelder så langt den passer, se plan
og bygningsloven § 85.
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Vannkraftanlegg Det er gjort unntak for slike anlegg som er
konsesjonsbehandlet etter bestemmelser i eller i
medhold av lov av 14. desember 1917 nr. 16
(industrikonsesjonsloven), lov av 14. desember
1917 nr. 17 (vassdragsreguleringsloven) og lov
av 15. mars 1940 nr. 3 (vassdragsloven). Se
forskrift om saksbehandling og kontroll i
byggesaker § 6 nr. 2. Den tekniske forskriften
gjelder likevel i tilknytning til plan- og
bygningslovens § 77 og denne forskriftens Kap.
V.

For arbeid på tiltak som ikke har slik konsesjon
gjelder forskriften så langt den passer, se plan
og bygningsloven § 84.

Vei Forskriften gjelder så langt den passer, se plan
og bygningsloven § 84.

Dersom veianlegget er offentlig og faller inn
under vegloven og det utføres i samsvar med
regulerings- eller bebyggelsesplan, er det gitt
unntak slik at forskriften kun gjelder i
tilknytning til plan- og bygningslovens § 77 og
denne forskriftens Kap. V. Se forskrift om
saksbehandling og kontroll i byggesaker § 6 nr.
1. Se også vår melding HO-2/2000 Offentlig
veianlegg og byggesak, som beskriver hvordan
veianlegg skal byggesaksbehandles.
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KARTVERK

Kap. II Kartverk
§ 2 Kartverk
Regleneom kartverkhørertil plan- og bygningslovensreglerom arealbruk.Disse
forvaltes sentralt av Miljøverndepartementet.Miljøverndepartementethar en
særskiltveilederom kart. Veilederengir utdypendekommentarerom etableringog
drift avkommuneneskartverk.

Veiledertil kartgrunnlagfor plan- og byggesaksbehandlingenT-1377,Miljøvern
departementet.
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GRAD AV UTNYTTING

Kap. Ill Grad av utnytting
§ 3 Grad av utnytting
Reglene om grad av utnytting hører til plan- og bygningslovensregler om
arealbruk.Disse forvaltes sentraltav Miljøverndepartementet.Miljøverndeparte
mentetharensærskiltveilederom gradav utnytting, Veiledertil grad av utnytting
T 1205.Veilederengir utdypendekommentarerog flere eksemplerpå hvordan
forskriftenskalanvendes.
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MÅLEREGLER

Kap. IV Måleregler
§ 4-1 Etasjeantall
Begrepet etasje er benyttet følgende steder i forskriften: Kap. III Grad av utnytting,
§ 7-22 Risikoklasser og brannklasser, § 7-27 nr. 3 Utgang fra branncelle, § 7-24 nr.
4 Rømningsvei, § 7-41 nr. 3 Fallskader, § 9-31 Utførelse av ventilasjonsanlegg, §
10-41 Krav om heis, § 10-51 Trapp og § 10-62 Skorstein i boliger.

Alle måleverdige plan som inneholder hoveddel, skal medregnes i etasjeantallet.
Det spiller ingen rolle om hoveddel bare utgjør en del av etasjen, om den er over
eller under terrengnivået rundt bygningen eller på loft. Det medfører bl.a. at rene
underjordiske bygninger vil ha tellende etasjer (f.eks. T-banestasjoner) på samme
måte som etasjer som inneholder hoveddel under terreng og som er del av en
tradisjonell bygning.

Alle måleverdige plan som bare inneholder tilleggsdel og som har himling høyere
enn 1,5 m over planert terreng, regnes med i etasjeantallet. Mindre loft (som har
bruksareal mindre enn 1/3 av underliggende etasjes bruksareal) regnes ikke med i
etasjeantallet, med mindre de inneholder hoveddel (f.eks. soverom). Med loft
forstår vi i denne sammenheng det øverste plan under en skrå himling. Kjeller som
bare inneholder tilleggsdel, regnes ikke med i etasjeantallet dersom himlingen er
lavere enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Slik
kjeller kan inneholde garasje, fordi garasje er tilleggsdel. Mellometasje/mezzanin
som har bruksareal mindre enn 1/5 av underliggende etasjes bruksareal, medregnes
ikke i etasjeantallet. Med mellometasje/mezzanin forstår vi i denne sammenheng et
plan som ligger med åpen forbindelse til underliggende plan.

En del er måleverdig når den oppfyller følgende tre krav:

Den har fri høyde over gulv på minst 1,9 m i en bredde på minst 0,6 m. Del
med skråtak regnes som måleverdig til 0,6 m utenfor høyden 1,9 m eller til
begrensende vegg eller annen bygningsdel, figur 1.
Fri høyde er høyde til underkant himling eller til underkant av konstruksjoner
som hanebjelker o.l.

Den er tilgjengelig via dør, trapp, permanent eller nedfellbar stige.

Den har gulv. Dog er trappeåpninger, heissjakter, vertikale sjakter og
konstruksjoner måleverdige seiv om de ikke har gulv.

Bruk av begrepene hoveddel, tilleggsdel og bruksareal, gjelder for alle deler av
forskriften der begrepet etasje eller etasjeantall benyttes.

I hoveddel inngår: oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, toalett, vaskerom, badstu,
trimrom, rom for svømmebasseng, vindfang, entre, vinterhager og rom for
kommunikasjon, inklusiv trapp mellom rom som nevnt her.

I tilleggsdel inngår boder og oppbevaringsrom, garasje, fyrrom, søppelrom,
tekniske rom, balkonger, terrasser og andre åpne deler og rom for kommunikasjon,
inklusiv trapp mellom rom som nevnt her.
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§ 4-1 fig. 1 Bestemmelse av måleverdige deler

§ 4-1 fig. 2 Beskrivelse av plan i bygning

§ 4-1 fig. 3 Beregning av etasjeantall

Bygningene A, B og C har alle fire etasjer

Definisjonen av etasjeantall er ikke egnet for bruk på planbestemmelser som er
behandlet og vedtatt før 1987. For slike planer må etasjeantallsbegrepet benyttes
slik som plangiverne har forutsatt at det skal brukes. Her finnes dessverre en stor
variasjon fra kommune til kommune og fra plan til plan.

§ 4-2 Høyde
Bestemmelser om høyde på byggverk fremkommer bl.a. i plan- og bygningsloven
§ 70, i planbestemmelser og i teknisk forskrift § 7-26. To typer høyder er aktuelle,
gesimshøyde og mønehøyde.

Hovedregelen er at gesimshøyde er høyden til skjæringen mellom ytterveggens ytre
flate og takflaten. Mønehøyde er høyden til skjæringen mellom to skrå takflater.
Gesims- og mønehøyde måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen hvis ikke annet er bestemt.
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§ 4-2 fig. 1 Måling av gesimshøyde

Gesimshøyde

når brystning
> 300 mm

Måling av
gesimshøyde
ved saltak

§ 4-2 fig. 2 Måling av gesimshøyde ved ark og takopplett

Måling av
gesimshøyde
ved ark

Måling av
gesimshøyde
ved takoppløft

I planbestemmelser har man som regel bestemmelser om høyde på byggverk. Noen
ganger gjøres det ved å fastsette høyden angitt i etasjeantall. Etasje er ikke noen
presis angivelse av høyde og slik bruk av begrepet etasje fører ofte til uklarheter.
Høydefastsettelse med kotetall er konkret og entydig, se § 4-2 fig. 3. Bygningers
høyde kan også angis i meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå, se § 4-2 fig.
4.
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når brystning
< 300 mm



§ 4-2 fig. 3

Gesimskote

§ 4-2 fig. 4

Planert terreng

Gjennomsnittlig
planert terreng

§4-2-§4-2

i.
MÅLEREGLER

Dersom gesims- og mønehøyde blir angitt ved kotetall, er ikke høyden
avhengig av terrengutforming

Mønekote

Måling av gesims- og mønehøyde i forhold til gjennomsnittlig planert terreng
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§ 4-2 fig. 5 For uvanlig bebyggelse kan målereglene være vanskelige å anvende.
Kommunen må i disse tilfellene bruke sin kompetanse for å fastsette
bygningens plassering, høyde og arkitektur

Unntak fra hovedregelen

Høyde som beskrevet i plan- og bygningsloven § 70 nr. 2, er gjennomsnittlig
gesimshøyde mot vedkommende nabogrense, målt i forhold til planert terrengs
gjennomsnittsnivå langs fasaden, se § 4-2 fig. 6.

§ 4-2 fig. 6 Måling av gesimshøyde som beskrevet i plan- og bygningsloven § 70 nr. 2

I forhold til forskriftens § 7-26 Brannspredning mellom byggverk, gjelder måling
bare for den eller de veggene som ligger nær annen bygning. For disse veggene er
det gesims- eller mønehøyde man skal måle. Høyden måles i forhold til planert
terrengs gjennomsnittsnivå langs fasaden.

Tak og bygningsutforming er imidlertid høyst variable. Det er derfor inntatt i
bestemmelsen, særregler som fanger opp de vanligste utformingene med brystning
eller ark.
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§ 4-3 Avstand
I henhold til hovedregelen i plan- og bygningsloven § 70 nr. 2, skal avstand fra en
bygning til nabogrense tilsvare bygningens halve høyde, men ikke være mindre enn
4 m. Tilsvarende setter forskriftens § 7-26, krav om avstand mellom bygninger som
ikke er skilt med brannvegg. Bestemmelsen er også aktuell når det i arealplan e.l.
er fastsatt krav til avstand.

I første ledd fastslås det at avstandene skal måles horisontalt fra fasadeliv. Er
tilbygg, utbygg e.l. forbundet med bygningen, skal avstanden måles fra disse.

Annet ledd åpner for at avstanden fortsatt kan måles fra fasadelivet når bygningen
har mindre utspring, inntil 1 m dype. Dette gjelder for takutspring, gesims,
balkonger etc. Etter ordlyden vil bestemmelsen også kunne omfatte mindre kar
napper. Har utspringet større dybde enn 1 m, skal avstanden økes med tilsvarende
det utspringet overskrider 1 m.

§ 4-3 fig. 1 Eksempler på måling av avstand til nabogrense for småhus med utspring
1 m og utspring større enn 1 m. For utspring > enn 1 m, må avstand fra
nabogrense til fasadeliv økes tilsvarende det utspringet overskrider 1 m
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Foreslåttendringsendtpå høring17.februar 2003:

§ 4-4Areal

Mindre bygning sombeskreveti plan- og bygningsloven§ 70
nr. 2 annetleddb, er bygningmedbruksarealeller bebygdareal
mindre enn 50 m2. Bestemmelsengjelder tilsvarendefor andre
mindreselvstendigetiltak somikke kanmålesift. NS3940.
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Kap. V Produkter til byggverk
§ 5-1 Produkter til byggverk
Dette kapitlet gjelder gjennomføring av plan- og bygningsloven § 77 om utførelse
av byggearbeid og krav til produkter til byggverk og § 111 om ileggelse av bøter
ved feil bruk av CE-merket o.a.

Kapitlet gjennomfører følgende direktiver i norsk lovgivning; Direktiv 89/106/EØF
- Byggevaredirektivet, direktiv 95/16/EF - Heisdirektivet, direktiv 92/42/EØF -
om varmtvannskjeler, direktivene 78/170/EØF og 82/885/EØF - om varmeprodu
serende enheter og direktiv 93/68/EØF om CE-merking av produkter.

Målet med reglene er å sikre at produkter og byggevarer som produseres eller
omsettes for å inngå i byggverk har de egenskapene som er nødvendige for at
byggverket skal oppfylle de krav som er satt til det i eller i medhold av plan- og
bygningsloven. Det er derfor innført plikt for enhver byggevareprodusent til å
sørge for at vårens egenskaper er dokumenterte før den markedsføres. Statens
bygningstekniske etat skal føre tilsyn med at ordningen virker etter hensikten.

Reglene omfatter enhver byggevare og ethvert produkt som inngår i byggverk som
omfattes av plan- og bygningsloven og den tekniske forskriften. De gjelder også
for varer som inngår i byggverk som omfattes av annen lovgivning. Det spiller
ingen rolle om tiltakene er helt eller delvis fritatt fra plan- og bygningsloven og
dens forskrifter for øvrig.

På områder der det er gjort større eller mindre fritak fra reglene i plan- og
bygningsloven, eksempelvis fra reglene om saksbehandling, se saksbehandlings
forskriften, SAK, kapittel 2, er Statens bygningstekniske etat tilsynsmyndighet når
det gjelder dokumentasjon av byggevarenes egenskaper. Sektormyndighetene vil
derfor kunne forholde seg til Statens bygningstekniske etat på samme måte som
kommunene gjør det innenfor byggesakene.

Reglene om produkter og dokumentasjon er utformet for å unngå at det oppstår
tekniske handelshindringer. Dokumentasjonssystemene er derfor lagt opp i samsvar
med forutsetningene i de aktuelle direktiv. Etter hvert som det finnes tilstrekkelige
tekniske spesifikasjoner, vil også dokumentasjonen kunne skje ved bruk av CE
merket.

Produkter

Reglene om plikt til å dokumentere produktegenskapene gjelder for enhver
byggevare og ethvert produkt til bruk i byggverk. I utgangspunktet er det kravene
som følger av den tekniske forskriften og av plan- og bygningsloven § 77 som skal
legges til grunn.

Byggevaredirektivet gjelder også for produkter og installasjoner som i
utgangspunktet er, eller kan være, underlagt annen lovgivning og andre
myndigheters ansvar. Når slike produkter skal bygges fast inn i et byggverk gjelder
kravene om dokumentasjon etter denne forskriften.

Elementer

Det finnes en rekke produkter som er satt sammen før de kommer til byggeplassen.
Slike produkter er byggevarer etter denne forskrift. Et element som kommer ferdig
kontrollert og merket fra fabrikken er en byggevare som markedsføres og
markedsovervåkes på samme måte som et enkelt byggeprodukt.

Elementer skal altså dokumenteres og de kan CE-merkes når de riktige tekniske
spesifikasjonene kommer på plass. Dette er nærmere beskrevet i «Guidelines on
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kits and systems under the Construction Products Directive», utgitt av EU
kommisjonen. Dokumentet forligger i norsk utgave:

«Behandling av byggesett og -systemer under Byggevaredirektivet», se BEs
hjemmeside på internett.

Byggesystemer og byggesett

Byggesystemer for sammensetning av produkter på byggeplass, faller ikke inn
under forskriftens § 5 om produktdokumentasjon. Derimot vil de enkelte
produktene eller byggevarene som inngår i systemet falle inn under reglene.
Systemene kan heller ikke bære CE-merket, det kan bare komponentene.

Det er kontroll med prosjektering og utførelse som fanger opp systemer, se
forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker, SAK, kapittel V.

Et «byggesett» bestående av et fast utvalg av komponenter med tilhørende
montasjeanvisning og som markedsføres som en «pakke», er derimot et
byggeprodukt og kan CE-merkes.

Ikke-markedsførte produkter

Produkter og byggevarer som ikke omsettes på det åpne marked omfattes ikke av
reglene om krav til dokumentasjon i § 5. Dette gjelder f.eks. når entreprenøren seiv
produserer varer eller framstiller spesiallagde komponenter for innbygging i sitt
eget, enkeltstående byggverk. Dette må vurderes i hvert tilfelle og er i
utgangspunktet ikke ment å gjelde serieproduksjon over lengre tid til en rekke
prosjekter av samme entreprenør.

Ikke-markedsførte produkter kan tilfredsstillende dokumenteres som del av
kontrollen under prosjektering og utførelse i den enkelte byggesaken.

Lokale produkter

Enkelte steder brukes lokale produkter i byggevirksomheten, produkter med lang
tradisjon i et distrikt og som ikke markedsføres i andre distrikter eller regioner.
Slike produkter skal fortsatt kunne brukes på samme måte som tidligere, forutsatt
at de er gode nok. Byggverk der lokale produkter benyttes er underlagt materielle
krav i forskriften som vanlig. Også her forutsettes det at kontroll med prosjektering
og utførelse sikrer at tiltaket blir godt nok.

Andre produkter med unntak fra visse bestemmelser

Byggevarer uten eller med lav betydning for oppfyllelsen av forskriftens krav til
byggverk skal ikke CE-merkes, men produsenten skal erklære at hans produkt er i
overensstemmelse med vanlig, godtatt praksis.

§ 5-11 Byggevarers egenskaper og dokumentasjon

Dokumentasjon
Dokumentasjonen skal være tilgjengelig og bygningsmyndigheten skal kunne hente
opplysninger om produktet hos produsenten, agenten eller importøren.

I de tekniske spesifikasjonene vil det være angitt hvilke egenskaper som skal
dokumenteres, hvilken form for produksjonskontroll produksjonen skal
underlegges, og hvilke dokumenter produsent og eventuelt tredjepartsorgan skal
utstede.

Dokumentasjon i en overgangsfase

Foreløpig må mange byggevarer dokumenteres som tidligere, samtidig som
direktivets generelle bestemmelser om fjerning av tekniske handelshindringer
gjelder.
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Bestemmelserom hvordanet produktskalkontrolleresfor overensstemmelsemed
tekniske spesifikasjonerfinnes alleredenedlagt i vedtak fra EU-kommisjonen.
Disse vedtakene,som er gitt for alle produktgrupper,er en del av de norske
forskriftsbestemmelsenegjennomvår innføring av Byggevaredirektiveti Teknisk
forskrift.

Det finnesnasjonalegodkjennings-og kontrollordninger,en oversiktover disseer
åfinne i Byggenormserienog i NBIs Byggforskserie.

Produktersom er produserteog dokumenterteetter nasjonaleregler i produsent
landetskal godtasdersomdet sannsynliggjøresat dennasjonalespesifikasjonsom
erbenyttet,faktisker dekkendefor dekrav somstillesetternorskregelverk.

§ 5-12 Tekniske spesifikasjoner
I Rdir 89/106/EØF,Byggevaredirektivet,forutsettesdet at devesentligekrav som
settestil det ferdigebyggverksikresved at deproduktersominngåri byggverket
tilfredsstiller kravene i de tekniske spesifikasjonenesom ligger til grunn for
produksjonen.

Harmonisertestandarderproduseresav CEN, Den europeiskestandardiserings
komiteen,påoppdrag(mandat)fra EU-kommisjonenogEFTA.

Retningslinjerfor Europeisktekniskgodkjenning(EuropeanTechnicalApproval -
ETA), lagesav EOTA, Den europeiskeorganisasjonfor tekniskgodkjenningmed
sammeoppdragsgiveresomover.

Oversiktoverferdig utarbeidede,og gyldige,harmonisertestandarderog europeisk
teknisk godkjenning (ETA), kan fås hos henholdsvisNorges Byggstandardi
seringsrådog NorgesByggforskningsinstitutt.Den sammeinformasjonener til
gjengeligpå følgendeinternettsider;http://www.NewApproach.org(harmoni-serte
standarderfor alle direktiver) og http://www.EOTA.be (Europeisk teknisk
godkjenning).

Harmonisertestandarderog ETA er offisielle felles europeisketekniskespesifika
sjonerfra dendagendeer publiserti EF-tidende(Official Journal).

§ 5-13 Tekniske kontrollorgan
Med tekniskekontrollorganmenessertifiseringsorgan,inspeksjonsorganog prøve
laboratorier,organermedvirksomhetsomerregulertav:

Lov om tekniskekontrollorgan som har til oppgåveå gjennomføresamsvars
vurderingaretterEØS-avtalenav 16juni 1994nr. 480.

Organeneskalgjennomførevurderingav et produktssamsvarmedbestemmelsene
i tekniskespesifikasjonerog f.eks. utstedesamsvarssertifikathvis den gjeldende
tekniske spesifikasjonforlanger en slik prosedyre.Prosedyreneer beskreveti
Byggevaredirektivetog i andre ny-metode direktiver for bl.a. visse løfteinn
retningerogvissevarmtvannsberedere.

Tekniske kontrollorganer etter forskriften er utpekt av de sentrale
bygningsmyndigheter,dvs.Kommunal-og regionaldepartementet,somogsåhar et
ansvar for å følge opp organetsvirksomhet hva angår kompetanse,korrekt
saksbehandlingo.a. Sistnevnteoppgåverer delegerttil Statensbygningstekniske
etat.

Akkrediteringav tekniskekontrollorganerforetasavNorskAkkreditering,et organ
opprettetav Næringsdepartementet,etter reglenei en eller flere av standardenei
NS-EN45000-serienog for etbegrensetog spesifisertproduktområde.

For oversikt over utpekte tekniske kontrollorganer, se BEs hjemmeside
http://www.be.no.
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Godkjenningsorgan

Norges byggforskningsinstitutt (NBI) er utpekt som godkjenningsorgan som skal
utstede ETA i Norge. NBI skal være norsk talsmann i EOTA og ha et samordnings
ansvar overfor eventuelle andre godkjenningsorganer.

§ 5-14 Vurdering og erklæring av samsvar
Det er gjort en presisering i denne paragrafen i siste utgave av teknisk forskrift. Det
påpekes at dersom et annet EØS-land ønsker å markedsføre et produkt i Norge,
som lovlig kan markedsføres i hjemlandet og er testet på en slik måte at
testresultatet er relevant for oppfyllelse av norske krav, skal produktet godtas i
Norge uten ny testing eller kontroll.

Byggeprodukter

Vurdering og erklæring av samsvar med tekniske spesifikasjoner for
byggeprodukter må gjøres etter en av de åtte «modulene» i Byggevaredirektivets
Kapittel V og Vedlegg III. Med byggeprodukter menes varer som reguleres av
Byggevaredirektivets bestemmelser.

Det finnes vedtak gjort av EU-kommisjonen på attestasjonsmoduler for alle
produkter og produktgrupper. Det er viktig å være klar over at produktets sluttbruk
har stor betydning for valg av attestasjonsmodul.

Europeiske tekniske spesifikasjoner vil for hvert enkelt produkt eller produkt
gruppe med definert sluttbruk, angi hvilken samsvarsmodul som skal benyttes.
Produsenten eller dennes representant er ansvarlig for at den riktige
samsvarsmodulen benyttes.

Løfteinnretninger, varmtvannsberedere og varmeanlegg

De spesielle bestemmelsene om løfteinnretninger og varmtvannsberedere inne
holder også særlige krav til samsvarsvurdering og -erklæring, det samme gjelder
for heisanlegg. Beskrivelse av den såkalte EU-typegodkjenningen finnes i hvert av
de gjeldende direktivene. For disse produktene til byggverk gjelder i tillegg
Byggevaredirektivet og dets vesentlige krav til det ferdige byggverk.

Bestemmelsene i direktivet om varmeproduserende enheter for romoppvarming og
varmtvann omfatter kontroll og merking av tekniske data, men ikke CE-merking
siden dette direktivet er av eldre dato og er ikke et ny-metode direktiv.

Overlappende direktiver

I de fall der et produkt til byggverk er omfattet av flere direktiver og dermed høyst
sannsynlig av flere norske myndigheters forskrifter, antas det at metodikken som er
angitt i det direktivet eller den forskriften med mest relevans til produktet skal
legges til grunn for samsvarsvurderingen.

§ 5-15 Løfteinnretninger som er en del av kommunikasjonsvei i
byggverk

Direktiv som gjelder heis

For heiser gjelder direktiv 95/16/EF, kalt heisdirektivet. Dette er et ny-metode
direktiv, hvor vesentlige sikkerhetskrav er identifisert uten å gå inn i tekniske
detaljer. Metodene for samsvarsvurdering og samsvarserklæring og betingelsene
for CE-merking av heis er angitt i direktivet. Direktivet inneholder også bestem
melser om at visse sikkerhetskomponenter til bruk i heis skal CE-merkes. En liste
over slike produkter er å finne i direktivets vedlegg IV. Produkter etter dette
direktivet skal fritt kunne markedsføres og brukes i EØS-landene når de er CE
merket og ledsaget av en EU-samsvarserklæring. Markedsføring av en heis skal
forstås som det tidspunkt når installatøren gjør heisen tilgjengelig for tiltakshaver.

29

13-§5-15



§5-15-§5-18

30

PRODUKTERTIL BYGGVERK

Direktiv som gjelder andre løfteinnretninger

Gjeldendedirektiv for løfteinnretningerunntattheiser,er direktiv 98/37/EF,kalt
maskindirektivet.

Løfteinnretningeretter maskindirektivetskal CE-merkesog det skal foreligge en
EU-samsvarserklæringfra produsenten.For enkeltheterom kontrollprosessenog
systemet for samsvarsvurderingsom betingelse for CE-merking henvises til
Maskinforskriftenutgitt avDirektoratetfor Arbeidstilsynetog direktivteksten.

Eksemplerpå løfteinnretningerettermaskindirektiveter løfteplattform,trappeheis,
løftebord,rulletrapp,rullendefortau.

Kontroll av løfteinnretninger og sikkerhetskomponenter

Heisdirektivet og maskindirektivet anvender andre regler og moduler for
samsvarsvurderingerennbyggevaredirektivet.Disseregleneer i overensstemmelse
medden «globalemetode»- rådsvedtak93/465EØF. Heisdirektivetspesifiserer,
medutdypingi vedlegg,hvilke modulersomkan benyttes.Heisinstallatøreneller
produsentenav sikkerhetskomponenterkanvelgesamsvarsmoduletterdebegrens
ningersomer gitt i direktivet.Heisinstallatørener densomi alle modulerpåfører
CE-merket. Der direktivets attestasjonsprosedyrekrever tjenesterutført av et
tekniskkontrollorgan,skalorganetværeutpektettertekniskforskrift § 5-13.

§ 5-16 Varmtvannskjel som fyres med flytende eller gassformig
brensel
Varmtvannsberederdirektivet92/42/EØF forlanger en minste virkningsgrad for
apparatersomomfattesav direktivet, dvs. varmtvannskjelerdrevetmedolje eller
gass.Virkningsgradeneer tallfestet i veiledningentil teknisk forskrift. Elektrisk
fyrte varmtvannsberedereomfattesikke avdirektivet.

VarmtvannskjeleneskalundergåenEC-typevurderingutført av et tekniskkontroll
organog skalentenhaenegenerklæringom samsvarmedtype,kvalitetssikringav
produksjonssystemellerproduktsertifikat,alledissekontrollmoduleneinvolvereret
eller flere tekniske kontrollorgan. Apparateneskal merkesmed CE-merket av
fabrikanten som også kan tilleggsmerkekjeler som er bedre enn minimums
kravene.Reglenefor kontroll og merkinger gitt i direktivet,medendringeri Rdir
93/68/EØF.

§ 5-17 Enheter for romoppvarming og varmtvannsproduksjon og
isolering av røropplegg
Direktivene78/170/EØFog 82/885/EØFgjelderkrav om minstevirkningsgradfor
varmeproduserendeenheterdrevet med gassformigeller flytende brensel,og til
rørisolering av fordelingsnettet.Enhetenebrukes til romoppvarmingog varmt
vannsproduksjoni nye og eksisterendebygninger unntatt rene industribygg.
Virkningsgradeneer ikke tallfesteti direktivene,mener fastsattav myndighetenei
funksjonsformi forskriften.

Apparateneskalkontrolleresav et tekniskkontrollorganetterreglergitt i vedlegg
til Rdir 82/885/EØF.Merkingenav apparateneskal følge det nevnteregelverket,
ikke regleneomCE-merking.

§ 5-18 CE-merking
Bestemmelseneom CE-merkingav produkter til byggverk er nedlagt i teknisk
forskrift § 5-18. Nærmerebetingelserfor merkingener gitt i de enkelte sær
direktivene(byggevarer,heis,maskinosv.),medendringeri Rdir 93/68/EØF.CE
merkingav byggevarerer ikke foreløpiggjort obligatoriskfor byggevareri Norge,
men for varer uten CE-merket,vil det etter all sannsynlighetbli forlangt mer
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dokumentasjon.Andre produktertil byggverk som heis, maskin,varmtvannskjel
måCE-merkes.

Produktertil byggverksomer CE-merketskalantasåtilfredsstilleEØS-regleneog
skal nyte fri flyt innenfor EØS-området.Det er produsenten/installatøreneller
dennesrepresentantsomskal settepå merket.Hvis det er et tekniskkontrollorgan
inne i bildet, så skal organetsregistreringsnummerpåføresi nærhetenav CE
merket.

Statens bygningstekniskeetat vil som tilsynsorgan for markedsføringenav
produktertil byggverk,føreet registeroverprodukterder reglenefor CE-merking
er blitt brutt, seBEshjemmesidehttp://www.be.no/

I de tilfeller der et produkt er omfattetav flere enn ett direktiv, skal CE-merket
indikereat produktetogsåsamsvarermedkrav i andredirektiver,eksempelvisvil
flere installasjoneri byggverkværeomfattetsamtidigav Byggevaredirektivetog
Maskindirektivet.

§ 5-19 Produkt med mangel
Tilbakekalling av et produkt med mangler kan være en frivillig handling av
produsenteller hansrepresentant.I slike fall skal ansvarligmyndighetallikevel
underrettes.Myndighetenekan seiv iverksettetilbakekallingi eneller annenform,
hevingav kjøpet,bytting av produktetmedproduktutenmangel,reparasjoneller
endringav produktetfor å fjernemangeleneller tilbaketrekkingfor destruksjonav
produktet.

Markedskontroll

Markedskontrollenav produktertil byggverker lagt til Statensbygningstekniske
etat som sentralt organ med den nødvendigekjennskap til både førmarkeds
kontrollenog saksbehandlings-og kontrollbestemmelser.Kommunaldepartementet
er instansenfor klage på avgjørelsertatt av tilsynsorganetfor produkter til
byggverk.

Dersom Statensbygningstekniskeetat finner mistankeom at et produkt med
mangelomsettes,plikter etatenå foreta markedskontroll,dvs. en kontroll medet
produktfør det installereseller monteresi etbyggverk.Slik begrunnetmistankevil
foreliggehvis etatenfår beskjedom at et produktikke tilfredsstiller dekrav deter
merketetter.Underretningom et slikt forhold kan kommefra andreprodusenter,
fra en del i omsetningsleddeteller fra kommunalemyndigheter.Statensbygnings
tekniskeetatharogsårett til å føretilsyn medproduktomsetningenpåegetinitiativ
vedbegrunnetmistanke.

Forhandlerleddetplikter å gi tilsynsmyndighetenadgangtil de nødvendigearealer
slik at en kontroll kan gjennomføres,om nødvendigmed bistandfra politiet, og
produsentenplikter å gi de nødvendigeopplysninger om produktet og dets
førmarkedskontrollfor å stadfesteom produkteter riktig eller galt merket.Det
faktum at et produkt ikke innehar de påkrevdeegenskaperer et eksempelpå
feilmerking.

Hvis detvisersegvedkontroll atproduktetikke tilfredsstillerdekravdeter merket
etter, skal Statensbygningstekniskeetat gi påleggom å stanseomsetningenav
produktetinntil deter riktig merket.Dettekan innebæreatproduktetmåfjernesfra
salgsleddetog tilbakeføresprodusenten.Det vil bli vurdertfra tilfelle til tilfelle av
mangelfulle, markedsførteprodukter om det er riktigere å reageremed andre
midler ennkrav om tilbakekalling.En tilbakekallingvil omfatteusolgteog solgte
produktersålangtdet lar seggjøreog inkluderealleleddderomsetningforegår.
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Sanksjoner
Plan-og bygningslovenog tekniskforskrift er bestemmendefor sanksjonsmåtene.
Sanksjonervil som hovedregel,rettes mot produsent/installatøreller dennes
representant.Øvrige omsetningsleddvil i mangetilfeller ikke ha dennødvendige
kunnskapfor å kunneoverprøveprodusentensmerking og kan derfor heller ikke
tillegges ansvar vedrørendeomsetningen.I de tilfeller der omsetningsleddet
forsettlig eller uaktsomthar medvirkettil omsetningen,kan detteinnebærestraff,
likeledeshvis omsetningsleddetunnlaterå gi tilsynsmyndighetenslik adgangtil
produkterog arealersomer nødvendigfor kontrollen.

Det vil bli satt opp en prosedyrefor informasjonog rådspørringpå byggevare
områdeti EØS,somet ledd i deneuropeiskemarkedsovervåkningen.Hvis Statens
bygningstekniskeetatkonstatererat en varei omsetningpå detnorskemarkedhar
mangel,skalEU-kommisjonenog EFTA underrettes,dissevil daundersøkesaken
ogmelderesultatettil alleEØS-landene.

§ 5-20Gebyrer
Statensbygningstekniskeetatkan ta gebyrfor saksbehandlingog kontrollarbeidi
forbindelsemedet bestemtprodukt.Gebyrskalberegnesut i fra hvilke kostnader
etatenhar pådrattsegved saksbehandlingenog kontrollen i hvert enkelt tilfelle.
Gebyretskaldekkesav produsenteni de tilfeller der klagenpå produktethar vist
segå væreberettiget,hvis produktetvistesegvedundersøkelsenikke åha mangel,
skaldetikke ileggesgebyr.

Størrelsenpågebyretantasåbli tilnærmetdetsammefor like saker,mendetvil bli
differensiertmellomstoreellervanskeligesakerog småellerenklesaker.
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Kap.VI Metoder og utførelser
§ 6-1 Bruk av Norsk Standard eller tilsvarende
Når det brukesmetoder,materialerog utførelseretter Norsk Standardeller som
beskrevet i en Europeisk Teknisk Godkjenning med retningslinjer gir dette
tilstrekkeligdokumentasjonpåatkravenei plan-ogbygningslovenogdentekniske
forskriften er tilfredsstilt. Slik dokumentasjonskal godtasav de kontrollerende
myndigheter.

De nevnte dokumentenebetegnes i forskriftens sammenhengsom tekniske
spesifikasjoner.Reglenesomi detvesentligetilsvarertidligereforskrift, er utvidet
til også å omfatte europeiskestandarder,harmonisertestandarder,nasjonale
standardersomdekkerdetaktuelleområdeti forhold til norskeregelverksnivåerog
europeisktekniskgodkjenning.

Mange av de aktuelledokumentasjonsmåteneer ennåikke ferdig utviklet, f.eks.
harmonisertestandarder.Etter internasjonaleavtaler er bygningsmyndighetene
forpliktet til å aksepteredissenårdekommer.

Det settesikke krav om at Norsk Standardeller produktermedEuropeiskTeknisk
Godkjenningmå brukes,men når det gjelder f.eks. prosjekteringog utførelse,så
anbefalesdet at grunnlagetbygges opp som i norske standarderog eventuelt
tekniskegodkjenninger.Dettevil tilretteleggedokumentasjonenpåenmåtesomde
kontrollerendemyndigheterkan forventes å kjenne til, noe som antas å ville
forenklebyggesaksbehandlingen.Dokumentasjonsarbeidetknyttettil materialerog
løsningersomikke samsvarermedangivelseri tekniskespesifikasjonersomnevnt
kanimidlertid værevanskelig.

De europeiskeprosjekteringsstandardene,Eurokodene,blir etter hvert gjort til
NorskStandard.Ved bruk av disseikke-harmonisertestandardene,NS-EN 1990til
NS-EN 1999, er det forutsatt at de nasjonaletillegg (NA) med de nasjonalt
bestemteparametere(NDP) leggestil grunni prosjekteringen.
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Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet

§ 7-1 Personlig og materiell sikkerhet
Denne delen av den tekniske forskriften inneholder krav til byggverks sikkerhet for
liv, helse og materiell.

Kravene er stilt i funksjonsform og tilsvarer de krav som stilles i Byggevare
direktivets, Rdir 89/106/EØF, basisdokumenter nr. 1 «Mekanisk motstandsevne og
stabilitet», nr. 2 «Sikkerhet ved brann» og nr. 4 «Sikkerhet i bruk».

Produkter og materialer
Det skal brukes produkter og materialer med slike egenskaper at forskriftens krav
til det ferdige byggverk tilfredsstilles.

Dokumentasjon av produkters og materialers egenskaper gjøres i samsvar med
kapittel V «Produkter til byggverk» og kapittel VI «Metoder og utførelser» i denne
forskriften.

34



§7-21§7-2

©
SIKKERHET VED BRANN

§ 7-2 Sikkerhet ved brann

§ 7-21 Dokumentasjon

1. Generelt
På brannområdet, som på noen av de andre områdene i forskriften, kan det være
vanskelig å finne frem til riktige nivåer ut fra krav som stilles til ren funksjon.
Akseptable løsninger kan det være flere av, avhengig av de valgene som gjøres.
Ytelsene som skal oppnås gjennom prosjekteringen påvirkes også av disse valgene.
I denne veiledningen legger vi vekt på å forklare de funksjonene som det settes
krav til i forskriften, og å omsette disse funksjonene til ytelser. Ytelsesnivåene i
veiledningen er i det vesentlige basert på empiri, løsninger som i praksis har vist
seg gode nok. Det er også slik erfaring som ble lagt til grunn da forskriftens
funksjonskrav ble formulert.

Dokumentasjon

Brannområdet er ikke underkastet noen særskilte krav i byggesakssammenheng.
Kravene til dokumentasjon er det samme som for andre områder. Reglene for
saksbehandling og for dokumentasjonsomfang er fastsatt i forskrift om saks
behandling og kontroll i byggesak, SAK. Det er viktig å skille mellom:

opplysninger som skal inn til kommunen som del av søknaden

dokumentasjon som skal være i prosjektet, for å løse oppgåvene

dokumentasjon som skal foreligge i driftsfasen

De interne dokumentene skal være tilgjengelige for kommunen som tilsynsmyndig
het - når den ber om det.

I driftsfasen krever brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter samt HMS
forskriften dokumentasjon for branntekniske og organisatoriske forhold i særskilte
brannobjekter og i byggverk med virksomhet. Dokumentasjonen skal foreligge før
et byggverk kan tas i bruk. Beskrivelse av forutsetningene for bruk av byggverket
bør inngå i dokumentasjonen.

Brannteknisk prosjektering

Etter forskriften er det to ytterpunkter for brannteknisk prosjektering. Det ene er å
følge prinsippene og ytelsene slik som de bl.a. fremkommer i denne veiledningen.
Det andre ytterpunkt er ved bruk av analyse. I praksis vil mye prosjektering skje
mellom disse ytterpunktene og det vil påvirke dokumentasjonsomfanget i
prosjektet.

De tre tilnærmingene for prosjektering er:

Utprøvde og anerkjente løsninger, «Preaksepterte løsninger». De er i samsvar
med de prinsippene og ytelsene som er angitt i denne veiledningen for å
tilfredsstille forskriftens sikkerhetsnivå. I prosjektdokumentasjonen må det
klart fremgå hvilke forutsetninger og inngangsparametre, som er lagt til grunn
for prosjekteringen. De forutsatte ytelsene må fastlegges. Valg av materialer og
løsninger bestemmes av prosjekteringsforutsetninger og ytelser. Det er disse
løsningene som forskriften kaller «preaksepterte løsninger».

Blandingsløsningene. Dette er de vanligste og omfatter bruk av utprøvde og
anerkjente løsninger så langt det passer og analyse for de deler av tiltaket der
det er best egnet. Metoden kan anvendes på områder de utprøvde og anerkjente
løsningene ikke passer og det er liten konsekvens for personsikkerheten. Dette
forutsetter imidlertid at verifikasjon av delanalysene kan utføres uten
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konsekvens for sikkerhetsnivået i tiltaket for øvrig. Dokumentasjonsbehovet i
prosjektet avgjøres av «blandingsforholdet».

Analyseløsningene. Prinsippløsningene og ytelsene velges på bakgrunn av en
utførlig analyse eller en beregning.

Det finnes i dag få verktøy for analyse som kan brukes med tilfredsstillende
pålitelighet. Både valg av metode, inngangsparametre og akseptkriterier er
avgjørende for resultatet. Valg av prosjekteringsforutsetninger og akseptkriterier
skal fastlegges ut fra normative verdier, enten de er standardiserte eller andre vel
forankrede verdier. De brannscenariene som kan være kritiske for den enkelte
prinsippløsning og ytelse, må inkluderes i analysen. Dokumentasjon for analysen
må finnes i prosjektet. Normalt er dette analyseverktøyet best egnet for å beregne
nødvendig og tilgjengelig rømningstid.

Formålet med denne veiledningen er å peke på egnede tiltak for å motvirke de ulike
trusler, som oppstår ved en brann. Videre angir den ytelser som tilfredsstiller de
funksjonskrav, som er stilt i den tekniske forskriften.

Som grunnlag for prosjekteringen må det gjøres et valg av forutsetninger. De må
bestemmes og valget av dem må begrunnes. Dokumentasjon for dette må finnes i
prosjektet, og må være utformet på en slik måte at den kan brukes til å kontrollere
riktigheten av valgene. Forutsetningene for den branntekniske prosjekteringen
omfatter blant annet areal, planløsning, antall etasjer, antall mennesker, risiko
klasse, brannklasse, brannbelastning, brannvesenets beredskap og innsatstid.

Ved prosjektering kan det være nødvendig å avklare beredskaps- og risikoforhold,
etter brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter, med brannvesenet.

§ 7-21 fig. 1 gir en oversikt over de ulike elementene i brannteknisk prosjektering.
Oversikten viser prinsippene, og er ikke en fullstendig liste over alle forhold som
må dokumenteres for å oppfylle forskriftskrav i et prosjekt.
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§ 7-21 fig. 1 Hovedelementer i den branntekniske prosjektering

Valg av dokumentasjonsmodell

Denne veiledningenkan benyttes til valg av ytelser på alle hovedfunksjons
områdenefor enkle og tradisjonellebyggverk.Analyseeller beregninger mest
egnetnårbyggverkeneer storeogkompliserte.

Veiledningenangir prinsippløsningersomvil gi en brannsikkerheti samsvarmed
forskriftenskrav.Eksemplenesomer vist i veiledningener basertpåløsningersom
var i samsvarmed tidligere regelverk og som har vist seg å fungere tilfreds
stillende.Det er forskriften,TEK, sominneholderkrav til byggverk.Veiledningen
er somnavnetsier,en veiledningog gir anvisningfor ytelsesnivåetsomoppfyller
forskriftensminstekrav.

Når veiledningen brukes for å fastsette nødvendige ytelser til materialer,
konstmksjonerog tekniskeinstallasjoner,må byggverketsrisikoklasseog brann
klassebestemmesførst.Elvordanbyggverkinndelesi risikoklasserog brannklasser
fremgårav § 7-22. Veiledningenangir ikke hvordanbygningsdelersom vegger,
etasjeskillereosv. skal dimensjoneresog utføres.Slike anvisningerog løsninger
finnes i standarder,Byggforskserienog ulike håndbøker.At produkter som
benytteseregnettil formåletskalkunnedokumenteresfra produsenti samsvarmed
bestemmelseri § 5, seogså§ 6.

Veiledningenangir de ytelsenesom myndigheteneansersom nødvendigfor å
tilfredsstillekravenei forskriften.De flesteprosjektersomikke følger veiledning
ensløsningerfullt ut, vil likevel ofte ta utgangspunkti veiledningensytelser.Om
det skulle være behov for en delanalyse eller fullstendig analyse må
sikkerhetsnivåetdokumenteresved hjelp av komparativeanalyser.Reduksjoneri
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forutsetnnger
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form
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—^ og

stabilitet Akseptkriterier <=— Analyse

Brannklasse
Antennelse,

f
Veiledning

—> røyk & brann-
spredningRisikoklasse

£— Akseptkriterier Analyse

Brannspred- VeiledningBrann- —> ning mellom
byggverk

belastning
Akseptkriterier <— Analyse

Veiledning
Areal Rømning—5

Akseptkriterier Analyse

Antall Redning
og
slokking

Veiledning jmennesker

Planløsning Spesielle
forhold som:

- Glassgård—^ Anerkjente
prosjekterings-
verktøy

Brannvesen
- Eksplosjons-

fårlig
område



21 -§7-21

38

SIKKERHETVED BRANN

veiledningensytelser vil, i de fleste tilfeller, kreve kompenserendetiltak for å
opprettholdesikkerhetsnivået,medmindreanneter utførlig dokumentert.

Behovetfor dokumentasjonavhengerav valgenesom gjøres.Ved fravik fra det
vanlige og ved bruk av andreytelsesnivåerenn det som fremgår av dennevei
ledningenmå dokumentasjonsbehovetvurderesskjønnsmessigi det enkeltetilfel
let. Ogsådetteskjønnetmå dokumenteres.Slik dokumentasjonmå vise hvorledes
brannsikkerhetener ivaretattnårdetgjelder:

personsikkerhet(rømningogredning)

materiellsikkerhet(skadeomfang,driftssikkerhet,avbrudds-konsekvenser)

brannmannskapenessikkerhet

Generelle holdepunkter ved bruk av andre ytelsesnivåer
Noengenerelleholdepunkterfor hvasommåidentifiseresog avklareskanvære;

identifikasjonogbegrunnelsefor fravik fra ytelsesnivåenei denne
veiledningen

vurderingav løsningenei forhold til forskriftensfunksjonskrav(noen
ytelseskravstårdirektei forskriftenogkanbarefravikesgjennom
dispensasjon)

kvalitativ vurderingav løsningenesbranntekniskebetydningfor alle
nødvendigefunksjoner,ogsådefunksjonenesomfraviket ikke direkteer
tilknyttet

kvalitativ vurderingavkompenserendetiltak

forholdsomberørerbrannvesenetsoperativeforhold

omdettrengsenberegningsmessiganalyse,senedenfor

vedstorefravik fra ytelsesnivåenei denneveiledningenkandetværebehovfor
ådokumenteresikkerhetenvedåutføreenrisikoanalyse,senedenfor

Beregningsmessig dokumentasjon
Når beregningsmessigdokumentasjonskallagesmådeni nødvendiggradangi:

formåletmedberegningen,herunderreferansetil fravik fra veiledningens
ytelsesnivåer

aktueltbrannforløp(tidlig faseog/ellerfullt utviklet brann)

brannbelastningogbranncellekarakteristika,dersomdeter relevant

metodehenvisning,herunderreferansetil verktøydokumentasjonog aktuell
litteratur

akseptkriterierfor beregningsresultater,tiden,strålingsverdieri forhold til
personvernogbrannspredning

beregningsresultatermeddrøfting

parametrenessensitivitet
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Risikoanalyse
En risikoanalyse av brann i byggverk må også omfatte virksomheten som skal være
i byggverket. For byggverk som defineres som særskilte brannobjekter i henhold til
brann- og eksplosjonsvernlovens § 13 bør eier og brannvernleder i byggverket/
virksomheten involveres i analysen. Dersom risikoanalysen inneholder forut
setninger knyttet til operativ beredskap, må dette avklares med brannvesenet.
Risikoanalysen bør følge NS3901, Risikoanalyse av brann i byggverk, med
veiledning.

Risikoanalyse er aktuelt bl.a. ved følgende fravik;

løsningsønsker som i vesentlig grad berører rømningsforhold for et stort antall
personer, eller for personer i byggverk i risikoklasse 6

løsningsønsker, der kompenserende tiltak bl.a. består av organisatoriske tiltak
hos eier og virksomhet/bruker

løsningsønsker forbundet med stort verditapspotensiale, ved store, useksjonerte
arealer

løsninger som avviker i forhold til «utprøvede og anerkjente løsninger» i
bestående bygg, ref. brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter

Endring av bestående byggverk
Ved ombygging eller endring av bestående bygninger, som krever byggetillatelse,
kan kommunen sette som vilkår for tillatelsen at det iverksettes brannsikringstiltak
også i de deler av bygningen som ikke omfattes av søknaden, jfr. Plan- og
bygningsloven § 87, nr. 3. Denne adgangen er begrenset til det kommunen finner er
i så dårlig forfatning at det ellers ikke ville være tilrådelig å gjennomføre tiltaket.
Her spiller sammenhengen mellom det bestående og det nye tiltaket og dets
tekniske løsninger en vesentlig rolle. Forhold som har betydning for person
sikkerheten bør vurderes nøye. Det gjelder f.eks.:

antall rømningsveier

utbedring av rømningsveier, herunder overflatematerialene

merking og skilting av rømningsvei

utførelse av konstruksjoner hvor det stilles krav om brannmotstand, herunder
dører, luker og gjennomføringer i bygningsdeler

tetting og brannisolering av gjennomføringer i konstruksjoner hvor det stilles
krav til brannmotstand

installering av brannalarmanlegg og sprinkleranlegg

Adgangen til å sette krav til de deler av bygningen som ikke omfattes av tiltaket er
ikke en generell adgang til å oppgradere bestående byggverk. Derimot krever
brann- og eksplosjonsvernloven med forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn at
sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere
bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk
forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre
risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike.

2. Brannteknisk klassifisering av materialer og bygningsdeler
Generelt om produsentenes/leverandørenes dokumentasjonsplikt av byggevarenes
egenskaper, se kapittel 5.
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Det er to kategorier branntekniske egenskaper som er vesentlig i prosjekteringen:

Bygningsdelers brannmotstand

Materialers egenskaper ved brannpåvirkning.

For å kunne ha en enhetlig europeisk måte å dokumentere produktenes brann
tekniske egenskaper på er det utviklet felles europeiske klassifiseringsregler og
felles europeiske prøvningsmetoder. De nye prøvningsmetoder og klassifiserings
regler for materialers branntekniske egenskaper innføres i hele EØS-området. Dette
medfører at vårt nasjonale system for å klassifisere materialer, overflater,
kledninger, gulvbelegg og takbelegg (som Inl, In2, Uti, Ut2, Kl-A, Kl, K2, Gog
Ta) og bygningsdelers brannmotstand (som A60 eller B30) gradvis utgår. Den
norske standarden NS 3919 Brannteknisk klassifisering av materialer, bygnings
deler, kledninger og overflater, erstattes av et system for klassifisering i Euro
klasser.

Klasser for materialers branntekniske egenskaper er fastlagt i:

NS-EN 13501-1 Fire classification of products and building elements
Part 1: Classification using data from reaction to fire tests.

Klasser for bygningsdelers brannmotstand vil bli fastlagt i:

EN 13501-2 Fire classification of construction products and building elements -
Part 2: Classification using data fromfire resistance tests.

I en overgangsperiode kan både de gamle og de nye klassebetegnelsene benyttes.
Da vil gamle og nye prøvemetoder og klassebetegnelser eksistere side om side.
Dato for tilbaketrekning av eksisterende nasjonale standarder fremgår av de nye
standardene. Tiden til tilbaketrekning vil være spesiell lang på brannområdet og
kan bli fra 3 til 10 år.

Veiledningen bruker nye og [gamle] betegnelser
I denne veiledningen er de nye klassebetegnelsene innført på alle områder hvor de
europeiske standardene foreligger. De parallelle klassebetegnelsene i henhold til
NS 3919 er angitt i «klammeparentes», som for eksempel [B 30] eller [A 60]. Disse
klassebetegnelsene kan benyttes parallelt med det europeiske klassifiserings
systemet i hele overgangsperiodens lengde. § 7-21 tabell 1 viser eksempler på
sammenhengen mellom gamle og nye klassebetegnelser.
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§ 7-21 tabell 1 Eksempler på klassebetegnelser nyttet i den branntekniske klassifiseringen

Bygningsdelers brannmotstand
Bygningsdelersbrannmotstandgir uttrykk for hvor lang tid bygningsdelenkan
opprettholdesinevesentligefunksjoner,nårdenprøvesi enovnhvor temperaturen
styresi henholdtil standardtid/temperaturkurve.

Tiden angisi minutter og disseer 15,20, 30, 45, 60, 90, 120, 180og 240. (Alle
verdiene blir imidlertid ikke nyttet innenfor klassifiseringen av de ulike
bygningsdeler.)Brannmotstandenkan såledesuttrykkesvedfunksjonene(forkortet
medbokstavbetegnelse)og tid, somfor eksempelEI 60.

Branncellebegrensendeveggeller etasjeskillerharkrav til bådeintegritet,betegnet
E, og isolasjon,betegnetI. For en bygningsdelmed skillefunksjoner integritet
definertsombygningsdelensevnetil å motståbrannpåkjenningenpå enav sidene,
uten at brannensmitter igjennom, som følge av gjennomtrengningav flammer
og/ellervarmegasser.

EKSEMPLER PÅ KLASSIFISERING NYE KLASSER GAMLE KLASSER

Materialer og overflater (Euroklasser) Brann-

motstand

Materialer

Materialer A2-s1,d0 Ubrennbart og

begrenset brennbart
Materialer F Ingen krav

Overflater på innvendig vegger og himling B-s1,d0

D-s2,d0

In 1

In 2

Overflater på utvendig vegger og himling B-s3,d0

D-s3,d0

Ut 1

Ut 2

Golvbelegg Dfi-s1 G

Taktekking BRnnF(BW) Ta

Rørisolasjon-klasse Pl, PII.PIII

Sandwichelementer og overflateprodukter A (Eurefic)

B (Eurefic)

C (Eurefic)

D (Eurefic)

E (Eurefic)

Kledninger (beskyttende evne og overflate)

Kledningskravet i bygningsdeler K 10 A2-s1,d0 K1-A

K 10 B-s1,d0 K1

K 10 D-s2,d0 K2

Bygningsdelers brannmotstand

Bærende bygningsdeler R 30 D-s2,d0 B 30

Bærende ubrennbare bygningsdeler R 60 A2-s1,d0 A 60

Skillende bygningsdeler - integritet E 15 D-s2,d0 F 15

Skillende bygningsdeler El 30 D-s2,d0 B 30

Skillende ubrennbare bygningsdeler El 60 A2-s1,d0 A 60

Skillende bygningsdeler - brannvegg REI 120-M A2-s1,d0 A120

Selvlukkende dører El?60-C D-s2,d0 B 60 S

Røyktetthet av dører, luker ol. El260-Sm D-s2,d0 B 60 med terskel

Strålingsmotstand for glasskonstruksjoner EW 30
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Isolasjoner definertsomevnentil å motståbrannpåkjenningpå enav sidene,uten
at brannenoverførestil baksiden,somen følge av betydeligvarmegjennomgang
(varmeledning).Varmeledningenmå væreså begrensetat verken overflatenpå
baksiden eller andre materialer i nærhetenav denne blir antent. Videre må
bygningsdelenha evnentil å beskyttemenneskersom måtteværepå den andre
siden.

Søylerogbjelkererbærekonstruksjonersomvanligvis ikke harskillende,menlast
bærendefunksjon.Lastbærendefunksjon,betegnetR, er definertsomenbygnings
delsevnetil å motståbrannpåkjenningenpå en eller flere sideri denaktuelletids
periode,utenatdenmistersinenødvendigekonstruktiveegenskaper.Kriterier for å
bestemmenødvendig bæreevne,kan være deformasjonshastighetså vel som
grenserfor den totale deformasjon.R 90 vil derfor angi at den lastbærende
funksjonskalværeivaretatti 90minutter.

Seksjoneringsveggog brannveggvil i tillegg til de øvrigefunksjonskrav,ha krav
om å motstå en normert mekaniskbelastning.Dette kan jevnføres med når et
konstruktivt sammenbruddav et bygningselementresultereri at seksjonerings
veggenblir truffet av bygningsdeler.Prøvningsmetodensomleggestil grunnfor å
dokumenteredenneegenskapengår ut på at elementetblir truffet av en normert
gjenstandetter at det har vært utsatt for brannbelastningi klassifiseringstiden.
Mekaniskmotstand,betegnetM, er evnentil å motstådette.[Dersomikke kriterier
i deneuropeiskestandardenleggestil grunnfor klassenM, vil bygningsdelbenevnt
M forutsettesoppførti murellerbetong.]

Selvlukking, betegnetC[S], er evnen for dør, luke e.l. til å lukke automatisk,
såledesat åpningenstenges.Dettekan omfatteproduktersomvanligvis er lukket,
ellerdeterproduktersomståroppeog skallukke i tilfelle avbrann.

Røyktettheti dørerog luker klassifiseresmed Smog Sa. I de aller fleste tilfellene
hvor vi har et tetthetskravi dag, vil det være aktuelt å nytte klasse Sm. For
definisjon av Smvises det til rapport NBL 10A01157fra Norgesbranntekniske
laboratorium,SINTEF.

[Klassifisertedørerforutsetteså ha anslagpå alle fire siderog tetthetskravetble
tidligere ansett å være oppfylt når dørblad/luke hadde slikt anslag. Dør til
trapperom,sjakt og dør i seksjoneringsveggvar blant de dører som måtte ha
terskel.Spaltenemellomkarmog dørbladfor tredørerskulleværei henholdtil NS
3152Innvendigedørerav tre.For ståldørervardet tillatt enklaring påhøyst5 mm,
dersomikke dørenvarprodusertmedsiktepåstørreklaring.]

Stråling,betegnetW, uttrykkeret produktsevnetil å motståbrannbelastningpåen
sidepå en slik måteat denreduserermulighetenfor spredningav brannensomen
følge av betydeligvarmestrålingentengjennomelementeteller fra densuekspo
nerte side til nærliggendematerialer.Elementetmå ogsåbeskyttemenneskeri
nærheten.Den karakteristiskestrålingengjelder barefor de elementenesomikke
tilfredsstillerkravettil isoleringsevnesomnevntover.Foreløpiger dennemulighet
for klassifiseringikke medtatti veiledningensløsninger.
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§ 7-21 fig.2 Angivelseav bygningsdelersaktuelle funksjoneri forbindelsemed brann
motstand

Stabiliserende

Branncellebegrensende sjatø r ( )
dekke REI

Seksjonerings
vegg REIM-n

Bærende branncelle

begrensende vegg REI

Materialers egenskaper ved brannpåvirkning
EU-kommisjonenvedtok9. september1994et systemmed«Euroklasser»basertpå
byggevarersegenskaperved brannpåvirkning.For å skille mellom de enkelte
produktenesinnflytelse på brannforløpet,er det nødvendigå vite hvor raskt og i
hvilken gradprodukterbidrar i en brannsamtrøykproduksjonenfra dem.Det er
utviklet nyeprøvemetodertil erstatningav detmangfoldavmetoderogklassersom
er blitt benytteti deforskjellige landenei Europatidligere.Målet er enklemetoder
for å bestemme antennelighet, varmeavgivelseshastighet,flammespredning,
røykproduksjon og brennendedråper.Klassifiseringenanvendesfor byggevarer
hvor deresfaktiskebruksvilkårbidrar til brann-ogrøykutvikling i detrom hvor en
brannoppstår.

Det er etablert en europeisk prøvingsmetodeog tilhørende klassifisering for
kledningermedhensyntil deresevnetil å beskyttebakenforliggendematerialeog
sin egenbaksidemot antennelse.Det er ogsåinnført branntekniskeklasserfor
kledningersomtilsvarerdetidligereklassene[Kl-A, Kl og K2].

Overflater. Vi nytterEuroklassenefor å fastsettekravenetil overflatersomnyttes
på veggerog tak fra klasseAl til klasseF, medunderklassenesl, s2 og s3 for
røykproduksjon og dO,dl og d2 for brennendedråper[klasseneInl, In2 og Uti,
Ut2],

Med overflatemenesher det ytterstelagetav en bygningsdel(det du kan ta på),
herunderoverflatesjiktsomdannesav maling, tapetog tilsvarende.Overflatemå
seespå i sammenhengmed underlagetsom overflaten er på, som sponplate,
gipsplate,isolasjonsmaterialeog lignende.

Egenskapenetil et spesieltoverflatesjikt vil påvirkes av underlagetsom det er
anbrakt på. Dette vil gjenspeileseg i klassifiseringskriterienefor de enkelte
Euroklassene,ved at det er angitt separatekriterier for underlagsmaterialeog
overflatesjikt.
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Kledninger. KlasseK 10angir en kledningsevnetil å beskyttebakenforliggende
materialeog sin egenbaksidemot antennelsei 10 minutter.Med kledning menes
enbyggevaresombenyttesinnvendigeller utvendigpå en veggeller somhimling
på en etasjeskiller,og som blant annet har som funksjon å beskytte baken
forliggendematerialeog sin egenbaksidemot antennelse.Eksempelvisvil spon
plater,og trefiberplatermedvolumvekt minst450kg/m3og 15mm trepanelkunne
værei klasseK 10/D-s2,d0[K2, et panelsomtilfredsstiller isolereringskraveti 10
minutterog har en overflateIn 2]. Andre europeiskeland arbeidermedinnføring
av klassersomskal ivaretadenbeskyttendeevneni 30 og 60 minutter,derfor vil
detbli nødvendigå skille mellomklassenevedå skriveK 10,K 30og K 60

Gulvbelegg.For gulvbelegghar vi Euroklassenefra Al ntil Fl, medunderklassene
sl og s2 som angir røykproduksjon,eksempelvisDn-sl [G - tidligere vår eneste
klasse].

Rør og kanaler. KlassenePI, PII og PIII nyttesfor rørisolasjonogmindrekanaler.
Materialenetestesi henhold til NT FIRE 036 Pipe insulation: Fire spreadand
smokeproduction.Full scaletest og anvendelsenfremgår av § 7-24 nr. 2. Det
pågårogsåarbeidmedå finne et felles europeiskklassifiseringssystemfor lineære
produkter(rør,kabler),somkanerstattedenåværendeklassenefor rørisolasjon(PI,
PII, PIII).

Taktekking. Taktekking klassifiseresmed hensyntil antennelighetog flamme
spredningmedklassebetegnelsenBR00F(BW) [Ta],

§ 7-22 Risikoklasser og brannklasser.

1. Risikoklasser

Det er risikoen for skadepå liv og helsesomleggestil grunnnår byggverkdeles
inn i risikoklasser.Risikoklasseneer retningsgivendefor hvilke nødvendigetiltak
m.m. somskal til for å sikrerømningvedbrann.Det er seksrisikoklasser,fra 1 til
6.

Tabell 1 skal brukes for å bestemmerisikoklassenut fra den virksomheten
byggverketerplanlagtfor og deforutsetningenemenneskenei byggverkethar for å
bringesegseivi sikkerhetvedbrann.

§ 7-22 tabell 1 Risikoklasser
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§ 7-22 tabell 2 Eksempler på virksomhet og tilsvarende risikoklasse

Tabell 2 viser eksemplerpå ulik virksomhet og tilsvarenderisikoklasse når
forutsetningenei tabell 1 leggestil grunnfor bestemmelseavrisikoklasse.

Bygning som tradisjonelt faller inn i en risikoklasse,kan plasseresi en lavere
risikoklassedersomdet er få menneskeri bygningenog bygningener tilrettelagt
for raskogenkelrømning.

I bygningerberegnetfor personermedpleie- og omsorgsbehovmådet iverksettes
særskiltetiltak for å ivaretasikkerhetenvedrømning.

2. Bygningers brannklasse
Brannklassebestemmesut fra hvilken konsekvensen brann i byggverketkan få.
Konsekvensener avhengigav bruken av bygningen(risikoklasse),størrelseog
planløsning.Enkle byggverk,hvor brann får liten konsekvens,vil værei brann
klasse1, brannklasse2 ved middelskonsekvensog i brannklasse3, hvor konse
kvensenkanbli stor.

Byggverk hvor konsekvensenkan bli meget stor for miljøet eller samfunnet
generelt,utføresi brannklasse4. Slike byggverkvil kunneværeaktuelleinnenfor
kjemisk industri, miljøfarlig produksjon, hvor det lagres særlig brann- eller
miljøfarlige stoffer og i byggverkhvor brannkan medføreen trusselfor et stort
antallmennesker.

For byggverki brannklasse1,2 og 3 kanytelsenei denneveiledningennyttesfor å
dokumenteretilfredsstillende brannsikkerhet.Disse byggverkeneklassifiseresi
henholdtil aktuellrisikoklasseogantalletasjersomvist i § 7-22tabell3.

Virksomhet Risiko-

klasse

Virksomhet Risiko-

klasse

Arbeidsbrakke 1 Kjemisk fabrikk/kjemikalielager 2

Arrestlokaler 6 Kongressenter 5

Asylmottak (ikke transittmottak) 4 Kontor 2

Barnehage 3 Laboratorium 2

Barnehjem 4 Lager 2

Bolig 4 Leirskole 6

Bolig for funksjonshemmede 6 Messelokale 5

Boligbrakke 4 Museum 5

Båtnaust 1 Overnattingssted 6

Carport 1 Parkeringshus (2 eller flere etasjer) 2

Driftsbygning i landbruk 1 Pieieinstitusjon 6

Fengsel 6 Psykiatrisk pieieinstitusjon 6

Feriekoloni 6 Sagbruk 1

Flyhangar 1 Salgslokale 5

Fritidsbolig 4 Selvbetjente hytter 4

T rafo/fo rdeli ngsstasjon 2 Skole 3

Forsamlingslokale 5 Skoleinternat 4

Fryselager 1 Skur 1

Garasje, lukket 1 Sprengstoffindustri 2

Garasje, åpen 1 Studentbolig 4

Idrettshall 5 Teaterlokale 5

Industri 2 Trafikkterminal 5

internat 4 Trelastopplag 1

Kinolokale 5 Tribuneanlegg for flere enn 150 personer 5

Kirke 5 Turisthytte/vandrehjem 6



§7-22 §7-23

SIKKERHET VED BRANN

§ 7-22 tabell 3 Bygningers brannklasse (BKL)

Bygning i risikoklasse 4 med tre etasjer kan oppføres i BKL 1 når hver boenhet har
utgang direkte til terreng, uten å måtte rømme via trapp/trapperom til terreng.

Bygning som benyttes til forsamlingslokale eller salgslokale som har høyst to
etasjer og bruttoareal mindre enn 800 m2 pr. etasje kan oppføres i BKL 1.

Bygning i høyst to etasjer og bruttoareal mindre enn 300 m2 i hver etasje, som
benyttes til overnatting, kan tilsvarende oppføres i BKL 1. I overnattingsbygg i
brannklasse 1, kan arealene ikke økes ved oppdeling med brannseksjoneringsvegg.
Minste avstand mellom bygninger/seksjoner i dennne brannklassen er 6 m.
Bygninger med minsteavstand kan forbindes med en mellombygning i brannklasse
2.

Driftsbygning i landbruket, arbeidsbrakker og skur som er lette å rømme kan føres
opp i to etasjer uten krav til brannklasse.

De enkelte delene av et byggverk for blandet bruk klassifiseres i brannklasse ut fra
den aktuelle bruken (risikoklasse) og byggverkets totale antall etasjer (høyde).
Underliggende etasje må ha brannklasse minst som overliggende etasje.

§ 7-23 Bæreevne og stabilitet ved brann

1. Generelle krav

Hensikten med å stille branntekniske krav til bærende konstruksjoner, er å oppnå
en tilstrekkelig bæreevne og stabilitet til å motstå en forventet brannpåkjenning.
Bærende og stabiliserende bygningsdeler må utføres slik at byggverket ikke styrter
sammen under brann, men bevarer sin stabilitet og bæreevne i den tiden som er
nødvendig for rømning. Bæreevne til de forskjellige konstruksjoner må være
tilstrekkelig til at de brannskillende bygningsdeler opprettholder sin funksjon i den
tid som er forutsatt for disse.

2. Bæreevne og stabilitet
Bygningsdelers brannmotstand bestemmes ut fra bygningers brannklasse som en
følge av konsekvensen av en svikt i bygningsdelen. Tilstrekkelig bæreevne og
stabilitet ansees å være ivaretatt når bygningsdelers brannmotstand er i samsvar
med § 7-23 tabell 1.

I store bygninger, i bygninger med mange mennesker og i bygninger med spesifikk
brannbelastning over 400 MJ/m2, må bygningsdelene ha bedre brannmotstand enn
det som fremgår av tabellen for å kunne motstå et fullstendig brannforløp.

46

Risikoklasse

Etasjer

1 2 3 og 4 5 eller flere

1 - BKL 1 BKL2 BKL2

2 BKL 1 BKL 1 BKL2 BKL3

3 BKL 1 BKL 1 BKL2 BKL3

4 BKL 1 BKL 1 BKL2 BKL3

5 BKL 1 BKL2 BKL3 BKL 3

6 BKL 1 BKL2 BKL2 BKL 3
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§ 7-23 tabell 1 Bærende bygningsdelers brannmotstand ut fra brannklasse

Takkonstruksjonener å ansesomsekundærtbærendebygningsdel,nårdenikke er
endelavbyggetshovedbæresystemellermedvirkertil åstabiliseredette.

I bygning uten loft eller med loft som bare kan benyttessom lager, kan tak
konstruksjonoppføresutenbrannnmotstand,forutsattat denneikke haravgjørende
betydningfor bygningensstabiliteti rømningsfasen,og ett av følgendekriterier er
til stede:

takkonstruksjoner skilt fra underliggendeplanmedbranncellebegrensende
bygningsdeldimensjonertfor tosidigbrannbelastning

bygningener i brannklasse1 ogtakkonstruksjonerutført i A2-sl,d0
[ubrennbartmateriale]

bygningener i brannklasse1og takkonstruksjonerbeskyttetnedenframed
kledningK10/B-sl,d0 [Kl]. Bygningi risikoklasse4 kanhakledningK10/D
s2,d0[K2]. Isolasjonenmåværei A2-sl,d0 [ubrennbartmateriale]

Bygninger i 1 etasjei risikoklasse2, 3 og 5 kan ha hoved- og sekundærbære
systemi R 15.Tilsvarendekan bygningeri BKL 1 og risikoklasse4 ha hoved-og
sekundærbæresystemi R 15.Bygningeri BKL 1 og risikoklasse2 kan tilsvarende
oppføresuten brannmotstandnår bærekonstruksjonener utført i brannklasseA2-
sl,dO[ubrennbartmateriale].

Bygninger med middels brannbelastning(høyst 400 MJ/m2), som har åpne
veggflatermot det fri, slik at brann- og røykgasserlett ventileresbort og ikke
bidrar til raskbrannvekst,kanoppføresmedlaverebrannmotstandennangitt i § 7-
23 tabell 1. Eksempelviskan parkeringshusmedmerenn 1/3av veggflateneåpne
oppføresmedbrannmotstandR 15/A2-sl,dO[ubrennbartmateriale].Apningenemå
værefordelt og de enkelteplan ha slik form at en oppnårgod gjennomlufting.
Bygningenmåikke værehøyereennatslokkemannskapenekankommelett til med
sitt stigemateriell.Bygningermedhøyst8 etasjerkan haetasjeskillerei R 60/A2-
sl,dO[A60 ubrennbart].

3. Sikkerhet ved eksplosjon
Lokaler hvor det kan forekomme særlig fare for eksplosjon,må utgjøre egen
branncellemed omsluttendeveggersomminst tilfredsstiller kravet til branncelle
begrensendekonstruksjonmeddenaktuellebrannmotstand.For å forhindreskader
på andrebranncellerog på bærendebygningsdeler,må rom som er å ansesom
eksplosjonsfarligområdehaminsten trykkavlastningsflate,når ikke andretiltak er
truffet for å sikremotskaderpåmenneskerogandrebygningsdeler.

Brannklasse

Bygningsdel 1 2 3

Bærende hovedsystem R 30/D-s2,d0 [B 30] R 60/A2-s1,d0 [A 60] R 90/A2-s1,d0 [A 90]

Sekundære, bærende bygningsdeler,
etasjeskillere R 30/D-s2,d0 [B 30] R 60/D-s2,d0 [B 60] R 60/A2-s1,d0 [A 60]

Trappeløp R 30/D-s2,d0 [B 30] R 30/A2-s1,d0 [A 30]

Bærende bygningsdeler under øverste kjeller R 60/A2-S1 ,d0 [A 60] R 90/A2-s1,d0 [A 90] R 120/A2-s1,d0 [A 120]

Utvendig trappeløp A2-s1 ,d0 (ubrennbart) A2-s1,d0 (ubrennbart) A2-s1,d0 (ubrennbart)
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Branncellebegrensendeveggermot andrebranncellermå forsterkesavhengigav
arealetog utførelsepå de trykkavlastendeflatene, for å opprettholdeeventuelle
rømningsveiersfunksjonog forhindrespredningavbranntil andrebrannceller.

For oppbevaringog behandlingav brannfarligeog eksplosivevarer vises det til
DBEsregelverk.

§ 7-24 Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk.

1. Generelle krav

De branntekniskeegenskapenetil overflaterpå vegger,tak og gulv har betydning
for brannforløpetinntil det blir full overtenning.Med overflate forstår vi det
ytterstesjiktetpåenkledning.Valgetav overflaterpåvegger,takog gulv vil derfor
ha betydning for hvor raskt et materiale antennesog for varmeavgivelsenog
røykutviklingennårmaterialetbrenner.

§ 7-24 fig. 1 Overflate

overflaten og underlaget som denne er anbragt på.

2. Antennelse og utvikling av brann

Overflate og kledninger

Forutenå bidra til brannmotstandi en konstruksjon,må det ytterstesjiktet på en
bygningsdelog overflatenpå dette ha gode branntekniskeegenskaper,som gir
akseptabeltvernmotantennelse,varmeavgivelseogrøykutvikling.

Det ytterste sjiktet på en bygningsdel og overflaten på dette antas å ha
tilfredsstillende egenskapermht. antennelse,brann og røykspredningnår det
benyttesmaterialermedbranntekniskeegenskapersomangitt i § 7-24tabell IA og
IB.

Ombranntekniskklassifiseringavmaterialerogbygningsdelerse§ 7-21nr. 2.

Medoverflatemenesdet ytterstetynnesjiktetav
en bygningsdel,herunderoverflatesjiktsom
maling,tapetog tilsvarende.
Underlagetsomdettesjikteter anbraktpå
harstor betydningfor brannegenskapenetil
dettesjiktet.
Enklassifiseringvil gjeldekombinasjonav
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§ 7-24 tabell 1A Ytelser til overflater og kledninger for risikoklasse 1-5

§ 7-24 tabell 1B Ytelser til overflater og kledninger for risikoklasse 6

Overflater og kledninger i branncelle som ikke er rømningsvei

Vegger, tak og himling

Bygningermågenerelthaoverflaterogkledningeriht. § 7-24tabell 1A og IB for å
oppnåakseptabelsikkerhetmotantennelse,utvikling og spredningavbrann.

Overflater og kledninger

Brannklasse

1 2 3

Overflater i brannceller som

ikke er rømningsvei

Overflater på vegger og tak i branncelle inntil 200 m2 D-s2,d0 [In2] D-s2,d0 [In2] D-s2,d0 [In2]

Overflater på vegger og tak i branncelle over 200 nf D-s2,d0 [In2] B-s1,d0 [Inl] B-s1,d0 [Inl]

Overflater i sjakter og hullrom B-s1,d0 [Inl] B-s1,d0 [In1] B-s1,d0 [In1]

Overflater i brannceller som er rømningsvei

Overflater på vegger og tak B-s1,d0 [Inl] B-s1,d0 [Inf] B-s1,d0 [In1]

Overflater på gulv D,,-s1 [G] D|f s1 [G] Df|-s1 [G]

Utvendige overflater

Overflater på ytterkledning D-s3,d0 [Ut2] B-s3,d0 [Uti] B-s3,d0 [Uti]

Kledninger

Kledninger i brannceller inntil 200 m2 som ikke er

rømningsvei K10/D-s2,d0 [K2] K10/D-s2,d0 [K2] K10/D-s2,d0 [K2]

Kledninger i brannceller over 200 m2 som ikke er

rømningsvei K10/D-s2,d0 [K2] K10/D-s2,d0 [K2] K10/B-s1,d0 [K1]

Kledning i branncelle som er rømningsvei K10/B-s1,dO [Kl] K10/A2-s1,d0 [K1-A] K10/A2-S1 ,d0 [Kl-A]

Kledning i sjakter og hullrom K10/B-s1,d0 [Kl] K10/A2-s1,d0 [K1-A] K10/A2-s1,d0 [Kl-A]

Overflater og kledn Inger

Brannklasse

1 2 3

Overflater i brannceller som

ikke er rømningsvei

Overflater på vegger og tak i branncelle B-sl.dO [Inl] B-s1,d0 [Inl] B-s1,d0 [Inl]

Overflater på gulv D„-s1 [G] D„-s1 [G] 0,-sl [G]

Overflater i brannceller som er rømningsvei

Overflater på vegger og tak B-s1,d0 [Inl] B-s1,d0 [Inl] B-sl.dO [In1]

Overflater på gulv D„-s1 [G] D,-s1 [G] 0,-sl [G]

Utvendige overflater

Overflater på ytterkledning D-s3,d0 [Ut2] B-s3,d0 [Uti] B-s3,d0 [Uti]

Kledninger

Kledningar i brannceller K10/B-s1,d0 [K1] K10/B-s1,d0 [K1] K10/B-s1,d0 [K1]

Kledning i branncelle som er rømningsvei K10/A2-s1,d0 [K1-A] K10/A2-s1,dO [K1-A] K10/A2-s1,dd [Kl-A]

Kledning i sjakter og hullrom K10/A2-s1,d0 [Kl-A] K10/A2-s1,dO [K1-A] K10/A2-s1,d0 [Kl-A]
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I rom med brannfarlig virksomhet vil en brann utvikle seg svært raskt. Det bør
derfor benyttes kledning K10/A2-sl,d0 [Kl-A] og overflate B-sl,dO [In 1].
Eksempel på rom med brannfarlig virksomhet er rom hvor det oppbevares fyr
verkeri, A-væsker eller rom hvor det utføres varme arbeider som sveising, sliping
samt rom hvor det arbeides med åpen varme. For øvrig henvises det til brann- og
eksplosjonsvernloven.

Overflater i hulrom, som er lett tilgjengelig (f.eks. over lett demonterbar himling),
må minst ha samme utførelse som underliggende rom. Vanskelig tilgjengelige
hulrom må ha overflate tilsvarende som for sjakter og hulrom (som beskrevet
nedenfor).

Rør- og kanalisolasjon

Brennbar rør- og kanalisolasjon kan bidra til rask brannspredning og utvikling av
store mengder røyk. Brennbar isolasjon på rør og kanaler i bygninger beregnet for
virksomhet i risikoklasse 3, 5 og 6, og i bygninger i brannklasse 2 og 3 må derfor
ha egenskaper minst klasse P II. I andre bygninger kan slik isolasjon være i klasse
PIII. Isolasjon på rør og kanaler som er lagt i sjakter/hulrom som er vanskelig
tilgjengelig, må ha klasse minst P II.

Overflater og kledninger i rømningsvei
For at byggverk skal kunne rømmes raskt og uten fare for skade på de menneskene
som oppholder seg i byggverket er det særlig viktig å forhindre brann- og
røykspredning i rømningsvei. Ved å benytte overflater og kledninger iht. §7-24
tabell IA og IB antas sikkerheten å være tilfredsstillende ivaretatt.

Nedforet himling
Nedforet himling i rømningsvei må ikke bidra til økt fare for brannspredning. Dette
kan ivaretas ved at overflater og kledninger i hulrom over nedforet himling har
minst like gode branntekniske egenskaper som overflatene og kledningene i
rømningsveien. Vanskelig tilgjengelige hulrom bak nedforet himling bør beskyttes
med kledning som tilfredsstiller K10/A2-sl,d0 [Kl-A].

§ 7-24 fig. 2 Hulrom over nedforet himling

Rør- og kanalisolasjon

Rør- og kanalisolasjon kan bidra til rask brannspredning og produksjon av store
mengder røyk. For å sikre forholdene i rømningsvei må derfor isolasjon på rør og
kanaler som legges i rømningsvei ha klasse P I. Isolasjon på enkeltstående små rør
og kanaler, samt isolasjon på rør og kanaler som er lagt i sjakt eller bak nedforet
himling med branncellebegrensende funksjon, kan likevel ha klasse P II.
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Rørisolasjonmå ha overflateklasse P1

Himling/tak/kledningK10/A2-s1,d0[K1-A]
OverflateB-s1,d0 [In1]
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Kabler

På grunn av faren for brannspredningog røykproduksjon,bør større mengder
kabler ikke føres ubeskyttetgjennomrømningsveimed mindre de utgjør liten
brannbelastning(50MJ/løpemeterkorridor/hulrom).

Utvendig overflater og kledninger

Vegger og tak

For å reduserefaren for brannspredningi fasaden,må utvendig overflater og
kledningerværeiht. § 7-24tabell IA og IB.

Når risikoen for spredningav brann i ytterkledningener liten, kan det benyttes
materialermed dårligerebranntekniskeegenskaperenn det som følger av §7-24
tabell IA og IB. Utvendig overflatekan væreD-s3,d0 [Ut 2], når risikoen for
brannspredningi utvendigkledninger liten. Dettevil væretilfelle nåryttervegger
utformetslik atdenhindrerbrannspredningi fasaden.

Overflaterog kledningeri hulrom i ytterveggskonstruksjonerbetraktespå samme
måtesomutvendigoverflateog kledning,og må ha sammebranntekniskeegen
skaper.

Taktekkingmåtilfredsstillekravenetil klasseBR00F(BW) [Ta],

For småhuskan taktekking likevel være uklassifisertder avstandenmellom de
enkeltebygningerer minst8 m. Med småhusforståseneboliger,tomannsboligerog
andrelavebygningermedet lite antallmennesker.

Eksempler på taktekking som uten ytterligere dokumentasjonkan antas å
tilfredsstille klasse BROOF(BW) [Ta] er teglstein, betongtakstein,skifertak og
metallplater.

§ 7-24 fig. 3 Brannsmitte ved brann i tak

TaktekkingmåværeklasseBR00F(BW)[Ta ]

m *På småhusmedstoravstand
>8 m,kantekkingværeuten
klasse

Duk og folie sombenyttespå stativ-og luftbårnehallerhar vist segå kunnebidra
til raskbrannspredning.For at duk og folie påslike haller ikke skalgi uakseptabelt
bidragtil brannutviklingen,mådenværei klasseB-s3,d0(Ut 1).
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Isolasjonsmateriaier
Isolasjon i konstmksjonermå ikke bidra til økt risiko for brannspredningi en
bygning. Isolasjon må derfor i utgangspunktettilfredsstille klasse A2-sl,d0
[ubrennbart/begrensetbrennbart].

Isolasjonsomikke tilfredsstiller klasseA2-sl,d0 [ubrennbart/begrensetbrennbart]
kan likevel benyttes såfremt isolasjonenanvendesslik at den ikke bidrar til
brannspredning.Dettekan for eksempelivaretasved at isolasjontildekkes,mures
eller støpesinn. Isolasjonsomtilfredsstiller EuroklasseE [NT Fire 035] og som
benyttesi lavebygningerantasheller ikke å gi vesentligbidragtil brannspredning.
Slike bygningerkan værebygninger i brannklasse1 og boliger til og med tre
etasjer.

Tilsvarendekan dennetype isolasjonbenyttespå tak med brannklasseA2-sl,d0
[ubrennbart/begrensetbrennbart],når isolasjontildekkes eller seksjonerespå en
tilfredsstillendemåte.

Isolasjon(og øvrigematerialer)sombenyttesi brannvegg,seksjoneringsveggeller
i takkonstruksjonermeduspesifisertbrannmotstand(§ 7-23 tabell 1) måha brann
tekniskeegenskapersomminsttilsvarerA2-sl,d0[ubrennbart/begrensetbrennbart].

Isolasjonsom ikke tilfredsstiller A2-sl,d0 [ubrennbart/begrensetbrennbart]som
benyttesi innvendigevegger,etasjeskillereog fryseromselementermåha ytelseri
samsvarmed§ 7-24tabell2.

§ 7-24 tabell 2 Forutsatte ytelser, etter Eurefic- systemet, til bygningsdeler avhengig av
bygningens bruk

Isolasjon brukt i innvendige vegger og etasjeskillere

Under forutsetningav at bygningsdelenoppfyller den forutsattebranntekniske
funksjon, kan bygningsdelersom inneholder isolasjon som ikke tilfredsstiller
klasseA2-sl,d0 [ubrennbart/begrensetbrennbart]benyttes,nåranvendelsesområde
ogkonstruksjonensEurefic-klasseer i samsvarmed§7-24tabell2.

Isolasjon i elementer for kjøle- og fryserom

Elementerfor kjøle- og fryseromprøvespå sammemåtensomsandwichelementer,
og må ha klassifisering iht. anvendelsesområdesom angitt i § 7-24 tabell 2.
Innenfor en boenhet(risikoklasse4) stilles det ikke klassekravtil elementerfor
kjøle- ogfryserom.

Isolasjon brukt som tilleggsisolasjon i yttervegger

Bruk av isolasjonsom ikke tilfredsstiller klasseA2-sl,d0 [ubrennbart/begrenset
brennbart]som utvendig isolering forutsetterat underlageter i brannklasseA2-
sl,d0 [ubrennbart/begrensetbrennbart].Isolasjonsomikke tilfredsstillerklasseA2-
sl,d0 [ubrennbart/begrensetbrennbart]kan ikke benyttessomtilleggsisolasjonpå
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ytterveggeri bygningeri brannklasse3 og i bygningersombrukestil formål som
faller inn underrisikoklasse6.

3. Brannspredning og røykspredning i byggverk
Det er avgjørendefor personsikkerhetenat brann-ogrøykspredningbegrenses.Det
er viktig å hindre røykspredningtil rømningsveienei den tiden som skal være
tilgjengeligfor rømning.

3. a Branncelier

Hensikten med å dele bygninger opp i branncelierer å forhindre brann- og
røykspredningtil størredelerav en bygningi dentiden somansesnødvendigfor
rømning.Rom somhar forskjellig bruk og/ellerbrannbelastningbør normaltvære
egnebranncelier.Dissebørværeoversiktligeslik atbrukernelett kan orientereseg
om hvor utgangenetil rømningsveieneer og ha mulighetentil rasktå detektereet
branntilløpi entidlig fase.

§ 7-24 fig. 4 Bygning må deles opp i hensiktsmessige branncelier

Eksempelpå branncelier
* Salgslokale

Undervisningsrom

Eksemplerpåegnebranncelier:

Boenhet(leilighetellerhybelleilighetsominneharnødvendigefunksjoner),
undervisningsrommedtilhørendebirom,barnehagesomutgjørenavdeling,
forsamlingslokale,kontorsomutgjørenselvstendigbruksenhet,gjesteromi
overnattingsbygg,sykeromi sykehusogpleieinstitusjoner,salgslokale,
husdyrrom,tekniskerom,rømningsveiog storkjøkken.

Rømningsveimåalltid væreegenbranncelle,menkaninneholdemindre
avgrensederom for andreformål,dersomdisseikke redusererrømningsveiens
funksjon.Med mindrerom menesfor eksempelresepsjon,vaktromog
oppholdsrommedinntil 20m2gulvareal.Oppholdsrominntil 50m2kanvære
delav rømningsvei,nårarealeter sprinkletogskilt fra rømningsveimed
konstruksjonermedbrannmotstandminstE 30.

Garasjeogrom somforbindergarasjemedandrerom.

* Undervisnii

* Sykerom
* Gjesterom
* Boenhet

Korridor
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Hulrom,for eksempelhulromunderoppforedetakog gulv, måværeegne
brannceller.Størrehulromog oppforedeyttertakmådelesoppmed
branncellebegrensendekonstruksjoneri arealpåhøyst400m2. Denne
branncelleoppdelingenbørkorresponderemedbranncelleoppdelingenav
byggetfor øvrig.

Tekniskerommåværeegnebrannceller.Eksempelpåtekniskerom er
heismaskinrom,rom for ventilasjonsaggregatog søppelrom.
Ventilasjonsaggregatsombetjenerflerebranncellermåståi egenbranncelle
nåranleggetikke er sikretpåannenmåte.Dettef.eks.vedat aggregatromer
plassertoveryttertak.

Fyrromfor sentralvarmeanleggogvarmluftsovnerfyrt medgass,flytendeeller
fastbrensel,måplasseresi rom somutgjøregnebranncellermedmindredeer
godkjentfor annenplassering.

Sjakter,herunderheissjakterog tekniskeinstallasjonssjakter,harvist segå
bidratil raskrøykspredningogmåderforutføressomegnebrannceller.
Heissjaktsomligger i trapperomtrengerikke væreegenbranncelle.

Kulvert somunderjordisktransportgang,kabelkulverto.l måværeegen
branncelle.

Tavlerombørutgjøreegenbranncelle,avhengigav tavle/skap.Tavleromsom
ligger i tilknytning til rømningsvei,måværeutført somegenbranncelle.

Planløsningi branncelle

En branncellemå utformesog innredesslik at personsikkerhetenblir ivaretatt.
Detteinnebærerat desomoppholdersegi branncellenlett måkunneoppdageeller
bli varslet om brann. Forbindelsenfra ethvert arbeids- eller oppholdsstedtil
rømningsveimå være oversiktlig, være uten hindringer og ha færrest mulige
retningsforandringer.

Forsamlingslokaler,klasseromo.l. kan delesopp i mindrerom meduklassifiserte
foldevegger.For å sikre rask rømming fra de enkelte rom når foldeveggener
trukket ut, må hvert rom ha rømningsveiersomangitt for en branncelle.Ingenav
rømningsveienekangåvia åpningeri foldeveggene.

Branncellensegenskaper

Konstruksjonersomomslutteren branncellemå ha nødvendigeegenskaperfor å
hindre spredning av brann- og røykgasserfra en branncelle til en annen.
Branncellebegrensendebygningsdelerhar tilstrekkelig brannmotstandtil å hindre
raskbrann-og røykspredningnårdeoppføresi samsvarmedytelserangitt i § 7-24
tabell3.
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§ 7-24 tabell 3 Brannmotstand til skillende konstruksjoner

Fyrrom for sentralvarmeanlegg eller varmlufts

aggregat for flytende og gassformig brensel.

Avhengig av innfyrt effekt, P, som følger:

P<50 kW  kuti ytelse for kledning/overflate
50 < P < 100

P>100kW

Skillende konstruksjoner

Branncellebegrensende konstruksjon

Bygn.del som omslutter trapperom, heis-sjakt,

og installasjonssjakier over flere plan
Heismaskinrom

Fyrrom for sentralvarmeanlegg eller

varmluftsaggregat for fast brensel

Vindu i branncellebegrensende bygningsdel må ha tilsvarende brannmotstand som
veggen og må ikke kunne åpnes i vanlig brukstilstand. Vindu i branncelle
begrensende vegg som utgjør innvendig hjørne eller hvor avstand til annen bygning
er liten (mindre enn 8 m), må ha brannmotstand som angitt i § 7-24 tabell 3.

Dør i branncellebegrensende konstruksjon

Dør i eller til rømningsvei i branncellebegrensende vegg EI 30/D-s2,dO [B 30] må
ha brannmotstand EI2 30-S m/D-s2,dO [B30 med terskel] og EI 60/D-s2,dO [B 60]må
ha dør med brannmotstand EI2 30-S m/D-s2,d0 [B 30 med terskel]. Andre dører, som
dør til heismaskinrom, ventilasjonsrom, søppelrom, fyrrom eller sjakt må ha
tilsvarende brannmotstand som den veggen har. Dør til fyrrom skal i tillegg være
selvlukkende.

I heissjakt med brannmotstand EI 60/A2-sl,d0 [A60] kan det benyttes dør E 90-
C/D-s2,d0 [F90]. For å reduserer faren for brann- og røykspredning mellom sjakten
og tilliggende rom bør heissjakten røykventileres, eller det bør etableres
mellomliggende rom, utført som egen branncelle, mellom heissjakt og tilstøtende
rom. Dører må være utført med anslagsterskel.

Dører i branncellebegrensende bygningsdel må normalt være utført med terskel slik
at faren for røykspredning reduseres. I enkelte bygninger er det likevel behov for å
sløyfe terskel på grunn av rullende trafikk. Dette gjelder bl.a. i sykehus. Det er
normalt ikke behov for å sløyfe terskler på grunn av rullestolbrukere, da det finnes
dører med spesielt lave terskler.

Dør mot trapperom må være utført med terskel, og være selvlukkende, klasse C.
Skyveporter, rulleporter o.l. vil kunne slippe gjennom store mengder røyk,
avhengig av størrelse og tetting rundt porten. En eventuell røykspredning kan
reduseres ved at det installeres røykventilasjon på hver side av den branncelle
begrensende veggen.

Korridor i bygning i risikoklasse 6, som er lengre enn 30 m, må deles med dør
E 15-C/D-s2,dO [F 30] med innbyrdes avstand høyst 30 m.
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1 | 2 | 3

El30/D-s2,d0[B 30] El 60/D-s2,dQ[B 60] El6Q/A2-S1,d0[A 60]

El 30/D-s2,d0[B 30] El 60/A2-s1,d0[A 60] El 60/A2-s1,d0[A 60]
El 60/D-s2,dQ[B 60] El 60/D-s2,d0[B 60] ~ El 60/A2-S1,d0[A 60]

EI 60/A2-S1,d0 [A 60] El 60/A2-s1,d0[A 60] El 60/A2-$1,d0[A60]

Kl0/A2-s1,d0[Kl-A] K10/A2-s1,d0[K1-A] K10/A2-s1,d0[Kl-A]

El 30/D-s2,d0[B 30] El 60/D-s2,d0[B 60] El 60/A2-s1,d0[A 60]

El 6O/A2-s1,d0[A 60] El 60/A2-s1,d0[A 60] El 60/A2-s1,d0[A 60]
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§ 7-24 tabell 4 Brannmotstand til dør til og i rømningsvei

Dør til trapperomi boenhettrenger ikke væreselvlukkende,men det vil bedre
brannsikkerhetenvesentlig.

Brannklasse på konstruksjoner som omslutter heissjakt, heismaskinrom og
installasjonssjakt

På grunn av termiskeoppdriftskrefterspreren brann seg sværtraskt i vertikale
sjakter og hulrom. Det er derfor viktig at vegger rundt heissjakter og
installasjonssjakterhar utførelsesomredusererfaren for brann-og røykspredning
mellom sjakter og tilliggende rom. Det kan gjøres ved at heissjakter og
installasjonssjakterrøykventileres,eller at detetableresmellomliggenderom, utført
somegenbranncelle,mellom heissjaktog tilstøtenderom. Dørermå utføresmed
terskel,og luker må ha klasseSm[med anslagog tettelistpå alle sider] i installa
sjonssjakt.

Sjakteri bygningeri brannklasse3 må værerøykventilertei tillegg til at dørerog
lukererklasseSm[medanslagog tettelistpåalle sider].

Brannsluse

Rom som utgjør forbindelsemellom branncellerhvor det stilles særskiltstrenge
krav til sikkerhetmot spredningav brann,må utføressombrannsluse.Denneskal
væreskilt fra restenavbygningenmedbygningsdelermedbrannmotstandminstEI
60/A2-sl,d0 [A60]. Dør til brannslusemåha brannmotstandEI, 60-CSm/A2-sl,d0
[A 60 Smedterskel],Brannslusenskalha tilstrekkeligstørrelseog væreslik utført
at den kan passeresuten at mer enn en dør eller luke må åpnesav gangen.
Ventilasjon av brannsluserskal ikke foregå gjennom åpningertil de rom som
betjenesavslusen.

Garasjer

En bilbrann kan utvikle sværtstore røykmengderog dermedværeen vesentlig
risiko for sikkerhetentil de menneskersom oppholderseg i bygningen.Skille
konstruksjonermellom garasjeog rom for annetformål må derfor utføresslik at
farenfor spredningav brannog røyk til andredelerav bygningenreduserestil et
akseptabeltnivå.

Garasjemedbruttoarealtil og med50 m2, bortsettfra garasjei sammebruksenhet,
f.eks.garasjei enebolig,må skilles fra rom for annetformål medkonstruksjoner
medbrannmotstandEI 30/D-s2,d0eller bedre.Garasjemedbruttoarealtil og med
50 m2i sammebruksenhetmå væreskilt fra restenav bygningenmedbygnings
delersomer såtetteateksosikke trengergjennom.

Garasjemedbruttoarealover 50 m2til og med400 m2, må væreskilt fra restenav
bygningenmedbygningsdelermedbrannmotstandEI 60/D-s2,d0ellerbedre.

Garasjermedstørrebruttoarealenn400m2måskillesfra restenavbygningenmed
konstruksjonermedbrannmotstandEI 90/A2-sl,d0 [A90].

Plassering av dør

Bygningens brannklasse

1 2 og 3

Branncelle - trapperom Tr 1 El, 30-CS m/D-s2,d0 [B 30 S med terskel] El, 30-CS7D-s2,dO [B 30 S med terskel]

Korridor - trapperom Tr 2 E 30-CS m/D-s2,dO [F 30 S med terskel] E 30-CS m/D-s2,d0 [F 30 S med terskel]

Mellomliggende rom - trapperom Tr 3 El, 60-CS m/A2-s1 ,d0 [A 60 S med terskel]

Garasje - brannsluse El2 60-CS ii/A2-s1 ,d0 [A 60 S med terskel] El, 60-CS m/A2-s1 ,d0 [A 60 S med terskel]
Branncelle - korridor EI,15-S„/D-s2,d0 [B 16] El, 30-CS m/D-s2,d0 [B 30]

Korridor - det fri (i kombinasjon med Tr 3) El, 30-CS7D-s2,d0 [B 30]
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Rom som forbinder garasjer og rom for annet formål

For å ivaretahensynettil godt innemiljø og sikre rømningsveier,må det mellom
garasjeog rømningsvei,og mellomgarasjeog oppholdsrom(boligrom,husdyrrom
o.l.) væremellomliggenderom for åhindrespredningaveksosogrøyk.

Mellomliggenderom må utføressom egenbranncelle.I bolig med garasjemed
bruttoarealmindre enn 50 m2 kan mellomliggenderom værevaskerom,bod og
lignenderom i gasstettekonstruksjonenFor garasjeover 400 m2 må mellom
liggenderomutføressombrannsluse.

Mellomliggende rom må være ventilert slik at eksosgasserfra garasjenikke
kommer inn i bygningensøvrige rom. Det er ikke nødvendigmed brannsluse
mellom garasjeog tilknyttede servicerom,garasjefor utrykningskjøretøyeller
lastehallsomundertidennyttessomgarasje,nårdet tasbetryggendeforholdsregler
motspredningavbrannog inntrengningavgassertil tilliggenderom.

§ 7-24 fig. 5 Skille mellom garasje og andre rom

Brannsluse

El 60/A2-s1,dO [A 60] når garasje
har bruttoareal mer enn 400 m2

Dør El2 60-CS m/A2-s1,dO
[ A 60 S med terskel ]

Husdyrrom

Det kan værevanskeligå få husdyrut av en bygningsombrenner.Det er derfor
viktig å forhindreat brannog røyk rasktsprersegtil husdyrromog vanskeliggjør
evakueringavdyrene.

Husdyrrommå derfor væreavgrensetfra restenav bygningenmedbygningsdeler
medbrannmotstandEI 30/D-s2,d0[B30], nårbruttoarealeti husdyrromer mindre
enn300m2, og brannmotstandEI 60/D-s2,d0[B60], nårbruttoarealeter størreenn
300m2. Det visestil temaveilederom driftsbygningerfra Statensbygningstekniske
etat.

Trapperom

Trapperommåutføresslik at detgir tilfredsstillendebeskyttelsemot varmestråling
og inntrengning av røyk i rømningsfasen.Trapperom må utføres som egen
branncelle seiv om trapperommetikke er en del av rømningsvei. I denne
veiledningen viser vi tre prinsipper for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet i
trapperomtilpassetulike sikkerhetsbehov,Tr 1, Tr 2 og Tr 3. Om trapperommet
ikke lederdirektetil detfri eller sikkertsted,mårømningsveienvidereutføresmed
tilsvarendebrannmotstandskravet.



§7-24-§7-24

58

SIKKERHETVED BRANN

Interntrapp

Interntrappforbinderto eller flereplaninnenforenog sammebranncelle.

Trapperom Tr 1

TrapperomTr 1 har dør direktemellom trapperomog bmksenhet,f.eks. leilighet
ellerkontor.

§ 7-24 fig. 6 Prinsippskisse av trapperom Tr 1

VeggEl30/D-S2,dO[B30]
i brannklasse1ogEl60/A2-S1,dO[A60]
ibrannklasse2og3

Trapperom Tr 2

For å forhindreat brannog røyk trengerinn i trapperommetpå grunnav at dørene
åpnes,må det væreet rom utført som egenbranncellemellom trapperommetog
branncellendetskalrømmesfra. Slikt romkanværekorridor.

TrapperomTr 2 kan gå til kjeller, når det er brannslusemellom de øvrige
branncellenei kjeller og trapperommet.

§ 7-24 fig. 7 Prinsippskisse av trapperom Tr 2

El60/A2-S1,dO[ A 60J

El230-CSm/D-s2,dO[B30S,medterskel]
E30-CSm/D-s2,dO[F30S,medterskel]

Dør
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Trapperom Tr 3

For å forhindre at brann og røyk trenger inn i trapperommet som en følge av at
dører åpnes, må det være et mellomliggende rom utført som egen branncelle.
Rommet må enten være åpent til det fri eller tilknyttet brannventilasjon, som sikrer
at eventuell røyk ikke når inn i rommet eller blir stående i det; med den fare dette
medfører med tanke på spredning videre til trapperommet. Trapperom Tr 3 kan
ikke ha forbindelse til kjeller.

§ 7-24 fig. 8 Prinsippskisse av trapperom Tr 3

Dør El2 30-SiB/D-s2, dO
[B 30, med terskel]

Dør Eij 60-CSa M2-s1,dO
[A 60 S, med terskel]

Mellomliggende rom
åpen mot det fri eller
installasjonerforrøyk-
Kontroll

Brannspredning mellom brannceller i ulike plan

Spredning av brann fra vindu eller annen åpning i yttervegg til fasade eller
brennbart tak er ofte en vanlig årsak til rask brannspredning. Brannspredning
mellom brannceller i ulike plan må reduseres. Dette kan gjøres på en av følgende
måter:

fasaden utformes slik at den hindrer spredning av brann til andre brannceller,
f.eks. ved inntrukne fasadepartier på minst 1,2 m, eller utkragede bygnings
deler minst 1,2 m ut fra fasadelivet. Slike utkragede bygningsdeler må ha
tilsvarende brannmotstand som etasjeskiller i den aktuelle brannklassen

fasadesprinkling i alle plan eller bygningen fullsprinkles

yttervegg i bygning med flere enn fire etasjer utføres med brannmotstand EI 30
og med overflate B-s3,d0 [Ut 1], Yttervegg kan ha uklassifiserte vinduer når
vindushøyden er mindre enn den vertikale avstanden mellom vinduene

Spredning av brann fra underliggende vindu til brennbar gesims og videre til kaldt
tak har ofte vært en vanlig årsak til rask brannspredning. Dette medfører at raftet i
utgangspunktet bør utføres tett på undersiden i branncellebegrensende konstruksjon
(for brannpåvirkning nedenfra). Utlufting bør fortrinnsvis anordnes andre steder i
det kalde loftet.

Brannspredning mellom vinduer som ligger med liten innbyrdes avstand i
innvendig hjørne eller mellom vinduer i motstående fasader med liten avstand, er
også en vanlig årsak til rask brannspredning. Uheldig plassert vindu vil kunne være
i strid med den forutsatte funksjon til en branncelle.
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§ 7-24 fig. 9 Brannsmitte i innvendig hjørne må forebygges

Avstand mellom vinduer min. 8 m

Ved liten avstand,må vindu ha brannmotstandsom angitt i § 7-24 tabell 5.
Tilsvarende må en ta hensyn til faren for brannsmittemellom brannceller i
innvendig hjørne.Spesieltgesimserkan fort antennes,som en følge av varme
strålingfra vindu. Småbranncellersomligger mot hverandrei innvendighjørneog
somikke er rømningsvei(småkontor),kanhavinduerutenbrannmotstand.

§ 7-24 tabell 5 Nødvendig brannmotstand til vinduer som følge av horisontal brannsmitte
(når vinduene sitter i vegg med tilsvarende brannmotstand)

I rom medliten brannbelastningoghvor farenfor brannsmittevedvarmestrålinger
liten, kan detbenyttessmåvinduerutenbrannmotstand.Såledeskanenkeltvinduer
i mindrerom i bolighus(påfor eksvaskeromogbad)opptil 0,2m2glassflate,ligge
innenfor 8 m fra uklassifisertbygningsdeli annenbolig menikke nærmereenn5
m.

Branncelle over flere plan

For at rømningog slokking av brannskalkunneskjepå en rask og effektiv måte
bør branncellerikke ha åpenforbindelseover flere plan.Under forutsetningav at
hensynettil sikkerrømninger ivaretatt,kanbranncelleri enkeltebygningstyperha
åpenforbindelseover flere plan. Dette gjelder branncellersom nyttes til formål
somfaller inn underrisikoklasse1,2, 4 og5.

Eksempler på utforming av vinduer

i fasade i horisontalplanet

innbyrdes plassering Avstand i meter

mellom vinduer

Utførelse

Vinduer i motstående (parallelle)

yttervegger i bygninger i BKL 1
L < 8 Ett vindu i klasse El 30 eller begge i

klasse El 15

Vinduer i motstående (parallelle)

yttervegger i bygninger i BKL 2 og 3
L < 8 Ett vindu i klasse El 60 eller begge i

klasse El 30

Vinduer i innvendig hjørne i bygning i
BKL 1

L < 5 Ett vindu i klasse El 30 eller begge i
klasse El 15

Vinduer i innvendighjørne i bygning i
BKL 1

5 < L < 8
Ett vindu i klasse E115

Vinduerj innvendig hjørne i bygning i

BKL 2 og 3
L < 5 Ett vindu i klasse El 60 eller begge i

klasse E! 30

Vinduer i innvendighjørne i bygning i

BKL 2 og 3
5 < L < 8

Ett vindu i klasse Ei 30
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Økt fare for brann- og røykspredning må kompenseres ved at det installeres
automatisk slokkeanlegg når samlet bruttoareal for de plan som har åpen
forbindelse, er over 800 m2 (§ 7-27 nr. 2). Brannceller med åpen forbindelse over
flere plan må ha tilrettelagte rømningsveier fra hvert enkelt plan i samsvar med
bestemmelsene i § 7-27. En branncelle kan ha åpen forbindelse over tre plan.

Overbygde gårder og gater

Det vises til vår Temaveileder HO-3/2000 Røykventilasjon

3. b Brannseksjoner
Seksjoneringsvegg har som formål å hindre at brann sprer seg fra en seksjon av
bygget til en annen. Dette for å unngå store branner, bedre tilgjengeligheten for
rømning samt gi brannvesenet bedre slokkemuligheter.

Arealer som angitt i § 7-24 tabell 6, bør ikke overskrides. Dersom bygningen
representerer særlig store samfunnsmessige verdier bør arealgrensene settes lavere.
Bygninger som det ikke stilles brannklassekrav til kan oppføres uten seksjonering.

Bygninger som representerer store kulturhistoriske verdier bør ha automatisk
slokkeanlegg. For ikke å skade konstruksjoner og inventar, kan det være aktuelt å
benytte anlegg som bruker mindre vann eller andre slokkemiddel enn
konvensjonelle sprinkleranlegg.

§ 7-24 tabell 6 Størrelse på brannseksjon

Spesifikk brannbelastning er brannbelastning pr. flateenhet av en branncelles
omhyllingsflate redusert med hensyn til forbrenningsgraden.

Med brannalarm mener en i denne sammenheng anlegg i kategori 2 som gir direkte
varsling til brannvesen.

Brannventilasjon krever normalt at branncellen som skal brannventileres ligger mot
yttertak, slik at det kan installeres røykluker for rask utlufting av branngasser.
Alternativet er mekanisk brannventilasjon som krever kanaler med store tverrsnitt.
Brannventilasjon er derfor best egnet i en-etasjes bygninger.

Bygninger i risikoklasse 6 beregnet for sykehus og pleieinstitusjoner, må deles
vertikalt i minimum to brannseksjoner, slik at sengepasienter kan forflyttes/
evakueres horisontalt til sikkert sted i tilfelle brann.

Største bruttoareal pr. etasje for barnehager uten seksjonering er 600 m2 .

Brannseksjonens egenskaper

En seksjoneringsvegg har som formål å hindre brann i å spre seg fra en seksjon til
en annen med den forutsatte slokkeinnsats fra brannvesenet. Det er viktig at
seksjoneringsvegg utføres nøyaktig med hensyn på tilslutning til andre bygnings
deler og med brannmotstand som angitt i § 7-24 tabell 7. Seksjoneringsvegg må i
sin helhet bestå av materialer som tilfredsstiller klasse A2-sl, dO [ubrennbare] og
motstå mekanisk påkjenning.
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Spesifikk brannbelastning
MJ/m 2

Største bruttoareal pr. etasje uten seksjonering
Normalt Med

brannalarm-

anlegg

Med sprinkler-

anlegg

Med brann-

ventilasjon

Over 400 800 1200 5000 Uegnet
50-400 1200 1800 10 000 4000

Under 50 1800 2700 Ubegrenset 10 000
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Med unntak av enkeltesalgslokalerog lager med mye brennbarevarer og inn
redning,vil deflestebranncellerhaspesifikkbrannbelastningunder400MJ/m2.

§ 7-24 tabell 7 Seksjoneringsveggens nødvendige brannmotstand

Dersom de bærendekonstruksjoneri en bygning ikke har tilstrekkelig brann
motstandtil å beholdesin stabilitetgjennomet fullstendigbrannforløp,må seksjo
neringsveggenha slik stabilitetat denblir ståendeuavhengigav om seksjonenpå
en av sidenefaller sammenunderbrann.Dersomseksjoneringsveggenikke har
tilstrekkelig stabilitet, må det bygges to uavhengigeseksjoneringsvegger etter
sammeprinsipp. Konstruksjonersom ligger inntil seksjoneringsvegg må kunne
bevegeseg fritt ved temperaturendringer,uten at veggensbranntekniskeegen
skaperreduseres.

§ 7-24 fig. 10 Seksjoneringsvegg må forhindre brannsmitte fra en seksjon til en annen

- stabil seiv om bygning på en av sidene

eller begge sidene faller sammen

- forhindrer brannspredning mellom

brannseksjoner

Brannsmitte fra en seksjon til en annen på grunn av brannspredning i yttervegg
eller tak

For å reduserefarenfor at enbrannskalspresegi brennbartyttertakfra enseksjon
til en annenmå seksjoneringsveggføresminst 0,5 m over høyestetilstøtendetak,
medmindretaketharbrannmotstandminstEI 60/A2-sl,d0 [A60]. Konstruksjonen
må ikke værekontinuerligover seksjoneringsveggenpå en slik måteat en kollaps
på den ene side medfører reduksjon av konstruksjonens bæreevne og
brannmotstandpå denandresiden.Likeså må det treffes tiltak for å forhindre at
brannsprersegforbi seksjoneringsveggtil takgesimsi annenseksjon.

Bygningens brannklasse

Seksjoneringsveggens brannmotstand avhengig

av spesifikk brannbelastning MJ/m 2

Under 400 400 - 600 600 - 800

Brannklasse 1 REI 90-M/A2-s1,d0 [A 90] REI 120-M/A2-s1,d0 [A 120] RE1180-M/A2-S1 ,d0 [A 180]

Brannklasse 2 og 3 REI 120-M/A2-s1,d0 [A 120] REI 180-M/A2-s1,d0 [A 180] REI 240-M/A2-s1,d0 [A 240]
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§ 7-24 fig. 11 Utførelse av seksjoneringsvegg mot tak

Brennbar takkonstruksjon

/ Brannvegg og seksjonerings

/ vegg min. 0.5 m over tak

Seksjoneringsvegg i innvendig hjørne

Seksjoneringsvegg i innvendig hjørne bør unngås da det er vanskelig å få den
utformet slik at den effektivt forhindrer spredning av røyk og branngasser mellom
seksjonene. Der hvor seksjoner ligger inntil hverandre i et innvendig hjøme, må det
treffes særskilte tiltak for å hindre brannspredning. Risiko for spredning av brann
mellom ulike brannseksjoner i et innvendig hjøme kan reduseres ved at:

seksjoneringsveggen føres minst 8 m frem og forbi hjørnet

seksjoneringsveggens avslutning mot tak må ha slik utførelse at brann ikke kan
spre seg fra en seksjon til en annen via tak/gesimskasse

seksjoneringsveggene føres minst 5 m forbi innvendig hjøme i begge fasadene

§7-24 fig. 12 For å hindre brannsmitte fra vegg til vegg i innvendige hjørner, må
seksjoneringsvegg forlenges 8 m frem forbi innvendig hjørne

hjørne

iSiP

Alt. brannvegg og

N, seksjoneringsvegg
forlenges 5 m forbi

innvendig hjørne i

begge fasadene
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4. Tekniske installasjoner
Tilfredsstillendesikkerheti en bygninger betingetav at sentraletekniskeinstalla
sjoneropprettholdersin funksjonog brannmotstandsevneunderheleeller delerav
brannforløpetog minimum den tiden som skal være tilgjengelig for rømning.
Samtidigmådisseikke direkteeller indirektebidratil brann-ellerrøykspredning.

Installasjonersom føres gjennom brannklassifisertebygningsdeler,må ha slik
utførelseat bygningsdelensbrannmotstandikke svekkespå grunn av gjennom
føringen.

Ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsanleggmå utføresslik at de ikke bidrar til brann-og røykspredning.
Detteinnebærer

brann-ogrøykspredningpågrunnavutetthetermellomkanalog den
bygningsdelensomkanalengårgjennom

brannspredningpågrunnavvarmeledningi kanalgodset

røykspredningi kanalnettet

Sikring mot spredning av brann i ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsanleggetmånormaltutføresi materialersomtilfredsstillerEuroklasse
A2-sl,d0 [ubrennbarematerialer].Unntak kan gjøresfor filtre, lydfeller som er
typegodkjentfor bruken og små detaljer som tetningstapeo.l. av kunststoff. I
avtrekkskanalerfra kjøkkenavsettesfett somlett kan bli antent.Avtrekkskanaler
fra storkjøkken,frityranleggm.m.børderforutføresmedbrannmotstandEI 30/A2-
sl,dO [A30] helt til utblåsningsrist,eventuelt føres i egen sjakt med samme
brannmotstand.

Avtrekkskanaler fra kjøkken i boenheter o.l må tilsvarende utføres med
brannmotstandEI 15/A2-sl,dO [A15] hvis de ikke ligger i sjakt. Tilknytning
mellom komfyrhetteog avtrekkskanalkan værefleksibel kanal somer typegod
kjent for slik bruk.

Kjøkkenavtrekkbørhafettfilter, og avtrekkskanalenemåkunnerengjøresi helesin
lengdefor åreduserefarenfor antennelseogbrann.

For småhuskandetogsåbenytteskanalav tungtantenneligmateriale(i henholdtil
SP Brand 106) samt fleksibel kanal av spiralfalsetaluminium. Fra kjøkken i
småhusmå det benyttesavtrekkskanalav materialesomtilfredsstiller Euroklasse
A2-sl,d0 [ubrennbartmateriale],f.eks. stål eller aluminium. I tilslutning mellom
komfyrhetteogavtrekkskanalkandetbenyttesfleksiblekanaler.

Oppheng

Kanalerog ventilasjonsutstyrmå værefestetslik at de ikke faller nedog bidrar til
økt farefor brann-ogrøykspredning.

Gjennomføring i branncellebegrensende bygningsdel

Kanal somføresgjennombrannklassifisertbygningsdelmå ikke svekkekonstruk
sjonenesbrannmotstand.Utførelsenkan dokumenteresvedprøvingeller vedat det
benyttesanerkjenteløsninger.

Gjennomføring i seksjoneringsvegg

En bør så langt det er mulig unngåå føre kanalergjennomseksjoneringsvegger.
Det børderforværeegetanleggfor hveravdeto seksjonene.Dersomkanallikevel
føresgjennomseksjoneringsvegg,må denneha slik utførelseat denikke svekker
seksjoneringsveggensbrannmotstand.Dettekanoppnåspåfølgendemåter:
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kanalutstyresmedbrannspjeldsomhartilsvarendebrannmotstandsom
seksjoneringsveggen

kanalutstyresmedbrannspjeld(medbrannmotstandtilsvarendeminimum
halveveggensbrannmotstand)i kombinasjonmedbrannisolering.Summenav
spjeldetsbrannmotstandog isolasjonmåimidlertid tilsvareminimum
brannmotstandeni veggen

Fyrrom

Fyrrom skal væreegenbranncelle.Krav til branncellebegrensendebygningsdelers
egenskaperfremgårav § 7-24tabell3.

Der hvor detforeliggerforbindelsermellomrom for kjeler og andrearbeidslokaler,
mådøreneslåinn i kjelrommet.

Rom for lagring av brensel

Beholderfor lagring av fast brenselmed automatiskbrenselstilførseltil kjel, må
entenståi fyrrom eller i lagerromutført sombranncelle.

Rom for lagring av brannfarligvæsketilknyttet fyringsanleggskal væreslik inn
rettet at væskenikke kan renneut av rommet,eller inn i fyringsanlegget,dersom
tankenspringerlekk. Romfor lagring av flytendebrenselskalutføressomangitt i
§ 7-24 tabell 8. Dog kan til og med 20 liter væskeklasseB eller C i boenhet
(eneboligog leilighetermedboderi kjedehus,rekkehus,boligblokkero.l.) oppbe
varespå beholdersom utgjør en del av godkjentvarmeanleggeller på tilknyttet
veggtank.

§ 7-24 tabell 8 Branntekniske krav til rom for oppbevaring av flytende brensel

VæskeklasseB kanværeparafinogvæskeklasseC kanværefyringsolje

Elektriske installasjoner

Elektriske installasjonerrepresentererøkt sannsynlighetfor at brannkan oppstå.
Kabler må derfor ikke leggesbak nedforethimling eller i tilsvarendehulrom i
rømningsveimedmindre:

kablenerepresentererliten brannbelastning(ca.50 MJ/løpemeterhulrom)

kableneer ført i egensjaktmedsjaktveggersomharbrannmotstandtilsvarende
branncellebegrensendebygningsdel

himlingenharbrannmotstandtilsvarendebranncellebegrensendebygningsdel

hulrommeter sprinklet

Kabelgjennomføringeri konstruksjonerhvor det stilles branntekniskekrav, må
ikke svekkekonstruksjonensbrannmotstand.Installasjonersomskalhaenfunksjon
underbrann,må ha tilfredsstillendeog sikker strømtilførseli den tiden installa-

Rom for lagringstank Lagring av væske Krav til omsiuttende bygningsdeler

Klasse Maksimalt

antall liter

Vegger/

etasjeskiller

Overflater Dør

Fyrrom eller rom for

annen aktivitet

Herunder garasje med

areal inntil 50 m2

B 1650 Branncelle-

begrensende

B-s1 ,d0

[Inl]

El 2 30-CS m/D-s2,d0

[B 30 S]C 4000

B 4000 El 60/A2-S1 ,d0

[A 60]

B-s1,d0

[Inl]

El 2 60-C/A2-s1,d0

[A 60]

Eget tankrom C 10 000 Branncelle-

begrensende

B-s1,d0

[In1]

El2 30-CS m/D-s2,d0

[B 30 S]

B 10 000 El 60/A2-s1,d0

[A 60]

B-s1,d0

[Inl]

El2 60-CS m/A2-s1 ,d0

[A 60]
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sjonen skal fungere. Strømforsyningen fra tavlerom til heissjakt, motordrevne
røykluker, alarmgivere, nødlysanlegg etc. må være beskyttet mot brann. Tilfreds
stillende sikring kan oppnås f.eks. ved sprinkling, ved at kabler legges i innstøpte
rør med overdekning minst 30 mm eller at det brukes kabler som beholder sin
funksjon/driftsspenning minst 30 minutter for bygg i brannklasse 1 og 60 minutter
for bygg i brannklasse 2 og 3. Installasjoner som skal fungere under slokking må
sikres strømtilførsel i nødvendig tid.

Vann- og avløpsrør, rørpostanlegg, sentralstøvsugeranlegg o.l.

Installasjoner som føres gjennom branncellebegrensende konstruksjoner, må ikke
svekke konstruksjonens brannmotstand. Plastrør med diameter til og med 32 mm
kan likevel føres gjennom murte/støpte konstruksjoner i inntil klasse EI 90/A2-
sl,d0 [A90] og isolerte lettvegger i inntil klasse EI 60/A2-sl,dO [A60], når det
tettes rundt rørene med godkjent/klassifisert tettemasse. Støpejemsrør med
diameter inntil 110 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner inntil
klasse EI 60/A2-sl,dO [A60] når det tettes rundt rørene med godkjent/ klassifisert
tettemasse, eller støpes rundt og konstruksjonen har tykkelse minst 180 mm.
Avstand til brennbart materiale fra rør som går gjennom brannklassifisert
bygningsdel, må være minst 250 mm.

§ 7-25 Tilrettelegging for slokking av brann

1. Generelle krav

Teknisk forskrift stiller krav til slokkeutstyr som skal kunne benyttes av folk i
byggverket for å slokke en brann i en tidlig fase, før og uavhengig av brann
vesenets innsats.

Brannslokkeutstyr må være plassert slik at brukerne lett kan finne frem til det og
slokke branntilløp før det utvikler seg til en større brann. Utstyr kan være brann
slange eller håndslokkeapparat plassert lett synlig på tilgjengelig sted.

2. Brannslokkeutstyr
Der det er krav om brannslange eller håndslokkeapparat, må antall og deknings
område være slik at hele bygningen dekkes. Bygninger i risikoklasse 3, 5 og 6 hvor
det er trykkvann, må ha brannslange. Dersom det ikke er tilgang på tilstrekkelig
mengde vann, må bygningen ha håndslokkeapparater. Bygninger i risikoklasse 1, 2
og 4 må ha enten håndslokkeapparat eller egnet brannslange som rekker inn i alle
rom.

Behovet tilfredsstilles med praktiske løsninger innenfor hver brannseksjon. For at
brannslange skal være lett å benytte, bør den ikke være lengre enn 30 m ved fullt
uttrekk. Antall og plassering må være slik at alle rom i bygning dekkes på
tilfredsstillende måte.

Dører som blir stående i åpen stilling på grunn av at brannslanger trekkes gjennom,
kan føre til at røyk og branngasser sprer seg til resten av bygget. Brannslangeskap
må derfor ikke plasseres i trapperom.

Håndslokkeapparater har forskjellige bruksområder og effektivitetsklasser og det
må derfor velges egnet apparat (minimum 6 kg pulverapparat eller tilsvarende).

§ 7-26 Brannspredning mellom byggverk

1. Generelle krav

Erfaringsmessig vet vi at avstand mellom en bygning som brenner og nabo
bygningen er avgjørende for i hvilken grad nabobygningen vil være truet av
brannen. Faren for spredning av brann fra en bygning til en annen er normalt til
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stedenår avstandenmellom bygningeneer mindre enn 8 m. Brannspredning
mellombygningerkanforebyggesvedå:

etableretilstrekkeligavstandmellombygningeneslik at varmestrålingog
nedfallavbrennendebygningsdelerikke antennernabobygning

benytteskillekonstruksjonermedtilstrekkeligbrannmotstand,tetthet,bæreevne
ogstabilitet

Når avstandenmellom bygningerer 8 m eller mer, ansesfarenfor brannsmitteå
væreliten og deter vanligvisikke behovfor brannmotstandi ytterveggereller tak.

2. Brannspredning mellom lave byggverk
Med lave bygningermenesher bygningermed gesims-eller mønehøydeunder9
m. Gesims-eller mønehøydemålespåveggsomvendermotnabobygning.

Avstandenmellom lave bygningerkan væremindre enn 8 m når bygningeneer
skilt med branncellebegrensendebygningsdel eller bygningsdeler i hvert av
byggenesom til sammengir sammebrannmotstand.Det samledebruttoarealav
bygningersomligger medinnbyrdesavstandmindreenn8 m måikke værestørre
enndet somer angitt i § 7-24 tabell 6, medmindrearealeneutoverdissegrense
verdieneatskillesmedforskriftsmessigbrannvegg.

Bygning i risikoklasse1 med bruttoarealtil og med50 m2og liten eller middels
brannbelastning,kan plasseresnærmerebygning i annenbruksenhetuten at det
treffessærligebrannteknisketiltak. Er avstandenmindreenn2 m mellombygning
er i ulike bruksenheter,må disseværeskilt medbranncellebegrensendebygnings
del eller bygningsdeleri hvert av byggenesom til sammengir sammebrann
motstand.

§ 7-26 fig. 1 Skille mellom bygninger i ulike bruksenheter

Lave bygninger (møne / gesimshøyde maks. 9 m)

Min 8 m, eller de deler av bygningene
som ligger nærmere, utføres med brann-

motstand som branncellebegrensende
konstruksjoner

Høye bygninger (møne / gesimshøyde over 9 m)
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3. Brannspredning mellom høye byggverk
Når avstandmellom bygningermed gesims-og mønehøydeover 9 m er mindre
enn 8 m, må de atskilles med brannvegg.Alle materialenei brannveggenmå
tilfredsstille EuroklasseA2-sl,d0 [ubrennbare]og brannveggenmå ha en brann
motstandsomfremgårav tabellenunder:

§ 7-26 tabell 1 Brannveggens brannmotstand som følge av brannbelastning

For at enbrannveggskalha tilfredsstillendemekaniskmotstandsevne(M), måden
i praksisutføresi tungematerialersommur, betongeller lignende.Brannveggmå
væreslik utført at denblir ståendeseivom bygningenpå deneneeller denandre
sidenråsersammen.Alternativt må det byggesto uavhengigeog stabilebrann
vegger.

4. Byggverk som utgjør stor risiko for spredning av brann
Risikoen for brannspredningvil være særlig stor i byggverk med stor brann
belastningog/ellerhvorbrannvesenetsinnsatstider lang.Slikebygningerkanvære
avsidesliggendehoteller, brakkerigger,driftsbygningeri landbruketeller trelast
opplag. For å reduserefaren for brannspredningog dermedoppnå akseptabel
person-ogverdisikkerhetansesfølgendeåværenødvendig:

Avsidesliggendeboligbrakkerkanhasamletbruttoarealtil ogmed600m2, før
demåskillesmedseksjoneringsvegg.Det samledebruttoarealetmåimidlertid
ikke værestørreenn1800m2ogavstandtil andrebygningermåvære8 m eller
mer.

Driftsbygningeri landbruketmåhaminst8 m avstandtil bolig, medmindre
bygningeneer skilt medbrannvegg.I mangetilfeller kanimidlertid
brannbelastning,bygningsutformingoginnbyrdesbeliggenhettilsi at
avstandenbørværemer.

Trelastopplagmåhatilstrekkeligavstandtil annetopplageller annenbygning.
For småopplagmedarealtil og med200m2oghøydetil ogmed4 m vil
normalt8 m væretilfredsstillende.For storeopplagmedarealtil ogmed4000
m2oghøydetil ogmed7 m vil normalt25 m væretilfredsstillende.

§ 7-27 Rømning av personer

1. Generelle krav

Et byggverkskalutføresslik at de menneskersomoppholdersegi eller på bygg
verketunderbrannkan rømmeeller bli reddettil sikkert steduten at de påføres
alvorligehelseskader.Dentidendet tar å rømmeenbygningvil væreavhengigav
menneskelige,bygningsmessigeog branntekniskeforhold. Når rømningsveierskal
planleggesog dimensjoneres,er detderfor ikke barebreddeog lengdei rømnings
veiensomharbetydningfor personsikkerheten.Brukenavbygningenogbrukernes
evnetil å ta segut ved egenhjelp har storbetydningfor sikkerhetenvedrømning,
og hargitt grunnlagfor definisjonav risikoklasser.Risikoklassenefremgårav § 7-
22,pkt. 1og skalleggestil grunnfor prosjekteringavrømningsforholdene.

Spesifikk brannbelastning MJ/m 2 Brannveggens nødv. brannmotstand

Inntil 400 REI 120-M/A2-s1,d0 [Al 20]

400-600 REI 180-M/A2-s1,d0 [Al 80]

600-800 REI 240-M/A2-s1,d0 [A 240]
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Tilgjengelig rømningstid, nødvendig rømningstid, og sikkerhetsmargin
Tilgjengelig rømningstid er tiden fra en brann oppstår til forholdene blir kritiske.
Nødvendig rømningstid er tiden det tar å rømme en bygning. Sikker rømning
forutsetter at tilgjengelig rømningstid er vesentlig lengre enn nødvendig rømnings
tid. Differansen mellom tilgjengelig rømningstid og nødvendig rømningstid er et
uttrykk for sikkerhetsnivået og benevnes sikkerhetsmargin.

§ 7-27 fig. 1 Sammenhengen mellom tilgjengelig rømningstid, nødvendig rømningstid og
sikkerhetsmargin ved rømming

2. Tiltak for å påvirke rømningstider
Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av
røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og
belysning av rømningsveier og organisatoriske tiltak som opplæring, trening og
bemanning.

Tiltak som øker tilgjengelig rømningstid vil f.eks. være røykkontroll og automatisk
slokkeanlegg. Behovet for og omfang av tiltak vil være bestemt av risikoklasse,
bygningens størrelse og planløsning.

7-27 tabell 1 Aktuelle tiltak for forskjellige bygg/risikoklasser

Risikoklasse Røykvarsler Brannalarm Røykventilasjon

1 (•) (•)
2 (•) (•)
3 (•) (•)
4 (•) (•)
5 (•)
6 (•)

Tiltaket er nødvendig for å ivareta kravene i teknisk forskrift til sikkerhet

(•) Tiltaket er nødvendig i enkelte bygninger for å ivareta kravene i teknisk forskrift til sikkerhet

Røykvarsler

Et brannalarmanlegg skal varsle de som oppholder seg i bygningen ved brann. I
byggverk med få mennesker må det være installert røykvarsler(e).

Bygninger beregnet for virksomhet i risikoklasse 4, må ha røykvarsler(e) som
plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 dB (A) i oppholdsrom og soverom
når mellomliggende dører er lukket. Det bør benyttes nett-tilkoblede og
seriekoblede røykvarslere for å oppnå god pålitelighet. Boliger beregnet for
funksjonshemmede og eldre, bør ha brannalarmanlegg.

Brannalarmanlegg

Byggverk der brann kan true et stort antall mennesker og bygninger som er store og
uoversiktlige, må ha brannalarmanlegg som raskt gir informasjon om brann, jfr.
Temaveiledning HO-2/98 Brannalarm.
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Informasjon over høyttaler, tekst- eller TV-skjerm kan gi opptil tre ganger bedre
effekt enn alarmklokke. I store bygninger, som for eksempel varehus, hoteller og
trafikkterminaler, hvor en må forutsette at de besøkende ikke har kjennskap til
rømningsveiene, bør det være alarmhøyttalere.
For å ivareta kravene i teknisk forskrift til sikkerhet må det installeres brannalarm
anlegg i følgende tilfeller:

Bygning eller del av bygning som benyttes til biloppstilling, må ha
brannalarmanlegg eller automatisk slokkeanlegg, når samlet bruttoareal for
formålet er større enn 1200 m2 . Parkeringshus/garasje med mer enn 1/3 av
veggflatene åpne og øverste parkeringsflate mindre enn 16 m over
gjennomsnittlig planert terreng, kan likevel oppføres uten brannalarmanlegg,
når åpningene er slik plassert at en oppnår god utlufting.

Bamehager med to eller flere etasjer, risikoklasse 3, må ha brannalarmanlegg.
Bamehager i en etasje må ha røykvarslere i oppholdsrom, soverom og
rømningsvei. Røykvarslere bør være seriekoblede.

Bygninger i risikoklasse 3 med to eller flere etasjer, må ha brannalarmanlegg
når elevtallet er mer enn 150 i bameskoler, og mer enn 300 i ungdomsskoler,
videregående skoler o.l.

Bygninger beregnet for virksomhet i risikoklasse 5.1 lokaler med bruttoareal til
og med 600 m2 , hvor rømningsveiene er oversiktlige og fører direkte til terreng,
kan det benyttes røykvarslere. Byggverk med mer enn 1/8 av veggflatene åpne
kan likevel oppføres uten brannalarmanlegg. Branncelle over flere plan
beregnet for flere enn 1000 personer, må i tillegg ha installasjoner for varsling
av brann over høyttaleranlegg.

Bygninger i risikoklasse 6.1 bygninger som har vaktordning må
brannalarmanlegget gi signal til plass bemannet med personell med ansvar for
assistert rømning.

Teknisk spesifikasjon for brannalarmanlegg

Brannalarmanlegg som er utført i henhold til vår temaveileder om brannalarm, og
FG's retningslinjer vil tilfredsstille myndighetenes krav til brannalarmanlegg .

I § 7-27 tabell 2 er det angitt hvilke brannalarmkategorier som er aktuelle å benytte
for bygninger i ulike risikoklasser. § 7-27 tabell 3 viser hvilken branndetektortype
som må benyttes i de forskjellige rom avhengig av brannalarmkategori.

§ 7-27 tabell 2 Brannalarmkategori avhengig av risikoklasse

§ 7-27 tabell 3 Brannalarmkategorier og valg av detektortype.

R.D betyr røykdetektor V.D betyr varmedetektor klasse 1
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Røykventilasjon

Røykventilasjon i rømningsveikan væreet megetgodt egnet tiltak for å sikre
optimaleforhold for personenesomrømmerenbygning.

For å ivaretakravenei tekniskforskrift til sikkerhetvedrømningmådet installeres
røykventilasjoni følgendetilfeller:

TrapperomTr 1,Tr 2 ogTr 3, somerrømningsveii bygningermedflereennto
etasjer,mårøykventileresslik atrøyk somkommerinn i trapperommetpå
grunnavåpnedørerellerutetthetermellomdørbladogkarm,kanventileresut.

Overbygdegårderog gatermåharøykventilasjonfor åhindrerøykspredning
mellomulike brannceller,somliggerut motdenoverbygdegården.

Røyklukei trapperomerett tiltak somførstog fremster avhensyntil
brannvesenetsinnsats.En for tidlig utløsningavrøyklukei trapperomkanføre
til at røyk trekkesinn i trapperommet.Av hensyntil rømningssikkerheter
trykksettingavtrapperommetmesthensiktsmessig.

Røykventilasjonsanleggsomer utført i henholdtil vårmeldingomrøykventilasjon,
HO-3/2000,vil tilfredsstillemyndigheteneskrav til røykventilasjonsanlegg.

§ 7-27 fig. 2 Prinsippskisse for termisk røykventilasjon

Tilluft

åpen

Røykseksjon

Mekanisk røykkontroll

Trykksetting av trapperomer et vesentligbedre tiltak for å reduserefaren for
røykspredningtil trapperommetennrøykventilasjon.
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§ 7-27 fig. 3 Prinsipp for mekanisk røykkontroll i form av trykksetting av trapperom

Automatisk slokkeanlegg

Slokkeanleggvil væresærligegnetnår depassivebrannteknisketiltakeneikke er
tilfredsstillende,i bygningermed høy brannbelastningen,i bygningermed sjakter
ogkanalersomer vanskeligtilgjengeligeog i bygningersomharstoreuseksjonerte
arealer.

For å ivaretakravenei tekniskforskrift til sikkerhetmådetinstalleresslokkeanlegg
i følgendetilfeller: o

Branncellermedåpenforbindelseoverflereplan i bygningberegnetfor
virksomheti risikoklasse1,2, 4 og5, nårsamletbruttoarealer størreenn800
m2for deplansomharåpenforbindelse,måhainstallertslokkeanlegg(§ 7-24
pkt. 3. a). o

Areal somharåpenforbindelseinn mot overbygdgårdmåhainstallert
slokkeanlegg.Unntaker småarealersomresepsjoner,altangangeretc.der
brannbelastningener liten.

Sprinkleranlegg(boligsprinkler)vil ogsåværeet godtegnettiltak i omsorgsboliger
hvor beboemenormaltkrever lengretid for å rømmetil sikkertsted.Det kan også
væreet alternativtil vaktordningi bygningermedpersonersomikke er i standtil å
rømmeseiv,fomtsattat innsatspersonellautomatiskblir varslet.

Sprinkleranleggsomer utført i henholdtil temaveiledningom sprinklerHO-1/99,
utarbeidetav DBF og BE, samtFGs installasjonsreglervil tilfredsstille myndig
heteneskrav til sprinkleranlegg.
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§ 7-27 fig. 4 Areal på gulvplanet som har åpen forbindelse med den overbygde gården
må sprinkles

Ledesystem

Et ledesystemkan omfatteutgangsskilt,retningsskilt,utgangslys(markeringslys)
og ledelysfor å ledepersonerraskttil et sikkertsted.

Behov for ledesystem

Behovetfor ledesystemvil væreavhengigav hvor godt menneskenesom opp
holdersegi bygget,kjennerrømningsveiene.

For å ivaretakravenei tekniskforskrift til sikkerhetmådet installeresledesystemi
følgendetilfeller:

Bygningberegnetfor virksomheti risikoklasse5 og6 måhaledesystem.

Bygningsomer offentlig tilgjengeligog liggerunderterrengmåha
ledesystem.

I storeuoversiktligebrannceller,somfor eksempelstørrevarehus,kandetvære
nødvendigat ledesystemetomfatterautomatisktaleinformasjon.Dersomslike
lokalerikke harspesielttilrettelagtefluktveiermedledelys,måhelelokalet
utstyresmedledelys.

Lavt montertledesystemhar en stor fordel hvis detblir røyk i rømningsveier.Om
lav monteringvelges,bør ledelysetikke montereshøyereennen meterovergulvet
og suppleresmedutgangskiltog -lys overdørertil og i rømningsveier.



§7-27-§7-27

74

&
SIKKERHET VED BRANN

§ 7-27 fig. 5 Lavt montert retningsskilt og lys er egnet i rom med røyk

Belysning på golv, minst 1 lux

Lav plassering av ledetys bør velges

§ 7-27 fig. 6 Utgangsskilt plasseres over alle utganger til og i rømningsvei

Ledesystemi bygning i brannklasse1 må fungere i minst 30 minutter etter et
eventueltstrømbrudd.Tilsvarendemå ledesystemi bygning i brannklasse2 og 3
fungereunderalle redningsassisterterømningsoperasjonerog i minst60minutter.
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3. Utgang fra branncelle
Utgangfra branncellemå føre direkte til sikkert stedeller til korridor/slusemed
adgangtil minstto uavhengigerømningsveier.

§ 7-27 fig. 7 Branncelle med utgang til to uavhengige rømningsveier

B
Utgangtil korridormed

atkomsttil to trapper
eller til det fri. OK

For å unngå opphopningved utgang, må det være minst en utgang pr. 300
personer.Branncellerberegnetfor flere enn 150personer,må likevel ha minst to
utgangertil rømningsvei/sikkertsted.

Branncellesomhar åpenforbindelseover flere plan,eller har mellomplan,må ha
tilsvarendeantall utgangerfra hvert enkeltplan. Intemtrappkan anseeslikeverdig
meden utgang.Mellomplanberegnetfor høystti personeranseså ha tilstrekkelig
sikkerhetseiv om det kun er rømningsmulighetervia underliggendeplan. Slike
løsningermåimidlertid vurderessærskilt.

I bygningbenyttettil formål i risikoklasse1, 2, 3 og 4 kan en av utgangenevære
vindu somer særligtilrettelagtfor rømning,jfr. pkt.4.

§ 7-27 fig. 8 Lokaler med mellom 150 og 600 personer må ha minst to utganger. For
øvrig bør det være minimum en utgang pr. 300 personer

Maks300personer
pr,utgang

Minsttoutganger

Byggverksomboligbrakkerog overnattingsstedersomligger avsides,og hvor en
må forutsette rømning til det fri, må ha reservebygningsom kan brukes til
overnattingi tilfelle brannnårdetikke finnesannenegnetbygningi nærheten.
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Avstand til utgang

Brann- og røykspredningeninnen en branncellekan skje raskt og tilgjengelig
rømningstidkandermedbli sværtbegrenset.Avstandfra et hvilket somhelststedi
branncellatil nærmesteutgangmåderfor ikke bli lengreennangitti tabell4.

§ 7-27 tabell 4 Lengste vei fra et valgt sted i branncelle til nærmeste utgang

§ 7-27 fig. 9 Avstand fra hvilket som helst sted ien branncelle til nærmeste utgang

Slagretning og plassering av dør til rømningsvei

Dør til rømningsveiskal slå ut i rømningsretning,eller ha utførelse som gir
likeverdigfunksjonunderrømning,for å forhindreoppstuvingforandøren.

Dør til rømningsveifra branncelleberegnetfor et lite antallpersoner(f.eks.10)kan
slå mot rømningsretning.Slike branncellerkan væreleilighet, sykerom,hotellrom
ogmindrekontorlokalerog salgslokaler.

I bygningersombenyttestil formål somfaller inn underrisikoklasse6, mådør fra
branncelletil rømningsveiligge mellomtrappeneellerutgangenetil det fri. Dør fra
branncellekan likevel legges til del av rømningsveisom ikke ligger mellom
trappene/utgangenenåravstandtil nærmestetrappeller utganger mindreenn7 m.

Risikoklasse Maksimal lengde (m) på fluktvei

1 og 2 50

3 og 5 30

6 25

Avstand til nærmeste utgang

maks 25 - 50 m, avhengig av

risikoklasse
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§ 7-27 fig. 10 I bygning beregnet for virksomhet i risikoklasse 6 kan rom legges til del av
rømningsvei som ikke ligger mellom trappene/utgangene når avstand til
nærmeste trapp eller utgang er mindre enn 7 m

Bredde på dør til rømningsvei

For å sikre rask rømning og for å forhindre oppstuving ved utganger, må det fra
hver branncelle være et tilstrekkelig antall utganger med nødvendig bredde. Dør til
rømningsvei må ha fri bredde på minimum 0,9 m, som normalt tilsvarer et modul
mål på 10 M for utvendig karm.

I bygninger beregnet for virksomhet i risikoklasse 5, må dør til rømningsvei ha fri
bredde på minimum 1,2 m (dør 13 M). I bygninger hvor transport i seng er nød
vendig, må dørbredden tilpasses dette.

Samlet fri bredde i utgangene bestemmes ut fra det antall mennesker branncellen er
beregnet for. For dimensjoneringen av fri bredde legges det til grunn 1 cm pr.
person. Dessuten er det en forutsetning at utgangene er hensiktsmessig fordelt i
lokalet.

For å beregne antall personer i en branncelle uten faste sitteplasser kan § 7-27
tabell 5 være til hjelp. (I salgslokale legges alle de områder som er tilgjengelig for
publikum til grunn for dimensjonering av fri bredde. Det gjøres ikke fradrag for
inventar.)

§ 7-27 tabell 5 Persontall for dimensjonering av fri bredde i rømningsvei og fri bredde på
utganger til rømningsvei

Skoler

Barnehager / fritidshjem
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Dør til rømningsvei og låsesystem

Dør i utgangtil rømningsveimå lett kunneåpnesslik at dener enkelå bruke for
allepersoner.

Dør til rømningsveimå ha et låsesystemsom gjør det mulig å vende tilbake,
dersomrømningsveienskulle være blokkert, med mindre andre tiltak gir til
svarendesikkerhet.

Dør til rømningsvei kan være låst når bygningen har brannalarmanleggog
låsesystemetåpnesautomatiskved alarm. I tillegg må det væretydelig merket
knappfor manuellåpningav døren.Det kan aksepteresinntil 10sekundertidsfor
sinkelsepådenmanuelleåpningsmekanismen.

4. Rømningsvei
Rømningkandelesi følgendetre faser:

Forflytning innenbranncellendetrømmesfra. Denneforflytningener ikke en
delavrømningsveien.

Forflytning i korridor.

Forflytning i trapperomtil utgang.

§ 7-27 fig. 11 Rømning kan deles inn i tre faser

Utforming av rømningsvei

Rømningsveimåværeegenbranncellesomer tilrettelagtfor sikkerrømningog må
på en oversiktlig måteføre til sikkert sted.Den må derfor ha utgangtil terreng,
menkanogsåføretil annenbrannseksjon.

Rømningsveikan inneholdemindre rom for andre formål, dersom disse ikke
redusererrømningsveiensfunksjon.Slike rom kan for eksempelværeresepsjonog
vaktrom, avgrensetslik at møbleringenikke har mulighet for å vanskeliggjøre
rømningen.

Gangavstand

til rømningsvei

Gangavstand

i rømningsvei

Gangavstand i

trapp til utgang
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Korridor i bygning i risikoklasse6 som er lengreenn 30 m, må delesmed dør
E 15-C/D-s2,dO[F30]medinnbyderesavstandpåhøyst30m slik atrøyk ogbrann
gasserikke blokkererbeggerømningsretningene.

§ 7-27 fig. 12 Små vaktrom/resepsjoner kan inngå som del av rømningsvei

Vindu som rømningsvei

Frabranncellei bygningberegnetfor virksomheti risikoklasse1,2 og4 kanvindu,
som har underkantmindre enn 5 m over planert terreng,væreen av rømnings
veiene.Vindu somliggerhøyereenn5 m overplanertterreng,kanbenyttessomen
av rømningsveiene,når det er truffet tiltak somgir tilsvarendesikkerhet.Dersom
brannvesenetsredningsmateriellvurderessom en av flere rømningsveier,må det
innhentesakseptfra brannvesenet.Dettefordi løsningener avhengigavdetstedlige
brannvesenetsutstyr,bemanningog innsatstid.

Vinduer somregnessomrømningsveimå værelette å åpneutenbruk av spesial
verktøyogværehensiktsmessigfordelt i lokalene.

Fra branncellei bygningberegnetfor virksomheti risikoklasse3 kan vindu, som
har underkantmindreenn 1,5m over planertterreng,væreen av rømningsveiene.
Detbørværeminstett vindufor hver 100m"bruttoareal.

I etasjerog plan i boliger, somikke har utgangtil rømningsvei,bør minst hvert
annetrom ha vindu somtilfredsstiller forutsetningenetil vindu somrømningsvei.
Vindu i skråtakflaterervanligvisikke egnetsomrømningsvindu.

Vindu som regnessom rømningsveibør væresidehengsledefor å gi god bruk
barhetved rømning.Rømningsvindumå ha høydeminimum 0,60 m og bredde
minimum0,50m (§ 7-27fig. 13).Summenavhøydeogbreddebørværeminimum
1,50m. Svingvinduermeddreieakse,måhatilsvarendeeffektiv åpning.
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§ 7-27 fig. 13 Minimumsmål på vinduer som skal brukes som rømningsvei

Heis og rulletrapp som rømningsvei

Heis og rulletrappkan ikke væredel av fluktvei eller rømningsvei.Rullebåndfor
personbefordringkanværedel av fluktvei eller rømningsveihvis detbevegersegi
fluktretningeller stoppesautomatiskvedbrannalarm.

Avstand i rømningsvei

For å ivaretakravenei tekniskforskrift til sikkerhetved rømningmå avstandfra
døri branncelletil nærmestetrappellerutgangtil sikkertstedværehøyst:

15m, derdeter tilstrekkeligmedentrappellerhvor vinduer enavdeto
rømningsveiene

15m, derdeterutgangtil korridor medsammenfallenderømningsretning

30m, derdetfinnesflere trapperellerutganger

I bygningerhvor det krevesto trapperom,bør dør fra branncelleligge mellom
trapperommene.

§ 7-27 fig. 14 Avstand fra dør i branncelle til nærmeste trapp/utgang når det finnes flere
trapper eller utganger
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§ 7-27 fig. 15 Avstand fra dør i branncelle til nærmeste trapp/utgang når det finnes bare
en trapp eller utgang eller når vindu utgjør den ene av to rømningsveier

Trapp

Maks.15mnårdetbare

er en trapp/ utgang

Fri bredde i rømningsvei

Samletfri breddei rømningsveimåminimumvære1cmpr. person.

I bygning beregnetfor virksomhet i risikoklasse 1, 2, og 4 må fri bredde i
rømningsveiværeminst 0,9 m. I bygningerberegnetfor mangemenneskermå fri
breddei rømningsveiværeminst 1,2m. Bygningerberegnetfor mangemennesker
er bygningeri risikoklasse3, 5 og 6. I bygningerhvor transportav sengeliggende
personerer nødvendig,må breddenav rømningsveitilpassesdette. For drifts
bygningeri landbruketmåbreddentilpassesbehovet.

I bygninger med flere etasjer må rømningsveienedimensjoneresfor samtidig
rømningfra to etasjer.De to etasjersomligger over hverandreog til sammenhar
detstørstepersontall,er dimensjonerende.Persontalletsetteslik detstørsteantallet
personersombranncellener beregnetfor. Persontalletfor enbranncelleutenfaste
sitteplasserkanberegnesetter§ 7-27tabell5.

Rømningsveimå ikke ha innsnevring.Eksempelvismå døreri rømningsveiha fri
breddetilsvarendesomfor rømningsvei.Rekkverkm.m.kan stikkeinntil 10cm ut
fra veggi rømningsveiutenatdenfrie breddenreduseresavdengrunn.Fri breddei
trappmåværesomfor rømningsveigenerelt.

§ 7-27 fig. 16 Fri bredde i rømningsvei

Fribreddemin.0,9m

I risikoklasse

3,5og6 måfri bredde
væremin.1,2m \
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Antall rømningsveier

Antall rømningsveiervil væreavhengigav risikoklasse,bygningensstørrelseog
antall menneskerbygningener beregnetfor. Fra en branncellemå det alltid være
adgangtil minst to uavhengigerømningsveier.Dettekan tilfredsstillesved at det
fra enbranncelleer utgangtil:

korridor somførervideretil minstto trapperomeller sikkertsted

minstto trapperomutført somrømningsvei

sikkertsted

Branncelleri bygningerberegnetfor virksomheti risikoklasse6, må i tillegg til to
ordinæreuavhengigerømningsveier,haminstett vindusomkanåpnes.

§7-27 fig. 17 Rømning fra branncelle til korridor som har to motstående rømnings
retninger

Branncelle

§ 7-27 fig. 18 Branncelle med utgang til to trapperom utført som rømningsvei
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Trapper

Trapperog trapperomdelesinn i intem trapp,trapperomTr 1, trapperomTr 2 og
trapperomTr 3 (se§ 7-24pkt. 3a).Bygningermåhatrapperomsomangitti § 7-27
tabell6.

§ 7-27 tabell 6 Bygninger må ha minst to trapperom som angitt i tabellen

For å ivaretakravenei teknisk forskrift til sikkerhetved rømning,kan det være
behovfor å benyttetrapperommedbedresikkerhetenndet somfølger av § 7-27
tabell 6. Dettegjelderspesielti bygningermedstorbrannbelastningderbrannkan
utvikle storerøykmengder.Til eksempelmå garasjer(risikoklasse1) medinntil 8
etasjer,hvor detikke erutgangfra hveretasjetil sikkertsted,hatrapperomTr 2.

I stedetfor to trapperomTr 1, kan det i boliger (risikoklasse4) benyttesett
trapperomnår dette er utført som trapperomTr 3. Branncellenmellom trappe
rommet og leiligheten det rømmesfra må væreåpenmot det fri, eller trappe
rommetmåværetrykksatt.

Tilrettelegging av fluktveier innenfor branncellen det rømmes fra

Innredningeni en branncellemå ikke vanskeliggjørerømning.Til eksempelmå
breddenmellomreoleri for eksempelsalgslokaler,ikke væremindreenn0,9m.

I forsamlingslokalerinnredetmed sitteplasserbør avstandenmellom stolrygg og
seteforkantikke væremindre enn0,4 m. Ved denneavstandbør det væremaksi
mum 30 sitteplasserpr. rad,nårdeter gangpassasjepåbeggesiderav stolradenog
maksimum15 sitteplasserpr. rad når det bareer én gangpassasje.Gangpassasje
mellom benkeradermå ha fri breddeminimum 1,2 m. Samletfri breddei gang
passasjenemå dimensjoneresut fra antall sitteplasser.Grunnlagetfor dimensjo
neringener 1cmpr. sitteplass.

Svalgang som rømningsvei

Svalgangkan værerømningsveieller del av rømningsvei.Med mindre brann
celleneogsåhar direkteutgangtil sikkert sted,må svalgangenutføresslik at den
tilfredsstiller forutsetningeneom to uavhengigerømningsveier.I ytterveggenmot
svalgangenvil det som regel værevinduer somkan åpnesog som ikke har den
nødvendigebrannmotstand.En brann i branncellenbak vinduet vil på kort tid
kunnehindreeventuellrømning,og alternativerømningsveiermåderforetableres.
Følgendeforholdharbetydningfor sikkerheten:

Svalgangenmåværemestmulig åpen,slik at røyk-ogbranngasserkan
unnslippe.Omdenåpnedelener 50 % avdentotale«veggflaten»,antasdetteå
væretilfredsstillende.Det er denøverstedelenav veggflatenesomskalvære
åpen.Apningi rekkverker ikke å ansesomåpentareal.

Rekkverkogøvrigekonstruksjonerbørbeståav minstmulig brennbare
materialer.Gulv i svalgangmåværeutført sombranncellebegrensende
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konstruksjon. Kledning på vegg og tak må ha brannklasse tilsvarende som for
rømningsvei.

Svalgangen bør være minst 1,2 m bred for at den skal fungere som
flammeskjerm. Tak over svalgang er svært uheldig og bør unngås med mindre
overflater på vegger og tak har gode branntekniske egenskaper.

Svalgangen må ha minst to trapper til terreng, en i hver ende. Avstanden
mellom trappene må ikke være over 60 m. I bygninger oppført i brannklasse 1
hvor det er tilrettelagt for bruk av vindu som rømningsvei, er det tilstrekkelig
med én trapp under forutsetning av at avstanden fra dørene i branncellene til
trappen ikke er over 15 m og at rømning ikke forutsettes forbi uklassifisert
vindu i annen branncelle.

Trappene må være beskyttet mot strålevarme fra en eventuell brann i
bygningen. Derfor må enten de veggene som vender mot bygget utføres som
branncellebegrensende konstruksjon eller byggets yttervegg mot trappen og 5
m til hver side for denne, være utført i branncellebegrensende konstruksjon
med tilsvarende krav til bygningsdelene (se § 7-27 fig. 19 og 20).

§ 7-27 fig. 19 Svalgang som del av rømningsvei i bygning

Svalgang som rømningsvei når

det finnes to trappenedløp

Gulv i svalgang utføres
i samme brannklasse

som etasjeskiller

§ 7-27 fig. 20 Brannbeskyttelse av rømningstrapp fra svalgang

Trapperomsvegg

utført som brann

cellebegrensende

vegg

Bredde på dør i rømningsvei

Dør i rømningsvei må ha fri bredde tilsvarende den nødvendige frie bredde
rømningsveien.
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Automatiske skyvedører

Skyvedører, rotasjonsgrinderog andre automatiskedører kan benyttes som
rømningsdører,dersombygningenharbrannalarmanleggog dørenevedalarmeller
strømbruddåpnesautomatisktil denbreddesomer nødvendig.Det er ogsåtilfreds
stillendeom dørenmanueltkan føres(med akseptabelkraft somfor vanlig dør i
rømningsvei)i åpenstilling og såledesfrakoblesdrivverket.

Automatiske dører er bare egnet som dører til det fri, da dørenemister sin
brannskillendefunksjonnårde ståråpnei et branntilfelleog ikke kan benyttesder
detstillesbranntekniskekrav til dører.

Selvlukkende dører

Selvlukkendedører,benevntC [S], kan settesi åpenstilling ved hjelp av elektro
magnetiskeholdere, som utløsesved brannalarm.Selvlukkendedører bør bare
aksepteresholdt i åpenstilling i dentidenbygningensbruk gjørdetnødvendig.

Låste dører og kraft til å åpne dører

Dør i rømningsveii bygningerberegnetfor virksomheti risikoklasse5 og 6 må
kunneåpnesmedett grepog utenbruk av nøkkel.Dør i rømningsveikanværelåst
når bygningenhar automatiskbrannalarmanleggog låsesystemetutløsesauto
matisk ved brannalarm.I tillegg må det væretydelig merketknapp for manuell
åpningavdøren.Det kanaksepteresentidsforsinkelsepåinntil 10sekunderpå den
manuelleåpningsmekanismen.Nattlåsermåutføresslik at de ikke kommeri strid
medkravenetil sikkerrømning.

§ 7-27 fig. 21 Dør i rømningsvei i bygning beregnet for virksomhet i risikoklasse 5og6 må
kunne åpnes med ett grep og uten bruk av nøkkel
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§ 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

Tilgjengelighet frem til bygningen

Når en brannoppstår,er det viktig at forholdenei og rundt bygningener lagt til
rettefor atbrannvesenetskalkunneutføreeffektiv rednings-og slokkeinnsatsuten
unødvendigrisiko for skaderpå personellog utstyr.Bygningerder en forutsetter
innsatsfra brannvesenetvedbrann,måderforhakjørbaratkomstfor brannvesenets
biler frem til bygningen.Der deter nødvendigfor rednings-og slokkeinnsatsen,må
det i tilknytning til bygningenværeoppstillingsplassfor brannvesenetsbiler og
utstyr. Behovetmå avklaresmed brannvesenetmht. veiensminste kjørebredde,
maksstigning,minstefri kjørehøyde,svingradiusog akseltrykk.

§ 7-28 fig. 1 Tilgjengelighet for brannvesenets biler frem til bygningen

For bygningerhvor vindu utgjørenav rømningsveiene(bygningeri risikoklasse1,
2, 3 og4), mådetteværetilgjengeligfor brannvesenetsstigemateriell.

§ 7-28 fig. 2 Vindu eller balkong som utgjør rømningsvei må være tilgjengelig for
brannvesenets stigemateriell

/

Dør

I bygningermedet stort antallmennesker(risikoklasse5 og 6), må inngangsdører
som forutsettesbenyttet for rednings- og slokkeinnsats,lett kunne åpnesav
brannvesenet.
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I bygningerhvor brannvesenetvil måttesøkegjennomet størreantall rom (mer
enn50rom), måinngangsdørogdørertil deenkelterom lett kunneåpnesvedhjelp
avuniversalnøkkel,somplasseresslik at dener lett tilgjengeligfor brannvesenet.

Tilgjengelighettil loft,plan underøverstekjellergulv,oppforedetakog hulrom
Branni takkonstruksjonerog hulromer ofte vanskeligåkontrollereog slokke.Det
måleggessærligvekt påutformingav tak, sjakterog hulrom,adkomstog mulighet
for inspeksjonog effektiv slokking. Kjellere må ha god tilgjengelighetsomsikrer
brannvesenetlett atkomstfor åkunneutføreraskog effektiv slokking.

Loft

Loft må være tilgjengelig for slokkemannskapenevia utvendig eller innvendig
atkomst.Seksjonerteloft måha slik atkomsttil hverseksjon.Loft over400m2bør
haflere atkomsterog ikke mindreennénatkomstfor hver400m2loftsareal.

Oppforedetak

Oppforedetak måværetilgjengeligefor brannvesenetvia utvendigeller innvendig
atkomst.Takflaterstørreenn400mf bør ha flere atkomsterog ikke mindreennen
atkomstfor hver400m2takflate.For bygningertil og medfire etasjer,kan stigebil
væreslik atkomst.

Hulrom

Brann i hulrom er ofte vanskeligå oppdageog vanskeligå slokke.Hulrom må
derforværetilgjengeligefor inspeksjon.

Tilgjengelighet til sjakter kan sikres med luker i topp og bunn av sjakten.
Inspeksjonslukeri topp og bunn av sjaktenmå ikke svekkesjaktveggensbrann
motstand.

Tilgjengelighettil hulrom over nedforethimling kan ivaretasmedluke i himling,
eller ved at himling bestårav nedfellbareelementer.Avstandmellom to inspek
sjonslukeri himling børikke værestørreenn10meter.

§ 7-28 fig. 3 Hulrom o.l. må være tilgjengelig for inspeksjon

Plan underøverstekjellergulv

Plan under øverstekjellergulv må være tilgjengelig uavhengigav bygningens
rømningsveier,slik atbrannvesenetsinnsatsikke vanskeliggjørraskrømning.

For å sikre tilfredsstillende atkomst for brannveseneti slokkefasen, må
brannvesenetsangrepsveiværeskilt fra restenav bygningenmed bygningsdeler
med brannmotstandminimum EI 60/A2-sl,d0 [A 60]. For å hindre at brann og
røyk sprer seg til rømningsveiene,må det ikke være åpenforbindelsemellom
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angrepsveiog rømningsveifra overliggendeplan.Dersomenkjeller inneholderto
eller flerebrannseksjoner,mådetværeminsténangrepsveitil hverbrannseksjon.

§ 7-28 fig. 4 Angrepsvei til plan under øverste kjellergulv må være skilt fra rømningsvei

Brannheis

I bygningersomer høyereennbrannvesenetsstigerkan nå, vil det ofte væreen
håpløsoppgavefor røykdykkereå kunnegjøre innsatsi de øversteetasjene,med
mindreadkomstentilrettelegges.Bygningermedmerenn8 etasjermåhabrannheis
for å transporterenødvendigslokkeutstyr.Brannheisskal dermedsikre at brann
vesenetsinnsatskan skjerasktogsåi høyebygninger.

Heissjaktenmå utføressom egenbranncellebeskyttetmot brann i minimum 60
min. etterbrannutbrudd.Brannheisenmåværerøykventilertogutformetslik at den
fungerer under de aktuelle brannforholdene.Brannheisenmå kun ha dør mot
trapperomeller mot slusesom utføres som egenbranncelle.Strømforsyningtil
heisen må være beskyttet mot brann i minimum 60 min. etter brannutbrudd.
Brannheisenmåhanødlysog væretydelig merket.Maskinrombørliggepå toppen
av bygningen.Ved brannalarmbør heisengå til utgangsplanet,eller til alternativ
etasjesom avtalesmed brannvesen.Det visestil prEN 82: Part 7-2 Firefighters
Lift somkanbenyttesfor prosjekteringav brannheis.

Vannforsyning til brannslokking
I følgeforskrift ombrannforebyggendetiltak og tilsyn, skalkommunensørgefor at
den kommunale vannforsyningenfrem til tomtegrensei tettbygd strøk, er
tilstrekkelig til å dekkebrannvesenetsbehovfor slokkevann.I boligstrøko.l. hvor
spredningsfarener liten er det tilstrekkelig at kommunensbrannvesendisponerer
passendetankbil. I områdersomregulerestil virksomhethvor sprinklinger aktuelt,
skalkommunensørgefor atdeter tilstrekkeligvannforsyningtil ådekkebehovet.

I områderhvor brannvesenetikke kanmedbringetilstrekkeligvanntil slokking,må
det være trykkvann eller åpen vannkilde.Tilstrekkelig mengdeslokkevannmå
værelett tilgjengeliguavhengigavårstiden.

Vannforsyning utendørs

Brannkum/hydrant bør plasseres innenfor 25-50 meter fra inngangen til
hovedangrepsvei.Det må væretilstrekkelig antall brannkummer/hydranterslik at
alledeleravbygningendekkes.

I tilknytning til småhus,børuttaketfor slokkevannhakapasitetpåminst20 1/s.For
annenbebyggelsebør kapasitetenværeminimum 50 1/sfordelt på minst to uttak.
Apnevannkilderbørhakapasitetfor 1 timestapping.
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Vannforsyning innendørs

I bygningermedflere enn8 etasjermådetinstalleresstigeledningmedtilstrekkelig
kapasitetfor innendørsuttak av slokkevann.Vannuttakenebør plasseresi korridor
vedtrapperom.

Det må være mulig å koble til brannvesenetspumper på bakkeplanet.
Stigeledningenmåværedimensjonertfor trykkøkningog kunneståtom eller være
tilknyttet vannettet.Alle deler av en etasjemå kunnenås med maksimalt50 m
slangeutlegg.

Branntekniske installasjoner, merking og informasjon
Fomtendenmerkingensomskalgi publikumnødvendiginformasjonunderbrann,
mådet væremerkingsomgir brann-og redningspersonellnødvendiginformasjon
for å løsesineoppgåverpåeneffektiv måte.

I bygninger hvor det er viktig med rask innsatsfra brannvesenet,må det ved
inngangentil hovedangrepsveienværeen oversiktsplansominneholdernødvendig
informasjon om brannvegger,rømnings- og angrepsveier,slokkeutstyr,brann
tekniskeinstallasjoner,brannvemlederog annetviktig personellsamtoversiktover
særskiltefareri sammenhengmedbrannogulykker.

Sikring mot nedfall av bygningsdeler
Balkonger,vinduer, fasadeplaterog utkragedebygningsdelero.l. bør festesmed
ubrennbarefestemidler,for å hindre nedfall somkan skaderednings-og slokke
mannskapeneog deresmateriellunderførsteinnsatsen.Balkongero.l. børforankres
i bygningenshovedbæresystem.
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Plassering og bæreevne
§ 7-3 Plassering og bæreevne
Forskriftens krav er i samsvar med basisdokument nr. 1 «Mekanisk motstandsevne
og stabilitet» til byggevaredirektivet Rdir 89/106/EØF. Materialene og produktene
må ha slike egenskaper at forskriftens krav til pålitelighet tilfredsstilles.

Ved tallfesting av sikkerhetsnivå vises det til

NS 3490 Prosjektering av konstruksjoner - Krav til pålitelighet.

Forskriftens krav til plassering av byggverk i klasser, sikkerhet i de forskjellige
klassene og kontroll av prosjektering, grunnundersøkelser, materialer, produkter,
utførelse, tilstand, bruk og vedlikehold av byggverk i de forskjellige pålitelighets
klassene kan anses oppfylt dersom reglene i Norsk Standard følges. Standardene
utgjør et hele og kan ikke uten videre brukes uavhengig av hverandre.

§ 7-31 Pålitelighetsklasser for byggverk
Det kreves i forskriften at byggverket skal planlegges og oppføres slik at belast
ninger ikke vil medføre uakseptable konsekvenser. Forskriftens krav til et bygg
verks bæreevne gjelder imidlertid kun en minste bruddsikkerhet.

Byggverk inndeles i fire pålitelighetsklasser som angitt i tabell Pålitelighetsklasser
for byggverk, i teknisk forskrift. Informative eksempler på klassifisering av
konstruksjoner er gitt i et tillegg i:

NS 3490 Prosjektering av konstruksjoner - Krav til pålitelighet

Eksemplene er veiledende og bruddkonsekvensene må alltid vurderes ved valg av
klasse.

Pålitelighetsklasse brukes ved klassifisering av de bærende konstruksjoner.
Pålitelighetsklasse 4 gjelder meget spesielle byggverk, slik at det i praksis er tre
pålitelighetsklasser for vanlige byggverk.

Pålitelighetsklasse skal fastsettes i forhold til konsekvensene av brudd eller
funksjonssvikt av en konstruksjon eller en konstruksjonsdel. Ulike deler av en
konstruksjon kan klassifiseres i ulike pålitelighetsklasser. Det kan skilles mellom
pålitelighetsklasse for hovedbæresystem og sekundære konstruksjonsdeler.

§ 7-32 Sikkerhet mot naturpåkjenninger

1. Generelle krav

Kravet om at byggverk skal ha nødvendig og tilstrekkelig sikkerhet mot naturlaster
er helt generelt og gjelder alle slag naturpåkjenninger som skred, flom, sjø, vind,
jordskjelv, snø osv.

Fare på grunn av forutsatt bruk må vurderes særskilt. Dette kan eksempelvis være
kollaps av dam, ras mot kjemikalielager, brann i kjemiske fabrikker eller over
svømmelse av et renseanlegg.

2. Sikkerhet mot vind og snølast
Ved prosjektering og oppføring av byggverk i særlig vindutsatte strøk skal
takkonstruksjonenes sikkerhet ofres særlig oppmerksomhet.

Ved planlegging og oppføring av bebyggelse skal det tas hensyn til særegenheter
ved området som kan gi opphav til lokale, forsterkende vindeffekter, eksempelvis
topografiske trekk.
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§ 7-32 fig. 1 Lokale snølaster

Norsk Standard for dimensjonerende laster på konstruksjoner angir snølaster for
kommunene. Det er mulig å fravike Norsk Standard for snølast og fastsette andre
verdier basert på empiriske verdier. Dette gjelder også for andre lasttyper som
f.eks. vind.

Det kan finnes variasjoner i grunnverdien for snølast på mark som ikke angis i
standarden. Grunnlaget for å velge andre verdier enn de standarden oppgir, må
være at man har ett tilstrekkelig pålitelig grunnlag for å fastsette en snølast på mark
som har en årlig sannsynlighet for overskridelse på 2 %, dvs. 50-års returperiode,
slik det er lagt til grunn for de verdier som er gitt i standarden.

3. Sikkerhet mot flom og annen fare knyttet til vassdrag
Bebyggelse skal plasseres sikkert med hensyn til flom eller annen fare knyttet til
vassdrag, så som isgang, erosjon, flom, skred og masseavlagring. I områder som er
utsatt for oversvømmelse kan dette ivaretas ved å angi laveste tillatte gulvnivå i
moh., eller ved å bringe sikkerheten opp på et tilfredsstillende nivå ved utføring av
sikringstiltak. Utbygging som krever fysiske sikringstiltak i og langs vassdrag skal
søkes unngått.

Kommunene må undersøke om det er flomfare i aktuelle byggeområder, og sørge
for forsvarlig disponering av flomutsatte arealer. Arealplaner, dele- og byggesaker i
tilknytning til vassdrag skal forelegges Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE), som er statlig sektormyndighet når det gjelder vassdrag, herunder fare
knyttet til vassdrag.

Det finnes en rekke kilder til informasjon om flomfare, f.eks. flomsonekart.
Kartene utarbeides nå av NVE for de mest skadeutsatte strekningene i Norge.

Ekstreme vannstander i sjøen/stormflo, eventuelt i kombinasjon med flom, vil
oftest være dimensjonerende for plassering av byggverk, langs hele kystlinjen.
Statens kartverk Sjøkartverket (SKSK) har lange måleserier for stasjoner langs
kysten. I tillegg vil lokale havnevesen sitte med informasjon om historiske vann
stander i sjøen.

4. Sikkerhet mot sjø
Bølgeskader på bygninger kan opptre som et enkeltfenomen, men oftere som
sammenfall av flere uheldige faktorer som sterk vind, ugunstig vindretning, høy
vannstand og lavtrykk. Bygningsmyndighetene har i dag små muligheter for å
kunne vurdere risikoen for bølgeskader i områder som kan være aktuelle for
utbygging; vurderingsgrunnlaget er oftest kun tilfeldig lokalkunnskap. Under
søkelser i forbindelse med flere stormer viser imidlertid at det bør utvises
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forsiktighet ved bygging av lette konstruksjonersom rager ut over sjøenog at
tungekonstruksjonerikke uventetvistesegmermotstandsdyktige.

5. Sikkerhet mot skred

Bebyggelsenskalplasseresog dimensjoneresslik at plan- og bygningslovenskrav
til sikkerhetblir oppfylt. Betingelseneansesoppfylt når kravet til nominell årlig
sannsynlighetfor skred er overholdt slik dissekraveneer beskreveti Teknisk
forskrift § 7-32.

Skredtyper

Man må kalkuleremed at en eller flere skredtyperkan forekommei alle delerav
landet.Skredkan ogsåføretil skadeligeflodbølgeri fjorder og innsjøersomkanfå
storekonsekvenserfor menneskerog miljø. Fra storeskredi bratt terrengkan det
forekomme skadeligelufttrykkvirkninger. Sikkerhetskravenegjelder også slike
sekundærevirkningerav skred.

Beregning av sannsynlighet for skred

I tekniskforskrift benyttesordet«nominellsannsynlighet».Denneordbrukenbetyr
at detikke setteskrav til at sannsynlighetenfor skredskalberegneseksakt.I mange
tilfeller lar det seg ikke gjøre å beregneeksakt skredsannsynlighet,og det må
derforbrukesetvisstskjønni tillegg til teoretiskeberegningsmetoder.

I fjellsider og skråningerder skred kan opptre tilfeldig langs fjellsiden må
sannsynlighetenfor skred sees i sammenhengmed bredden på skredet og
utstrekningenav det utsatteområdet.Nominell sannsynlighetfor skreder definert
somsannsynlighetfor skredpr. enhetsbreddepå 30 m på tversav skredretningen.
Dette betyr at sannsynlighetenfor steinsprangmot en husrekkefastleggesut fra
enhetsbredderpå30m.

Sikring mot skred

Bebyggelsekan plasseresi områderder sannsynlighetenfor skreder størreenn
minstekraveti teknisk forskrift. Forutsetningener at det gjennomføressikrings
tiltak i områdetsom reduserersannsynlighetenfor skred mot bebyggelsenog
tilhørendeutvendigebruksarealtil detnivåsomer angitt i forskriften.

Sikkerhetsklasser for skred

Retningsgivendeeksempler på bygninger som kommer inn under de ulike
sikkerhetsklassenefor skred:

Sikkerhetsklasse1 Tiltak medliten konsekvens.Detteomfatterbyggverkmed
lite personopphold,f.eks.mindregarasjer,båtnaust,lager
skurmedlite personoppholdogbryggerfor sportog fritid.

Sikkerhetsklasse2 Tiltak medmiddelskonsekvens.Detteomfatterf.eks.små
husog tilsvarendebygg for næringsdrift,hytter,driftsbyg
ningeri landbruketsamtmindrekaieroghavneanlegg.

Sikkerhetsklasse3 Tiltak medstorkonsekvens.Detteomfatterandrebygg.

Sikkerhetsklasse4 Tiltak med sværtstor konsekvens.Dissebygningeneskal
ikke plasseresi skredfarligområde.

Unntakmå gjeldefor anlegghvis funksjonforutsetterat de utsettesfor fare som
f.eks.vannkraftanlegg,dammero.l. Dissemåkonstrueresog oppføresslik at deer i
standtil å tåledenbelastningenderesfunksjonvil medføre.

Det er ikke praktisk mulig å lage egnesikkerhetsklasserfor skredfor alle typer
bygninger.Bygningeri en og sammesikkerhetsklassesomrammesav skredkan
derfor medføreulike konsekvenser.Kommunalemyndighetermå derfor utvise
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skjønnved plasseringav bygningstyperi de ulike klassene.Innenforhver enkelt
sikkerhetsklassekan kommunenogsådifferensierestørstetillatte sannsynlighetfor
skredmotulike bygningstyperderkonsekvenseneavenskredhendelsevarierer.

Hytter somkun skal benyttesi den tiden da skredfareikke opptrer,kan byggesi
områderder denstørste,nominellesannsynlighetfor skredikke overstiger3xlCT\
Ved søknadom rammetillatelseskal slik begrensetbruk sannsynliggjøresog det
skal fremgåav byggetillatelsenat annenbruk vil værei strid medforutsetningene.
Det forutsettesvidereatdetgjøresenskredtekniskundersøkelseavhytteområdet.

Ved gjenoppbyggingetterbranneller annenskadeog ved nødvendigutvidelseav
eksisterendebygningeller driftsenhet,kankommunenreduserekravet til nominell
sannsynlighetfor skredi sikkerhetsklassene2 og 3. Den gjennomsnittligeårlige
sannsynlighetfor skredmå likevel ikke overstige3x103for klasse2 og 1x103for
klasse3.

Ved deling av grunn som kun gjelder eierstatus til grunnen i forhold til
eksisterendebygning i sikkerhetsklasse1, 2 og 3, kan kommunenfravike sik
kerhetskravetfor skred, så lenge skredfarenikke er av en alvorlig karakter.
Eksemplerpå dette er fradeling av tomt til bygning som står på leid grunn og
utvidelseaveksisterendetomt til eksisterendebygning.

Skredundersøkelser

Der det kan væretvil om det foreligger fare for skred skal det gjennomføres
skredtekniskeanalyserogberegningeravsakkyndige.

Til hjelp i vurdering av eventuell fare for skred utarbeiderStatenskartverk i
samarbeidmed NorgesGeotekniskeInstitutt oversiktskartover potensiellefare
områderfor stein- og snøskred,og potensiellefareområderfor kvikkleireskred.
Kartserienvil dekkedet mesteav landet der det kan værefare for slike skredi
bebygdeområder.

§ 7-33 Konstruksjonssikkerhet
En konstruksjonssikkerhetkan uttrykkes ved årlig teoretisksviktsannsynlighet.
Sviktsannsynlighetener et beregningsmessigmål på sikkerheten,men kan ikke
forventes å uttrykke den virkelige sannsynlighetenfor svikt i en bestemt
konstruksjon.

Tilsiktet verdi for årlig sviktsannsynlighetfastsettespå grunnlagav byggverkets
pålitelighetsklasse.Det skaltashensyntil om svikt kanmedføreprogressivtbruddi
bæresystemeteller ikke.

Kravenei bruddgrensetilstandenmå seesi sammenhengmedat deter stilt krav til
kontroll av ulykkesgrensetilstandeni pålitelighetsklasse2, 3 og4 medstørsteårlige
sviktsannsynlighetersomangitt i NS 3490.

Det månormaltsettesstrengeresikkerhetskravtil primæredelerenntil sekundære
deleravkonstruksjonen.

De størstekonsekvenseneer knyttet til systembruddsom kan føre til at hele
byggverket styrter sammen.Bruddgrensetilstandenog ulykkesgrensetilstanden
ivaretarsikkerhetentil bruddenteni enkeltkomponentereller somsystembrudd.
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Kontroll og dokumentasjon
Dokumentasjonen skal vise at forskriftens krav er oppfylt. Viktige elementer i
dokumentasjonen gjelder materialer, produkter, beregninger og utførelse.

Detaljerte krav til dokumentasjonen fremgår av Norsk Standard for prosjektering
og utførelse. Kravene i forskriften er oppfylt ved korrekt bruk av prosjekterings- og
belastningstandardene.

Når beregninger utføres etter andre regler enn de som er angitt i Norsk Standard,
skal det dokumenteres at byggverkets sikkerhet minst blir like god som krevet i
forskriften.
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Sikkerhet i bruk

§ 7-4 Sikkerhet i bruk
Bestemmelsene om sikkerhet i bruk skal sikre at ethvert byggverk og arealer nær
byggverk kan nyttes til sitt forutsatte formål, uten at det medfører fare for personer
som bruker det. Det må tas hensyn til alle brukergrupper. Spesielt må man legge
vekt på sikkerhet for utsatte grupper som bam, eldre og funksjonshemmede.

Mange hjemmeulykker kan forebygges ved forstandig planlegging og utførelse av
bygninger. God planløsning er viktig for sikkerheten.

§ 7-41 Planløsning, størrelse og utforming

1. Generelle krav

Et funksjonelt godt byggverk er ulykkesforebyggende, der fare for skade på
personer må unngås. Korte og enkle trafikklinjer som minst mulig krysser
hverandre, er en forutsetning for rasjonell bruk og for å unngå ulykker.

Oppholdssoner i byggverket skal ha tilstrekkelig høyde, slik at sammenstøt med tak
eller konstmksjoner unngås. Det er viktig at høyden er slik at også gjenstander kan
transporteres uten sammenstøt. Derfor bør netto romhøyde ikke være under 2,4 m.
Mer om romhøyde er tatt inn under § 10-31.

2. Sikkerhet mot sammenstøt med byggverk
Byggverkets fysiske utforming og arealer nær byggverket må være slik at skade på
person unngås. Dette medfører at fri høyde i trapp bør være minst 2,0 m i boenhet,
2,2 m i arbeidslokaler og 2,1 m for andre trapper.

§ 7-41 fig. 1 Fri høyde i trapp måles fra trappenese vertikalt opp til underkant himling

Dør må være lett å se. Store glassfelt i dør, dører med fast sidefelt samt skille
vegger bør, dersom glasset ikke er avskjermet, ha sikkerhetsglass klasse F.
Materialer som kan være vanskelig å se og som kan forveksles med dør, må være
tydelig merket. Forskriftens krav er begrunnet i risiko for personskader og av
hensyn til orienteringshemmede og barn.

Glassdører og glassfelt i bunnen av trapper må unngås. Ved fall i trapp vil slike felt
og dører kunne føre til alvorlige skader.
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§ 7-41 fig. 2 Glassfelt i dører og sidefelt representerer stor fare

3. Fallskader

Hjemmeulykker utgjør i dag den størstegruppen av ulykker. Undersøkelser
indikerer at uheldig eller mangelfull utforming av boligen, bygningsdelereller
innredning,ofteerhovedårsakeller medvirkendeårsaktil ulykker.

Fallulykker er den dominerendeulykkestypen,og den som vanligvis får de
alvorligstekonsekvensene.

Kantmotnivåforskjellog trinn i trappbørmerkes

Gulv og underlag

Gulv og underlagmå væreuten uventedetrinn eller nivåforskjeller.Det må be
nyttesoverflatebeleggsomer sklisikkert,gangsikkertog rengjøringsvennlig.Dette
er særligviktig i våtrom eller i andredeler av bygning som kan få fuktighet på
overflaten,for eksempelområdernær inngang.I bad med sluk må fallet være
tilstrekkeligtil at vannetblir ført nedi sluket.

Arbeidslokalerogdriftsbygningeri landbruket.Gangvei,balkong,rekkverk
Gangvei,balkongog arbeidsgulvmer enn 0,5 m over tilstøtendeplan bør være
beskyttetmedrekkverkmedhøyde minst 1 m. Selov av 4. februar1977nr. 4 om
arbeidervernog arbeidsmiljø med forskrifter for ytterligere detaljer (se bl.a.
forskrift omarbeidsplasserog arbeidslokaler§ 18).

Publikumsbygning og boliger. Gangvei, balkong, rekkverk

Balkong, terrasseo.l. må ha rekkverk eller annen anordning som hindrer at
personerfaller ut. Hinderet skal ha slik høyde og utforming at personerikke
utsettesfor fare,og slik atbarnikke kan skadesegeller lett kanklatreover.
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§ 7-41 fig. 3 Balkong må ha rekkverk med høyde og utforming som hindrer skade og fall

Påbalkongerog terrasserregnesvanligvisenrekkverkshøydepåminst0,9m for å
væretilstrekkelig.Der høydeforskjellener merenn 10meterbør rekkverkshøyden
væreminst 1,1-1,2m. Apningermellomsprossereller breddepåspalteri rekkverk
børværemaksimum0,1m for å hindreat bamkankrypeigjennom.En slik åpning
vil forhindreat barnfår hodetigjennom.Apningersomligger slik til at de minste
barnakan få kroppenigjennombør imidlertid begrensestil 0,05 m. Dettegjelder
for eksempelåpningmellomrekkverketsunderkantog balkonggulvetsamtåpning
mellom rekkverket og balkongkantender rekkverket er montert på utsiden av
balkongen.Sprosserbørværevertikalefor åhindreklatring.

Der høydeforskjellentil terrengeller annenterrasseer mindre enn 3 m, bør det
aksepteresannenforsvarlig anordningenn rekkverk eller brystning med 0,9 m
høyde.Eksempelpå fastmontertblomsterkassesomer megetbrukt i terrassehuser
vist i figuren.

§ 7-41 fig. 4 Fastmontert blomsterkasse kan være alternativ til rekkverk for å hindre
skade og fall

Maks0,10 m
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Bredde i trapp

Breddeni trappmåværetilstrekkeligfor dentransportsomtrappenskalbrukestil.
Ved dimensjoneringmå det tas høyde for personantallog eventuellekrav til
rømningsvei.

For trappmedretteløpgjelderfølgendetommelfingerregelfor minstebredde:

interntrappi boenhetmåhabreddepåminst0,8m

hovedtrapperutenomboenhetmåhabreddepåminst 1,1m

andretrappermåhabreddepåminst0,9m

Trappebreddenmålessomvist på figur § 7-41 fig. 5. Ganglinjeni trappsomikke
harretteløp,følgerensirkelbuedertrappensvinger.

§ 7-41 fig. 5 Trapp må ha bredde (b) som sikrer god tilgjengelighet og gir sikker rømning

Trapp somikke har rette løp, må ha effektiv breddeminst somi trappmedrette
løp.

Trappmedretteløp er trapphvor alle trinn harsammedybdepåbeggesider.Trapp
somharretningsendringbarefra reposansessomrett trapp.I trappersomikke har
rette løp,bør breddenøkesmed0,10til 0,15m i forhold til trappermedrette løp.
Medinterntrappmenesalle trapperinnenenboenhet.

Åpninger i trappeløp og rekkverk

Trappeller rampemedstørrehøydeenn0,5m og somikke avgrensesavveggeller
hartilsvarendebeskyttelse,måharekkverksombeskrevetovenforfor balkong.

Trappeløp,rekkverk og vegg som begrensertrapp/rampe,må ikke ha slike
åpningerat personerkan utsettesfor fare. Åpninger i trappeløpog rekkverk må
væresombeskrevetfor rekkverk underavsnittet«Publikumsbygningog boliger.
Gangvei,balkong,rekkverk».Dettegjelderi førsterekkeåpningersomhartilgang
fra oversiden,ogsååpningenmellom rekkverk og trappevangeder rekkverketer
montertpåutsidenav trappeløpet.
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For å forebyggebarneulykker,må det væremulig å monteretrappegrinderbåde
oppeog nedei trapperi bolig, i fritidshjemogbamehager.Hvis ikke må,detsikres
påannentilfredsstillendemåte.

I bygningermå hovedtrapp/rampedimensjoneresfor transportav vanlig inventar
ogbåre,hvis ikke bygningenharheissomer stornok til slik transport.

Belysning i trapp

Det er viktig at trappetrinnogramperer godtopplyst.En rekkeulykker skjerhvert
år i trapperder belysningener for svak.Trapp og rampei rømningsveimå som
regelhaledelys(nødlys),seveiledningtil regleneom sikkerhetvedbrann,§ 7-2.

Inntrinn, opptrinn og stigning

Trappskalhaforsvarligstigningsforhold.Inntrinn i ganglinjenbørværeminst0,25
m. I trappersom er bredereenn 1,1m bør inntrinn i indre ganglinjeværeminst
0,15m.

Innvendige trapper for vanlig trafikk bør ha en stigningsvinkel på 30-36°.
Utvendigetrapperbør væreslakeremed en stigningsvinkelpå 17-30° og med
trinnhøyde120-160mm.Trappenebørhabehageligegangforhold.

Trappeformelengir i deflestetilfeller godestigningsforhold.Den lyder 2 opptrinn
+ 1inntrinn= 620mm± 20mm.

For svingt trapp som rømningsveifor mangemennesker,f.eks. fra forsamlings
lokaler,børmanpassepåatminsteinntrinn ikke er mindreenn0,2m.

§ 7-41 fig. 6 Trapp skal ha tilfredsstillende stigning

Repos og hvileplan

Trappereposmedinngangtil boenhetskalværeslik dimensjonertat detkannyttes
av orienterings-ogbevegelseshemmede.

Breddeog dybdepåtrappereposvedinngangtil leilighet børikke væremindreenn
1,3m. Trinn bør ikke skjæresinn i eller stikkeut overrepos.Repossomskalkunne
brukes av rullestolbrukermå ha tilstrekkelig størrelsetil betjening av dørene.
Tilfredsstillendesnuarealfor rullestolvil være1,5x 1,5m.

Hovedtrapp i arbeids- og publikumslokalerskal ha rette løp. Høydeforskjell
mellomhvileplaneller reposbør ikke overstigeennormaletasje.Grunnentil dette
er at manønskerå stoppeeventuellefall. Høydeforskjellenbør ikke overstige3,5
m.
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Håndlister

For at en hovedtrapp/rampeskal væresikker og lett og bruke, vil det ofte være
nødvendigå ha solid håndlist i to høyderpå beggesider. Mer om håndlisteri
§ 10-51.

§ 7-41 fig. 7 Trapp og rampe bør ha håndlist på begge sider, som sikrer godt grep for alle
(barn, voksne og funksjonshemmede)

Sikring av vinduer

Vindu i bygningover 1.etasjehvor bamoppholderseg,måhabarnesikring.Barne
sikring av vinduerinnebærerat vinduetmåhaet sikringsbeslagsomvanskeliggjør
åpning av vinduet eller et sperrebeslagsom stopper vinduet i luftestilling.
Beslagenemåværeutformetslik at deikke kan åpnesav småbam.En lufteåpning
med breddemindre enn 100 mm vil hindre at bam kan krype igjennom. Der
vinduethar luftespaltei underkantbør imidlertid denfri åpningsbreddenbegrenses
til 80 mm. De minstebarnakan ellerspressekroppenigjennomog bli hengende
medhodeti åpningen.Vinduer somluftes i overkantderbam ikke kommertil vil
imidlertid kunnebmkesmedstørreåpning.

Barnesikringpå vindu må ikke være til hinder for at vinduet kan bmkes som
rømningsvei.

Vindu over 2. etasjemåværeforsvarlig sikret,entenmedbrystningeller rekkverk
medhøydeminst0,7m, ellerpåannenmåte.

Vinduskal kunne pusses på farefri måte

Innadslåendevinduer, sving- og vippevinduerkan pussesfarefritt fra innsiden.
Atkomst til utvendigpussingfra terreng,balkongo.l. samtfor størrebygningfra
vindusheis,regnessom forsvarlig. For småhusmed høyst to etasjerbør bruk av
stige kunne godtasforutsatt at terrenget i nødvendigutstrekning er tilnærmet
horisontalt.Fastevindusfeltsommåpussesfra innsidenmåhaenmegetbegrenset
størrelseom pussingskal kunneforetasfarefritt. Vindusfelt med overkantglass
inntil 2,0 m overgulv og breddeinntil 0,5 m vil kunnepussesfarefritt av de fleste
fomtsattvanligveggtykkelseog smalteller lett monterbartvindusbrett.

Leider

Leiderbørikke tjenesomatkomstveinårdetkansettesopptrapp.

Leiderbørha ryggbøylerdersomdennår merenn3,5m overunderlaget,når ikke
særligeforhold gjør detunødvendig.Ryggbøylenbørbegynnevedenhøydepå2,5
m. Leidere som er høyereenn 6 m, bør forsynesmed hvileplan plassertslik at
eventuellfallhøydebegrenses.
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Vangeog håndlistbør avsluttesminst 1 m over øvreplan.Trinnenei leiderenbør
væresklisikre. Kravenetil leider gis av Arbeidstilsynetog finnes i forskrift om
arbeidsplasserog arbeidslokaler§ 17,medveiledning.

§ 7-42 Utearealer

Barn og lek
Grunnlagetfor utforming av utearealerlegges i planarbeidet(regulerings-og
bebyggelsesplanen).Disponeringog utforming av utearealenevisespå utomhus
planen.Utearealenemå bl.a. væreegnetfor lek og samværfor bam underbetryg
gendeforhold. Planleggingav utearealerbør derfor skje så tidlig som mulig i
prosjekteringen.Ofte bør de gunstigstebeliggendedelerav områdetreserverestil
felles oppholds-og lekearealer.Detteer spesieltviktig hvor prosjektetutvikles i et
brattterreng.

I forretningsområderkan det ofte være vanskelig å etableretilstrekkelig med
lekearealer.I så fall bør kommunenpå et tidlig tidspunkt sikre eksisterende
friområdereller andreegnedebetryggendearealerfor lek ogrekreasjon.

Blant aktuelllitteraturfinnes;

Godeutearealeri tettbygdestrøk.Veilederi planleggingogforbedring. T-812.
Miljøverndepartementet1993

Godbolig oggodtbomiljø.HB-3036.Husbanken1992

Avskjermingmot trafikk. Veg-oggateutforming.Håndbok017.Vegdirektoratet
1993

Vegeroggater.Veilederfra Vegdirektoratet1995

§ 7-43 Forbrenningsskader
Til vannuttakfor personlighygienemå varmtvannstemperaturenbegrenses.Dette
kan gjøres sentralt fra vannvarmereller ved bruk av blandearmaturermed
temperatursperre.Følgendemaksimumstemperatureranbefales:

38°C i bamehager,bygningfor funksjonshemmede,trygdeboligeretc.

55 °C for øvrig

§ 7-43 fig. 1 Vanntemperaturen tilpasses brukerne

Høyeretemperaturervil erfaringsmessigkunnemedførefare for skolding.Det er
imidlertid viktig at vanntemperaturentilpassesbrukerneog at det holdes god
margini forhold til detmaksimale.
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Sentraltemperaturbegrensningbør fortrinnsvisskje ved blandeventil,medmindre
berederenhar tilstrekkelig kapasitetved den aktuelle temperatur.For å unngå
legionellabakterierbør temperaturenpå varmtvannetikke væremindreenn50 °C
vedtappestedet.For å oppnådetmåtemperaturenværeminst60 °C i varmtvanns
bereder.For å unngå legionella er det også viktig at kaldvannetholdes kaldt,
alleredevedca.20 °C kanlegionellavoksei stilleståendevann.

Konstantvanntemperaturi områdetrundt 55 °C har vist segå kunnegi tæringi
sirkulasjonsledningen.Temperaturreguleringi detteområdetbørderforfortrinnsvis
skjevedtappestedet.Sefor øvrig:

Temaheftenr. 5 Korrosjonogkorrosjonsbekjempelsei sanitæranlegg.NIVA.

§ 7-44 Skader fra elektriske kilder
Elektriskeinstallasjonerfølger regler gitt i eller i medholdav lov om tilsyn med
elektriskeanleggogelektriskutstyr.

Kontakter er en fare for bam. Til tross for at forskriften ikke setter krav til
kontaktene,anbefalesdet sterktat detbrukesbamesikredekontakterpå alle steder
der bam lett kommer til, så som i boliger, fritidshjem og bamehager.Fare for
pirking i kontakterkan ogsåavhjelpesved bruk av plastpropper,men erfarings
messigvil dissebli borteovertid oggir derforikke fullgod sikkerhet.

§ 7-44 fig. 1 Stikkontakter må plasseres utilgjengelig for barn eller sikres på annen måte

§ 7-45 Nedfall fra byggverk
Snø- og isdannelserpå bygninger som kan medførefare for ras mot beferdet
område,skalhindresog sikres.Beferdetområdei dennesammenhenger de steder
folk normaltbevegersegom vinteren.Adkomst til bygning, inngangspartieretc.
må vies særligomhu. I følge granneloven§ 4 må heller ikke naboeiendommen
utsettesfor takdryppeller snøras.
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§ 7-45 fig. 1 og 2 Nedfall fra tak må forhindres

§ 7-46 Bevegelige deler av byggverk
Bestemmelsentar sikte på å hindre at dør, vindu m.m. skal medførefare for
personskade,f.eks.derde slårut mot beferdetområde.Dørerogporterbør slå inn
eller være inntrukket slik at disse i åpenstilling ikke rager ut i det beferdede
området. Det er også viktig å være klar over dører som skal fungere som
rømningsveiernormalt ikke kan slå innover.Dør, port eller vindu mot beferdet
områdeog medunderkantlavereenn2,25m overgrunnen,bør i åpenstilling ikke
ragemerenn0,3m ut overgang-/veibanen.Det børogsåværeminst sammehøyde
til skilt og andreinnretningersomhengerut overdetbeferdedeområdet.Kravettil
fri høydetilsvarer retningslinjeri Vegdirektoratetsveinormalerog tar sikte på at
ogsåsyklisterskalkunnepasserefarefritt.
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§ 7-47 Badstue og fryserom
Kravet om mulighet for åpninginnenfragjelderogsåom dørenlåsesmednøkkel
utenfra.Slike dørermå i såfall ha fast montertvrider på innsiden.Løsningersom
forutsetterbruk avhengelåsutenpåfryseromsdørerer ikke tillatt.

§ 7-47 fig. 1 Dør i badsturommå kunneåpnes innenfra

Forskrift om badeanlegg,bassengbadog badstuem.m. omfatteralle bassengbad,
badeanleggog badstuersom er tilgjengelig for allmennheten.Forskriften gjelder
alle anleggsomer ment for bruk av andreenneier seiv og dennesfamilie, f.eks.
anleggtilhørendehelseinstitusjoner,hotellereller overnattingssteder,idrettsanlegg
mv. og anleggi boligsameier,borettslagm.m. Forskriften har til formål å sikre
bmkerne tilfredsstillendehelsemessigeog hygieniske forhold samt bidra til å
hindreulykker.Se:

Forskriftfor badeanlegg,bassengbadog badstue.Gitt av Sosialdepartementet13.
juni 1996.

§ 7-48 Sikkerhet mot drukning

1. Generelle krav

Det visestil plan- og bygningsloven§ 83. Brønn eller dam som ikke gjenfylles
skal, være sikret ved overdekking,overbyggingeller inngjerding, slik at bam
hindresfra åfalle i den.
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§ 7-48 fig. 1 og 2 Brønner og dammer må sikres slik at barn ikke faller i dem

2. Basseng, brønn, åpne beholdere for væske
Det ergmnneiersansvaratbasseng,brønnellerdamer tilstrekkeligsikret.

Overdekkingeller overbyggingav brønnskal væreutført av solidematerialerog
væregodtfestettil forsvarligfundament.

Dersomtrevirkenyttestil overdekking,mådekketværeutført avplankersomtåler
hendeligbelastning,f.eks.barnslek.

Har overdekkingeneller overbyggingenlokk (dør), må detteværeutført i solide
materialerog væreforsynt medforsvarlig lås eller annetstengsel,slik at det ikke
lett kan løftesaveller skyvestil side.

Gjerderundtbrønneller dambørgåhelt nedtil marken,væreminst 1,5m høytog
ha solid fundament.Poengetvil væreå sikre mot at f.eks. barn kan klatre over
gjerdet.

Port eller grind bør ha solid lås eller annenlukningsanordning.Gjerdetmedport
eller grind skal væreutført av solide materialerog væreså tett at bam ikke kan
kommegjennomdet.

Overdekking,overbygging,lokk, lås og gjerdemedport eller grind skal holdesi
forsvarligstand.

Byggingav ny brønneller damer søknadspliktigtiltak etterpbl §93

3. Dam nær bebyggelse
Gjerderundtbrønneller dambørgåhelt nedtil marken,væreminst 1,5m høyt,og
hasolid fundament.

Port eller grind må ha solid lås, eller annenlukningsanordning.Gjerdemedport
eller grind må væreutført av solide materialerog væreså tett at barn ikke kan
kommegjennomdet.



§7-48-§7-48

106

SIKKERHET I BRUK

Overdekking,overbygging,lokk, lås og gjerdemedport eller grind skal holdesi
forsvarligstand.

For hagedamog andre mindre damanleggvil inngjerding normalt ikke være
nødvendig,dersomdet er truffet andretiltak for å hindredrukningsulykker.Slike
tiltak kanvære:

åanleggegrunnepartiermeddybdehøyst20cmderbamkankommetil,

åsikremedgitter,rist o.l. at dybdenfra vannspeiltil sikring ikke overstiger20
cmderbarnkankommetil, eller

åbrukevegetasjoneller andretiltak slik atbarnikke kommerlett til vann.
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Kap. VIII Miljø og helse

Miljø og helse
§ 8-1 Miljø og helse
Denne delen av den tekniske forskriften inneholder krav til byggverks energi
effektivitet, innemiljø, lydforhold, ytre miljø, drift, vedlikehold og renhold.

Miljøriktig bygging er et aktuelt tema i dag, og det finns flere veiledninger og
verktøy som kan være et hjelpemiddel mot mer miljøeffektiv bygging, f.eks.
internettsiden http://www.okbygg.no.

Hensynet til ressursbruk og miljø inkluderer også kulturminner.

Produkter og materialer
Det må brukes produkter og materialer med slike egenskaper at forskriftens krav til
det ferdige byggverk tilfredsstilles.

Dokumentasjon av produkters og materialers egenskaper gjøres i samsvar med
Kap. V Produkter til byggverk og Kap. VI Metoder og utførelser i denne
forskriften.
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Energibruk
§ 8-2 Energibruk
Energibruk til drift av bygninger står for ca. en tredjedel av den samlede
energibruken i landet, alle energibærere medregnet. Ser man kun på elektrisk
energi, vil den bygningsrelaterte bruken utgjøre nærmere halvparten av den totale.

Energibehov til kjøling, varmtvann, lys og utstyr kan være like stort eller større enn
bruken til oppvarming, men regulering av denne typen bruk omfattes ikke av de
spesifikke energikravene.

Det anbefales imidlertid bruk av vannsparende varmtvannskraner og dusjutstyr og
energieffektive lyskilder. Store vinduer med dårlig solavskjerming bør begrenses i
bygninger som kan være utsatt for overoppvarming i brukstiden.

For å få bedre styring og oversikt over energibruken bør det utarbeides energi-og
effektbudsjett i henhold til Norsk Standard.

NS 3032 Bygningers energi- og effektbudsjett

§ 8-21 Energi og effekt
Tre likeverdige metoder kan brukes for å vise at bygningen oppfyller forskriftens
spesifikke energikrav.

Energiramme. Bygningens netto energibehov for å dekke varmetap gjennom
bygningsdeler (transmisjon), utettheter (infiltrasjon) og ventilasjonsluft skal
ikke overstige en utregnet energiramme. Det gjøres fratrekk for energi
tilskudd fra belysning, utstyr, personer og solstråling.

Varmeisolering. Hver enkelt ytre bygningsdel skal ha tilfredsstillende
varmeisolerende yteevne; hvilket tilsier lik eller lavere U-verdi enn angitt i
tabell i forskriftens § 8-21.

Varmetapsramme. Energibehov for å dekke varmetap gjennom bygningsdeler
(transmisjon) skal ikke overstige en utregnet ramme.

Normative U-verdier (varmegjennomgangskoeffisienter)

U-verdier gitt i tabell i forskriftens § 8-21 skal legges til grunn både ved ramme
beregninger og ved fastsettelse av maksimumsverdier ved bruk av varmeisolerings
metoden.

I himling mot uoppvarmet, innredbart loft, som senere kan tas i bruk som
oppholdsrom, bør det benyttes en U-verdi på 0,20 W/m2 K eller lavere.

For alders- og sykehjem er ofte normaltemperatur 23-25 °C og for svømmehaller
ofte 25-30 °C. For slike bygningstyper bør det overveies å bruke lavere U-verdier
enn angitt i tabell i forskriftens § 8-21.

Det anbefales at gjennomsnittlig U-verdi for bygningsdeler mellom forskjellige
temperatursoner innen bygningen ikke overstiger verdiene angitt i tabell i
forskriftens § 8-21. Forskriftens krav til største varmetap gjennom innvendige
vegger (mellom rom med innbyrdes temperaturdifferanse) vil være oppfylt når
verdiene i tabellen under legges til grunn.
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§ 8-21 tabell 1 Gjennomsnittlige U-verdier for indre bygningsdeler

Anm: Vindfang kan regnes å tilhøre temperatursone 5-10 °C.

Bestemmelseneom U-verdierer gitt uavhengigav stedetsklima. Det anbefalesat
bygningeri dekaldestestrøkenevarmeisoleresutoverforskriftskravene.

Beregning av faktiske U-verdier

BygningsdelenesfaktiskeU-verdierkanberegnesetterreglenei:

NS-ENISO 6946Bygningskomponenterog -elementer.Varmemotstondog varme
gjennomgangskoeffisient.Beregningsmetode.

Ved beregningav gjennomsnittligeU-verdierfor bygningsdelermådet tashensyn
til:

kuldebroersomfremkommergjennomkonstruksjonsmåte,for eksempelved
stenderei enstenderverksvegg

kuldebroervedmellomliggendeetasjeskillere,pilastre,vindueretc.(inkluderes
i veggensU-verdi)

ekstravarmetapvedutspringendehjørneri ytterveggerogovergang
yttervegg/tak/gulv(ekstravarmetapfordelespådetilstøtendebygningsdeleri
forhold til deresareal)

vinduetsreellestørrelseogbruk avgjennomgåendesprosser

varmemotstandi sjikt undergulv direktepågrunnenog i uoppvarmetdelav
loft

Temperaturklasser

Under følger en gruppering av bygningstyper på bakgrunn av tilsiktet
innetemperatur.Oppstillingen kan brukes ved plasseringav aktuell bygning i
temperaturklasse.

Over20 °C
Boliger,kontor-og forretningsbygg,bygningerfor undervisningog forskning,
bamehager,hotell- ogrestaurantbygninger,sykehus,alders-og sykehjem,
bygningerfor lett industri,laboratoriero.a.

Mellom 15og 20°C
Gymnastikksalerog idrettsbygg(unntattsvømmehaller),lokalerfor lett fysisk
arbeide(verksteder,trevarefabrikkero.l.), kirker, forsamlingslokaler,museer
osv,kommunikasjonsarealermellombygningershoveddelerog tilleggsdeler,
vindfangi bygningermedtemperaturover20 °C.

Mellom 10og 15°C
Lokalerfor tungtfysisk arbeid,skipsverft,sveiseverkstedero.l.,
fiskeforedlingsbedrifter,slakterilokaler,sagbruks-oghøvleribedrifter.

Temperaturforskjell (°C) og

varmegjennomgangskoefisient(W/m 2,K)

Bygningsdel AT £15 10 <AT <15 AT <10

Vegger, tak, gulv 0!3 0,5

Vinduer, glassvegger, dører 2,0 3,0 6,0
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Under10°C
Frostfriekjellerlokaler,diverselagerlokaler.

1. Energiramme
Netto tilført energi til oppvarmingav aktuell bygning skal ikke overskrideet
utregnet maksimumsnivå,betegnetsom energirammen.Energirammentilsvarer
energibehoveti en tenkt bygning av sammestørrelse,fornuftig innrettet mht.
isolasjonsnivå,vindusareal-og fordeling,ventilasjonsomfangog varmegjenvinning
avventilasjonsluft.

Dentenktebygningenharfølgendekjennetegn:

U-verdierfor bygningsdelersomoppgitti tabell i forskriftens§ 8-21
(normative)

arealavvinduer,glasstakog-veggerogytterdørerutgjør20 % avnetto
oppvarmetgulvareal,regnetfra ytterveggog 10m inn i bygningen

vinduenelikt fordelt overalle fire yttervegger

varmegjenvinningavventilasjonsluftpå60 %

klimadatasomvedBlindern

Rammekravetgir fleksibilitet mht. utforming og materialbruk i den aktuelle
bygningen,samtidigsomenergibrukenholdespået akseptabeltnivå.

Beregning av energirammen

Energirammenfremkommerved beregningetteruttrykket for qramog ved bruk av
koeffisienteretter§ 8-21tabell2.

Koeffisienteneer regnetut etter Norsk Standardog varierer med bygningstype.
Forskjellene beror i ulike innetemperaturer,forskjellig driftstid pr. uke for
ventilasjonsanlegget,varmegjenvinningeller ikke, samtulike intemvarmetilskudd
(fra belysning,utstyrogpersoner).

I uttrykket for energirammeer r lik utnyttelsesgradenav energitilskuddetfra
personer,lys, utstyrog solenergi,og vil i deflestetilfeller ligge mellom0,2og 1,0.
Utnyttelsesgradener sesongavhengigfordi den er avhengigav forholdet mellom
inne- og utetemperaturog hvor mye av det interneenergitilskuddetog solvarmen
manharnytteav.

Energiramme,qrami kWh/m2pr. år :

De tre førstepostenevisersamletENERGITAP,dvs.energibehovfor å dekke

1)varmetapgjennombygningsdeler(transmisjon)

2) varmetappågrunnavutettheter(infiltrasjon)

3) varmetappågrunnavventilasjon(oppvarmetventilasjonsluft)

DensistepostenvisersamletENERGITILSKUDD(intern-og solvarmetilskudd).

qm= k,S(UA)/A g+ kjV/Ag+ k3L/Ag- k„r



§8-21§8-21

B
ENERGIBRUK

U = U-verdi for hver ytre bygningsdel (W/nrK), verdiene tas fra tabell i § 8-21 i
forskriften

A = areal av hver ytre bygningsdel (m2 ), gjelder for aktuell bygning, men med areal
av vinduer, glasstak og-vegger og ytterdører lik 20 % av netto gulvareal

L = tilført luftmengde (mVh), forutsatt bruk av lavemitterende materialer, ref.
forskriftens § 8-34 om ventilasjon

r = utnyttingsgraden for energitilskuddspostene:

§ 8-21 Tabell 2 Koeffisienter for utregning av energiramme basert på klimadata fra Blindern

Kontroll mot energirammen

For å kontrollere at energirammekravet er oppfylt, beregnes netto energibehov til
oppvarming av den aktuelle bygningen. Alle tilskudds- og tapsposter skal tas med i
regnestykket. Regnestykket baseres på virkelige verdier for varmegjennomgangs
koeffisienter (U-verdier), vindusareal og -fordeling, luftmengder, intemvarme
forhold, solfaktor osv. Det benyttes samme klimadata som ved beregning av
rammen.

NS 3031. Beregning av bygningers energi- og ejfektbehov til oppvarming og
ventilasjon.
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V = volum avbygningen(m3)

Ag= nettogulvareali bygningen(m2), innvendigmål

k(= koeffisientfor transmisjonsvarmetapet

k2= koeffisientfor infiltrasjonsvarmetapet

k3= koeffisientfor ventilasjonsvarmetapet

k4= koeffisientuttrykkerenergitilskuddspostene

r = 0,15R2-0,55 R + 1,1

R = k4/energitap

R = k4/(k,Z(UA)/A g+ k,V/Ag+ k3L/Ag>

1) Forboligermedmekaniskventilasjoner k3=19,7
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2. Varmeisolering
Bestemmelseneom varmeisoleringer gitt i form av maksimale,gjennomsnittlige
varmegjennomgangskoeffisienterfor hver enkelt bygningsdel som avgrenser
oppvarmet bygning eller rom. Maksimumsverdieneer satt lik de normative
verdienegitt i tabell i forskriftens§ 8-21.

Det forutsettesat samletarealav vinduer,glasstakog -veggerog ytterdørerikke
overstiger20 % av bygningensnettoarealregnet fra yttervegg og 10 m inn i
bygningen.

I bygningermed måleverdig areal på loft bør alle vertikale ytterkonstruksjoner
tilfredsstillekravettil yttervegg.

3. Varmetapsramme
Høyestesamledetransmisjonstap,dvs.varmetapgjennombygningsdeler,beregnes
vedåbrukenormativeU-verdier.Vedberegningengjøresdetenforutsetningom at
samletarealtil vinduer,glasstakog -veggerog ytterdørerikke overstiger20 % av
nettogulvareal,regnetfra ytterveggog 10m inn i rommet.

Innenfor dette rammekravetkan man justere vindusarealetog U-verdiene.U
verdienefor de enkeltebygningsdelerbør ikke velgeshøyereenn normativeU
verdiergitt for nærmestelaveretemperaturklasse.

§ 8-22 Tetthet
Nedenstående§ 8-22 tabell 1 viser hvilke lekkasjetallsom maksimaltbør tillates
for de forskjellige bygningstypen Lekkasjetallet uttrykkes i luftvekslinger
(luftlekkasje delt på volumet av oppvarmede rom) pr. time ved 50 Pa
trykkforskjell.

SeNS-INSTA13829.Bygninger.Bestemmelseav lufttetthet.

Forskriftenskrav til lufttetthetvil væreoppfylt når dissetabellverdieneleggestil
grunn.

§ 8-22 tabell 1 Største lekkasjetall

Kravettil enbygningstetthetgjeldervanligvishelebygningen.

Ved beregning av det reelle lekkasjetallet må alle etasjer medregnessom
inneholderhoved-eller tilleggsdeleroppvarmettil over 10°C.Hvis enetasjesareal
bareer delvisoppvarmettil over 10 °C, må det regnesmedvolumetav dendelen
somligger innenfortetningssjiktet.

Utettheteri en bygning påvirker inneklimaetførst og fremst ved at det oppstår
trekk og ubehag.Utettheterkan ogsåvirke negativt på inneklimaetved at kald
uteluft lekker inn i konstruksjoneneog nedkjølerdisse.Dette er ofte årsakentil
kalde gulv. Nedkjøling av en innvendig flate fører videre til kondensog vekst
forhold for muggog sopp.

Anbefalt lufttetthet varierer med type ventilasjonssystem,spesielt for boliger.
Boliger mednaturlig ventilasjoneller mekaniskfraluftsventilasjonbør ikke være
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vesentligtettereennangitt i tabell 1, da luftlekkasjenevil utgjøreen ønsketdel av
tilluften i deleravåret.

§ 8-23 Energi og miljøvennlige materialer
Bestemmelsenei § 8-21og 8-22 regulererenergibruki bygningensdriftsfase.Ut
ifra et miljøsynspunktbørdensamledeenergibrukenoverbygningenslivsløpsøkes
redusert.Dersomenergibrukenf.eks. ved produksjonog avskaffelseav bygge
materialeneer særliglave, og byggematerialenesøvrigemiljøegenskaperer gode,
kandettekompenserefor enoverskridelseavenergirammengitt i § 8-21-1.Det må
dokumenteresat materialenesmiljøegenskapergir gevinstsom,sammenholdtmed
mer tradisjonelleløsninger,oppveiermiljøbelastningenknyttet til forhøyetenergi
bruk i driftsfasen.

Ved vurderingavbyggematerialenebørfølgendemiljøkvalitetervektlegges:

produsertlokalt (reduserttransportarbeidogtilhørendemiljøbelastninger)

produsertav fornybareråvarer

produsertavresirkulerteråvarer

lav energibrukvedproduksjon

laveutslippvedproduksjon

ikke innholdavhelse-ogmiljøskadeligekomponenter

langlevetid

enkeltvedlikehold

godereparasjonsmuligheter

egnetfor ombrukellermaterialgjenvinning (hemnderlett å demontereog
sorterei renematerialfraksjoner)

Eksempel
Laftedetømmerhuser et eksempelpå bygningersom i vanlig utførelseikke vil
tilfredsstille energikravgitt ved energirammeberegningpå grunn av relativt høy
varmegjennomgangi veggene.Ombrukspotensialetfor trevirke i tømmerhuser
stort,bl.a. fordi deter enkeltå demontere.Valg av dettebyggematerialetgir bedre
ressursutnyttelsemed tilhørendeenergibesparelser.Slike kvaliteter kan oppveie
miljøbelastningeneknyttettil forhøyetenergibruki driftsfasen.

Ref.Temaveileder«Tømmerhus-energiog miljø»(HO-1/2000)
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Innemiljø
§ 8-3 Innemiljø

§ 8-32 Luftkvalitet

1. Uteluftens kvalitet

Inneluften vil være avhengig av kvaliteten på uteluften. Forskriften stiller derfor
krav om at man skal ta hensyn til kvaliteten på uteluften ved plassering og
utforming av bygningen og ventilasjonsanlegget. De store kildene til luftforu
rensning utendørs er veitrafikk og industri. Forurensninger i uteluften vil være
gatestøv (silikater), svoveldioksid (SQ,), nitrogendioksid (N02), CO og sotpartikler
fra forbrenning av bensin, diesel og fyringsolje. Både silikatforbindelser og sot
partikler er irritanter som kan fremkalle allergiske plager.

Aktuelle tiltak for å oppnå tilfredsstillende kvalitet på tilført luft vil være avhengig
av mengde og type forurensninger. I uteluft med mindre luftforurensning og hvor
denne primært kommer fra biltrafikken, kan tilstrekkelige tiltak være å legge
luftinntaket til den delen av bygningen som ligger lengst fra forurensningskilden.

Bygging i byområder inntil sterkt trafikkert vei eller nær forurensende industri,
medfører risiko for dårlig uteluftkvalitet, og vil stille økte krav til rensing av
inntaksluften i ventilasjonssystemet.

§ 8-32 fig. 1 Forurensning i uteluften

Partikler (veistøv)

2. Inneluftens kvalitet

Inneluften tilføres forurensninger både i form av gasser og partikler. I tillegg til de
forurensningene som tilføres inneluften med uteluften, tilføres forurensninger fra
byggegrunn (radon), fra materialer og innredning (kledninger og overflate
materialer) og fra prosesser og aktiviteter (tobakksrøyking, rengjøringsmidler og
kosmetikk). For å sikre tilfredsstillende innendørs luftkvalitet må friskluften som
tilføres en bygning være tilfredsstillende ren. Det må velges materialer og
innredninger som avgir små mengder forurensning, og bygningen må brukes og
vedlikeholdes riktig.

Statens institutt for folkehelse har utgitt en rapport «Anbefalte faglige normer for
Inneklima». De angitte grenseverdiene bør ikke overskrides.
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§ 8-33 Forurensninger

1. Generelle krav

Forurensninger som kan tilføres inneluften fra byggegrunn er først og fremst fukt
og radon. Konstruksjoner som er i kontakt med bakken må derfor utføres så tette at
forurensninger fra grunnen ikke kan trenge inn i byggverket og gi helserisiko.

Det bør undersøkes om grunnen er egnet for bygging. Fukt- og muggskader
forekommer ofte i forbindelse med plate på mark med overliggende isolering.
Bygging på nedlagte avfallsdeponier eller radonholdig grunn medfører risiko for
inntrenging av gass. Ut fra en grunnundersøkelse bestemmes eventuelle tiltak for å
gjøre grunnen egnet. Slike tiltak kan være å:

fjerne/skifte ut masse

beskytte mot radon, se Melding HO-3/2001 «Radon Temaveiledning»

beskytte mot fuktighet

2. Forurensning fra materialer
Mange bygnings- og overflatematerialer avgir forurensninger som kan medføre
ubehag, irritasjon eller risiko for helseskade. Det bør derfor benyttes materialer
som er godt utprøvde og dokumentert lavemitterende. De bør ikke avgi kjente
irriterende eller helseskadelige stoffer, samt brukes, vedlikeholdes og rengjøres på
en riktig måte.

Stein, tegl, tre, gips og høytrykkslaminater er eksempler på normalt lavemitterende
materialer. Plastmaterialer (tapeter, gulvbelegg, maling mv.) kan avgi et mangfold
ulike stoffer. Materialer som kan gi avgassing over lengre tid bør unngås. Lim,
sparkel og fugemasser bør derfor anvendes i så små mengder som mulig. Det er
imidlertid store produktforskjeller innen samme produktgruppe når det gjelder hva
og hvor mye som avgasses. Dette gjelder blant annet plastprodukter. For slike
produkter bør en etterspørre dokumentasjon for så å velge det mest lavemitterende
produktet.

Fuktfølsomme materialer må ikke utsettes for nedbør, benyttes i våtrom eller
bygges inn i konstruksjoner der fuktbelastning kan oppstå. Innen bygningen tas i
bruk, er det nødvendig at materialene gis tilstrekkelig tid til avgassing.

Mineralfiberprodukter bør utformes eller innebygges, slik at avgivelse av fibrer til
romluften forhindres.

Inneklimaegenskaper hos byggematerialer og -produkter som anvendes innendørs,
må dokumentere tilstrekkelige opplysninger om

sammensetning

emisjon/tidsrelatert emisjonskurve. For materialer som krever liming til
underlaget, må emisjonsdata gis for kombinasjonen

tiltenkt anvendelse og bruksegenskaper

egnet overflatebehandling

opplysninger om mulige helseeffekter

rengjørings- og vedlikeholdsmuligheter, metoder og midler
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§ 8-33 fig. 1 Forurensninger i inneluften

3. Forurensning fra prosesser og aktiviteter
Forurensende apparater, som kopieringsmaskiner og laserprintere, bør være
plassert i egne rom med avtrekk. Garasjer bør, i likhet med forurensende
håndverks- eller industriell virksomhet, lokaliseres til luftteknisk helt adskilte rom.

4. Radon

Byggegrunnen er den viktigste radonkilden for boliger. Bygningsmaterialer og
husholdningsvann er sjelden årsak til forhøyde konsentrasjoner i inneluften. Fore
byggende tiltak mot radon vil derfor i de aller fleste tilfeller være av bygnings
teknisk art med den hovedhensikt å begrense innstrømningen av radonholdig luft
fra byggegrunnen. Med bakgrunn i dagens kunnskap, anbefales det at alle nye
boliger i Norge bygges med forebyggende tiltak mot radon. Eksempler på dette er
trykkendring/ventilering av byggegrunnen, bruk av radonsperre og ventilasjons
tekniske tiltak.

I henhold til lov om helsetjenesten i kommunene, er helsemyndighetene ansvarlig
for å skaffe oversikt over helsemessige problemer i kommunene. Dette omfatter
også forekomst av radon, herunder en plikt til å kartlegge radonforekomster i
forbindelse med nybygg.

Årsgjennomsnittet av radonkonsentrasjon i rom bør ikke overstige 200 Bq/m3 inne
luft. Konsentrasjoner over denne grensen gir grunn til enkle tiltak, så som bedret
ventilasjon og/eller tettesjikt mot terrenget. Ved konsentrasjoner over 400 Bq/m3
må det treffes tiltak som ventilering av grunn i tillegg til tettesjikt. Statens
strålevern har utgitt diverse informasjon med retningslinjer for byggegrunn
undersøkelser, for måling i eksisterende boliger og om helserisiko og mottiltak. Det
vises til «Radon i inneluft» fra Statens strålevern, samt melding HO-3/2001
«Radon temaveiledning» fra Statens bygningstekniske etat.
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§ 8-33 fig. 2 Prinsipp for utførelse av trykkendring/ventilering av byggegrunn

§ 8-33 fig. 3 Prinsippskisse av alternative plasseringer av radonsperre

På stabilt og plant underlag

I golvkonstruksjonen

Tilkjørt masse

Innholdet av radium 226 i tilkjørt massesom skal benyttesunder
konstruksjonen,børikke overstige300Bq/kg.

eller rundt

I grunnen

§ 8-33 tabell 1 Innhold av radon

Materiale som kan overstige 300 Bq/kg

Alunskifer 100 - 5000 Bq/kg

Alunskifrig jord 175 - 2500 Bq/kg

Morene med uranrik granittisk materiale 75  360 Bq/kg
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§ 8-34 Ventilasjon

1. Generelle krav

En bygning må tilføres tilstrekkelig mengde ren uteluft for å tynne ut de forurens
ningene som finnes i inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres
slik at god luftkvalitet oppnås.

I eksisterende bygninger, særlig bygninger som innehar kulturminner, må det tas
arkitektoniske og antikvariske hensyn ved valg av alternative ventilasjonssystemer.

Ventilasjonsanleggets uteluftinntak plasseres slik at uteluften blir av best mulig
kvalitet, og slik at varmebelastningen i den varme årstiden blir minst mulig. Ved
plasseringen må det derfor tas hensyn til forurensning fra trafikk, skorsteiner,
spillvannsavlufting og ventilasjonsavkast, samt solforhold og fare for inndrev av
nedbør o.l.

Riktig strømningsforhold mellom rommene i en bygning, sikres ved regulering av
trykkforholdene. Rom med dårlig luftkvalitet som røkerom, kopieringsrom,
toaletter, garasjer, kjøkken etc., holdes på et lavere trykk enn renere rom. Dette
oppnås ved å trekke av mer luft enn det tilføres. Omluft eller overstrømningsluft fra
slike rom må ikke forekomme. Mellom leiligheter i flerfamiliehus bør det tilstrebes
nøytrale trykkforhold.

Uteluften kan være så forurenset pga. forurensningskilder utendørs (veitrafikk,
forurensende industri, utslipp fra fyringsanlegg o.l.) at den må renses før den
tilføres en bygning. Normalt vil dette si balansert ventilasjon. I anlegg med balan
sert ventilasjon og varmegjenvinning bør det benyttes filter både på tilluft og fraluft
for å holde kanaler og komponenter rene. Filterene klassifiseres i prEN 779
(«Particulate airfilters for general ventilation - Determination of the filtration per
formance»).

Tilførsel av ren uteluft til det enkelte rom må besørges på en slik måte at det ikke
oppstår sjenerende trekk.

Omluft bør filtreres for å holde installasjonene rene.

Tilgang til vinduer som kan åpnes er en sikkerhet mot sviktende funksjon for
ventilasjons- og temperaturkontrollsystemet, samt en nødvendig ekstra forserings
mulighet ved tilfeldige ikke forutsette forurensningsbelastninger. Også bad- og
dusjrom bør ha vindu som kan åpnes.

2. Ventilasjon i boliger
En bolig må tilføres tilstrekkelig mengde ren uteluft for å tynne ut de
fomrensninger som tilføres inneluften. Dette kan skje ved at det etableres et visst
avtrekk, naturlig eller mekanisk, fra rom med større luftforurensning eller fuktig
hetsbelastning, som kjøkken, bad, WC og vaskerom.

En uteluftmengde tilsvarende det samlede avtrekk tilføres boligen ved eget
tilluftsanlegg. Bolig som ligger i sterkt forurenset uteluft bør ha balansert,
mekanisk ventilasjon slik at uteluften kan renses før den tilføres boligen.

Det er ikke behov for så stor luftveksling pr. time i bolig som i andre typer
bygninger, fordi boliger har lavere personbelastning (færre personer pr. m2 gulv
areal).

For å sikre at inneluften til enhver tid er av tilfredsstillende kvalitet, bør minimum
ventilasjon, tilsvarende 0,5 luftvekslinger pr. time, opprettholdes seiv når rommene
eller boligen ikke er i bruk.

Er oppholdsrom utstyrt med ildsted, må det sørges for at rommet får tilført nok luft
til å gi tilfredsstillende trekkforhold i ildstedet. I bygninger med mekanisk avtrekk
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vil det normalt ikke væretilfredsstillendetrekkforholdpå grunn av undertrykki
rommet.Peisog annetåpentildsted,somharbehovfor rikelig røykavtrekk,krever
tilførsel av 150-300 m3luft pr. time (42-84 1/s),som tilsvarer samledeuteluft
åpningerpåminst300cm2godtfordelt i rommeteller somfriskluftkanaldirektetil
ildstedet.

Avtrekk

Kjøkken, vaskerom,bad/WCog separatbad og separatWC må ha avtrekk som
angitt i § 8-34tabell 1.

Ved naturligavtrekkmådetføresseparatkanaltil overbygningenstak fra kjøkken
og kombinert bad/WC. Ved separatWC, separatdusj og separatbad må det
tilsvarendeføresegenkanal fra hvert av disserommenetil over bygningenstak.
Bad,WC og dusjromsomliggervedsidenavhverandrekanhafelleskanal.

I enebolig og flerfamiliehus med mekanisk avtrekk, og hvor det er separat
avtrekkskanaltil detfri fra hverleilighet,kanavtrekkfra kjøkkenog bad/WCføres
i sammekanal.

§ 8-34 tabell 1 Avtrekksvolum i bolig

1) Forsert avtrekk fra avtrekkshette

2) Forsert avtrekk fra bad uten vinduer som kan åpnes

3) Forsert avtrekk fra vaskerom uten vinduer som kan åpnes
4) Avtrekk til det fri fra tørketrommel uten kondensator,

I felles vaskerom gjelder verdiene for avtrekksvolum pr. maskin

Vaskerommedåpenforbindelsetil kjøkkenvil normalthatilfredsstillendeventila
sjonnårkjøkkenetharventilasjonsomangittfor kjøkken.

Kjøkken bør ha avtrekkshetteplassertover komfyr, for å hindre at matlukt sprer
segi bygningen.

Kjeller somligger delvisoverterrengog somikke harmekaniskventilasjon,måha
ventileri flereytterveggerslik atkjellerrommetfår gjennomtrekk.

Mekaniskavtrekkkan utføresmed separatvifte og kanal ført til det fri fra hvert
rom. Avtrekkskanalover tak kan dermedsløyfesog erstattesmed avtrekksvifte
plasserti yttervegg.Løsningenerbareegneti eneboligerdaavtrekki ytterveggkan
gi sjenerendelukt i naboleilighet.Det er en forutsetningat løsningentilfredsstiller
aktuellestøykrav.

Avtrekkskanalfor søppelnedkastog søppelrombør tilknyttes søppelsjaktenover
øversteinntakslukeog føresoverbygningenstak.
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§ 8-34 fig. 1 Anvisning på naturlig ventilasjonsanlegg i bolig med ett plan

Spaltemin.30mm

Avtrekkskanaler

I boliger medenetasjebør avtrekkskanaleneha samlettverrsnitt tilsvarende2-10
cm2pr. m2gulvareal.

I boligermedto og tre etasjerbør avtrekkskanaleneha samlettverrsnitttilsvarende
2-8 cm2pr. m2gulvareal.For beggetilfeller gjelderat avtrekkplasseresi våtrom/
WC og kjøkken.Nødvendigkanaltverrsnittbør dokumenteresved beregningfor å
sikre riktige luftmengder,og såledesivaretahensynettil godt inneklimaog riktig
energibruk.

Tilluftsåpninger

Samlet areal på tilluftsåpningenemå ikke være større enn arealtverrsnittetpå
avtrekkskanalene.Tilluftsåpninger plasserespå soveromog oppholdsrom.Den
bestedrivkraftenoppnåsnår tilluftskanaleneplasseresved gulvet. Detteer særlig
viktig i boliger med to eller flere etasjer.Tilluftsåpninger må da plasseresi
tilknytning til varmeovn/radiator.Dersom det ikke er mulig, anbefalesdet at
tilluftsåpningerplasseresover vindu. Plasseringog utforming av tilluftsåpninger
bør vurderesogsåmedhensyntil møbleringen,slik at det ikke oppståropplevelse
av trekkogkulderas.

§ 8-34 fig. 2 Anvisning på naturlig ventilasjonsanlegg i bolig med 2-3 plan

Spaltemin.30mm
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3. Ventilasjon i yrkesbygning og publikumsbygning
Nødvendig frisklufttilførsel for å oppnå tilfredsstillende luftkvalitet bestemmes ut
fra forventet forurensningsbelastning. Frisklufttilførsel må derfor vurderes ut fra
følgende tre forhold:

A personbelastning

B materialbelastning (forurensning fra bygningsmaterialer, inventar og
installasjoner)

C forurensning fra aktiviteter og prosesser

Frisklufttilførselen beregnes med utgangspunkt i verdiene (A + B) og C. De to
verdiene (A + B) og (C) sammenlignes og den største verdien legges til grunn for
dimensjonering av ventilasjonsinstallasjonene.

Det samlede avtrekk må være tilpasset mengden tilført friskluft. Dette oppnås
normalt ved bruk av mekanisk ventilasjon.

Personbelastning A

Forurensningsmengden et menneske avgir, øker ved økende aktivitet. Friskluft
tilførsel på grunn av forurensninger fra personer, må for personer med lett aktivitet
være minst 7 1/s person. Ved høyere aktivitet som gymnastikk og tyngre kropps
arbeid bør frisklufttilførselen økes slik at luftkvaliteten blir tilfredsstillende. For
lokaler hvor det ikke finnes opplysninger om hvor mange mennesker lokalene er
planlagt for, benyttes følgende dimensjoneringstall:

§ 8-34 tabell 2 Dimensjoneringstall

Bygningstype mJ pr. person

Forsamlingslokalet uten faste plasser 0,6

Ståplasser (køplasser) 0,3

Serveringssteder med stoler og bord 1,4

Salgslokaler 2,0
Skoler og barnehager 2,0
Bolig 20,0

Med unntak av kontorer og salgslokaler, benyttes netto romareal for å beregne
antall mennesker som kan oppholde seg i rommet. For kontorer og salgslokaler
benyttes bruttoareal, inklusive lager, kommunikasjonsareal, o.l.

Materialbelastning B

Uteluftmengden som må tilføres på grunn av lukt og irritasjonseffekter fra stoffer
som avgis fra bygningsmaterialer og inventar, må være minst 1 1/s pr. m2 brutto
gulvareal (innvendig målt fra yttervegg til yttervegg) under forutsetning av at det i
hovedsak benyttes kjente og godt utprøvde materialer som er bedømt å være
lavemitterende. Dersom det benyttes godt utprøvde og dokumentert lavemitterende
materialer som ikke avgir kjente irriterende eller helseskadelige stoffer, kan
uteluftmengden reduseres til 0,7 1/s pr. m2 brutto gulvareal. Høyemitterende
produkter må benyttes i lite omfang.

Eksempel på materialer som normalt er lavemitterende er betong, tegl, keramiske
fliser, høytrykkslaminater, gipsplater, papirtapet, glass, massivt tre o.l. Trevirke fra
løvtre avgir mindre stoffer enn trevirke fra nåletre. Tilsetningsstoffer i betongen
kan føre til økt avgassing.
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Benyttesudokumentertematerialereller høyemitterendeprodukter,mådet tilføres
minimum2 1uteluft/sogm2bruttogulvareal.

§ 8-34 fig. 3 Eksempel på lavemitterende materialer med

a) minimal avgivelse av irritanter og luktstoffer

b) moderat avgivelse av irritanter og luktstoffer

Forurensning fra aktivitetar og prosesser C

Nødvendigfrisklufttilførsel pga.prosessero.l. beregnesspesieltut fra spesifiserte
krav til forurensningskonsentrasjoner.

Forurensendeprosesserbør innkapslesog forsynesmed avtrekk, eventueltplas
seresi spesialrom.I rom der røyking er tillatt, bør det tilføres minst 20 1/spr.
person,beregnetfor dimensjonerendepersonbelastningi rommet for å motvirke
akutteirritasjonseffekter.

Det vises dessutentil følgende veiledninger til Arbeidsmiljøloven, gitt av
Direktoratetfor arbeidstilsynet:

Administrativenormerfor forurensningi arbeidsatmosfære

Klima og luftkvalitetpå arbeidsplassen

Tilfredsstillendeinneluft i våtrometc.oppnåsnåravtrekksvolumeter somangitt i §
8-34tabell3.
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§ 8-34 tabell 3 Hygienerom og spesialrom. Krav til avtrekk

§ 8-35 Lys
Lysforholdene er av stor betydning for mennesketshelse og trivsel, samt
avgjørendefor hvor rasktog sikkertvi kan utføreen arbeidsoperasjon.Dagslyser
den belysningsformsom i alminnelighetopplevessom best og mest riktig som
allmennbelysning.For å opprettholdeaktiviteter innendørsi de mørketimene av
døgnet,måvi hakunstigbelysning.

Dagslys

Den tekniskeforskriften kreverat rom for varig opphold,skal ha tilfredsstillende
tilgang på dagslys.Med rom for varig oppholdforståsstue,kjøkken,soveromog
arbeidsrom.Arbeidsrom og spiserom i arbeidslokalermå ha tilfredsstillende
dagslysog utsynnår ikke hensynettil oppholds-og arbeidssituasjonentilsier noe
annet.

Dagslysinnfalletbestemmesav vinduetsarealog plassering,skjerming,rommets
høydeog dybde,samtrefleksjonsegenskapenetil de ulike overflatenei rommet.
For å oppnå tilfredsstillende dagslysforhold,bør det prosjekteresut ifra en
gjennomsnittligdagslysfaktori rommet på 2 %. Skjerming fra terreng, andre
bygning o.l. i horisontenmå ikke utgjøremer enn 20° målt fra horisontalplanet
midt på vinduet.Ved bruk av gjennomsnittsverdifor dagslysfaktoroppnåset bedre
utgangspunktfor tilfredsstillendetilgangpådagslysi alle typerrom- bådestoreog
små.

§ 8-35 fig. 1 Skjerming av dagslys pga. terreng, andre bygninger o.l.
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En enkelkontroll avdagslysarealetkangjennomføresi henholdtil svenskstandard:

SvenskstandardSS91 42 01 «Byggnadsutformming- dagsljus- forenklad metod
for kontroll av erforderligfdnsterglasaria»

Dersomdet ikke dokumenteresat kravettilfredsstillespå andremåter,kan en anta
at kravetom tilstrekkelig dagslyser oppfylt nårrommetsdagslysflateutgjør minst
10 % av bruksarealeti henhold til NS 3940. Dagslysflatener det samlede,
uskjermedeglassarealsom formidler dagslystil rommet.I tillegg til bruksarealet
må en ta med eventuellebalkongerpå egetplan utenfor vindusfasaden.Dersom
skjermingutgjør mer enn20° i høyde,målt fra horisontalplanetgjennomvinduets
midthøyde,mådagslysflatenøkes.

§ 8-36 Termisk inneklima
Såvelhøy som lav lufttemperaturkan forårsakekomfort- og helseproblem.Både
for lav og for høy lufttemperaturreduserermuskelfunksjonog medførerredusert
arbeidsprestasjonog økt ulykkesrisiko.Ubehagved at luften følestørr, hengerofte
sammenmedhøy innetemperatur.Sammenmedhøy fuktighet vil høy temperatur
fremmevekstav husstøvmiddog mikroorganismersamtbidra til å økeemisjoner
fra overflatematerialenei rommet.

Termisk romklima

Det anbefalesat lufttemperaturenså langt mulig holdesunder 22 °C når det er
oppvarmingsbehov.

§ 8-36 tabell 1 Anbefalte lufttemperaturer

Med unntakfor situasjonermedfeil ved anleggeller andredriftsforstyrrelser,bør
de lavestegrensenealltid kunneholdes.På dagermed høy utetemperaturer det
vanskeligåunngåat temperatureninnendørsblir høyereenndeanbefalteverdier.

Overskridelseav den høyestegrensenbør derfor kunne aksepteresi varme
sommerperiodermedutelufttemperaturoverdensomoverskridesmed50 timer i et
normalår(semeteorologiskestatistiskedatafor maksimaltemperaturer).

Lufttemperaturforskjellover 3 °C mellomføtter og hodegir uakseptabeltubehag,
likesådagligellerperiodisktemperaturvariasjonutoverca.4 °C.

§ 8-37 Fukt

1. Generelle krav

Fukt kan forårsakeallergi og overfølsomhet,og er trolig den enkeltfaktor som
bidrar mest til dårlig innemiljø. Høy relativ fuktighet kan forårsakesoppvekst,
bakterieangrep,dårlig lukt og uheldigekjemiskereaksjoneri bygningsmaterialer.
Bygningsmaterialermåderforholdestørreogrenebådeunderlagring,transportog
monteringpå byggeplassenfor å unngåfuktproblemer.En bør forlangeat bygge
vareleverandørenefremleggertilfredsstillendematerialinformasjonsomblantannet
angirkritiskeverdierfor fukt. Materialermedslik deklarasjonbørforetrekkes.
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2. Fuktsikring
Terrengetrundtbygningbørutføresmedfall ut fra bygningen,slik atoverflatevann
ledesbort. Grunnenrundt en bygningsomhar gulv underbakkenivå,mådreneres
dersomgrunnenikke er selvdrenerende.

For å beskyttegulvet mot kapillærtoppsugetvann,leggeset kapillærbrytendesjikt
av grovt materialeundergulvet. Sjiktet bør ha en tykkelsesomer minst to ganger
materialetskapillære stigehøyde.Eventuell kjeller under grunnvannstandmå
utføresvanntett.

Vanligeytterveggermot terrengharnormalthverkentettheteller styrketil åmotstå
vanntrykk. På utsiden av veggen må det derfor være et trykkbrytende og
drenerendelag av finpukk, grus eller sand,somhindrer at det oppstårvanntrykk
mot veggenog som sørgerfor å lede vannetuhindretned til drensledningenog
viderebort fra konstruksjonen.Spesielledrensplatereller drensmatterkanbenyttes
når grunnen er egnet. I tillegg må veggeneunder terreng ha vannavvisende
overflate.

Drensledningleggesrundt grunnmur.Der grunnener selvdrenerende,f.eks. der
grunnenunderog rundt bygningenbestårav gruseller sprengsteinog vannethar
uhindret avløp gjennomgrunnentil lavereliggendegrunnvannsnivå,kan drens
ledningsløyfes.

Kryperommellomnederstegulv og terrengbørsikresmedgodgjennomluftingog
mot avdunstingfra grunnen.Grunneni kryperomtildekkes med plastfolie for å
hindreavdunstingfra grunnen.Plastfolienmåhafall slik atvannsomleggersegpå
folien rennerav.Materialrester,flis og lignendeorganiskematerialermåfjernesfra
kryperommet for å unngå vekst av mikroorganismer. Dersom grunnen i
kryperommetliggerunderterreng,børdetdreneres.

Kryeprommetbør kunne inspiseresog ikke være lavereenn 0,5 meter.Krype
rommetmåværegodtventilertoghatilstrekkeligeogriktig utformedeventiler.

Bygningsdelerog konstruksjonermå utføresslik at luftfuktighet ikke kan trenge
inn og gi fuktskader,muggsoppveksteller andrehygieniskeproblemer.I ytter
vegger og tak må det derfor være et luft- og damptettsjikt, normalt en egen
dampsperre,på varm sideav isolasjonen.Dampsperresjiktetsviktigste oppgaveer,
foruten å sikre bygningenslufttetthet,å hindre at konstruksjonentilføres fukt fra
inneluftaved luftlekkasjerog diffusjon. Påutsidenav isolasjonenmådetmonteres
et vindsperresjiktsombør væremestmulig dampåpent.Konstruksjonenfår da en
selvuttørkingsevne.Eventuellfukt slipperut via luftspaltenbakendrenertog luftet
ytterkledning.

Tak må utføresslik at regn- og smeltevannikke trengerned i takkonstruksjonen.
Det bør væreså stort fall at det ikke blir ståendevannpå tekningen.Vannetmå
ledesbort fra bygningskonstruksjonenvedhjelpav nedløpssystem.

3. Våtrom

Fuktømfintligematerialerbør ikke brukesi våtrom.Materialenesfuktbestandighet
mådokumenteres.

I følgedentekniskeforskriftenskalbadog vaskeromha sluk.Sluk i gulv måvære
festet i gulvet på en slik måte at det ikke oppstårbevegelsemellom duk og
underlag.Det må væretilfredsstillendefall på gulv mot sluk. Tilfredsstillendefall
vil være1:50minst0,8m ut fra sluket.

Våtrom må ha vanntettgulv med mindre installasjonenei rommetutføresslik at
vannsøltil gulvet normalt ikke vil forekomme.Tilfredsstillendeutførelsevil være
sveiset plastbeleggeller keramiske fliser med membran. Gjennomføringer i
membranero.a.børutføresmedspesiellomhu,slik at funksjonenopprettholdes.
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4. Byggfukt
Det bør foretasmålinger/kontrollav fuktinnholdet i materialerog konstruksjoner
før konstruksjonaneforsegles/tettes.Materialerog konstruksjonermå tørkesut til
fuktinnhold under den kritiske verdi for de materialersom inngår i konstruk
sjonane.

For å hindre oppfukting av ytterveggerog tak i byggeperiodenmå det monteres
dampsperrestraksvarmeisolasjonener montert,før bygningenvarmesopp.

For åunngåsoppangreppåtrevirke,børtrevirkeinneholdemindreenn20 % fukt.

§ 8-37 fig. 1 Soppangrepi trevirke

Gran har bedre motstandmot mugg enn furu
Trykkimpregnertlast må kreves levert med

mindre enn 20% fuktighet

For å unngånedbrytningav myknerei PVC-beleggog lim eller avrettingsmasser
sompåføresbetong,bør fuktinnholdeti betongværeunder90 % relativ fuktighet
vedleggingavbelegg.

Økt luftfuktighet resultererviderei enavgassingav organiskestofferfra materialer
til inneluften.

§ 8-38 Rengjøring før bygning tas i bruk
Innemiljøet er ofte for dårlig i nye bygninger.Dette skyldesat emisjonenefra
materialerer størrenårmaterialeneer nye,og at inneluftentilføresforurensningeri
form av støv som ikke fjemes underbyggeprosessen.Støv og avfall fra bygge
prosessenfinnes ofte i store mengderinne i konstruksjonerog i hulrom som
sjakter,rom overnedforethimling, rom underoppforedegulv, ventilasjonskanaler
o.l. Støvet frigjøres gradvis og tilføres inneluften når bygningen tas i bruk.
Prosessenpåvirkesav trykkforholdenei rommeneog kanpågåi sværtlangtid. Et
vanlig problemer sementstøvfra byggeprosessensomleggersegsomet tynt lag
over flater i rommene.Støv i inneluftenkan gi hud- og slimhinneirritasjonerhos
mennesker.Sementstøveter dessutenalkalisk og kan gi skaderpå materialerog
overflater.

For å redusereinnholdetav støvi inneluftensomskyldesbyggeprosessen,må det
etableresfaste rutiner for oppryddingog renhold i hele byggeperioden.Ventila
sjonskanalerbør væreforsegletfra produsentog denneforseglingbør ikke brytes
før demonteresi bygningen.Det børbenyttesutstyrmedpåmontertstøvavsugved
forurensendeprosesserfor å unngåat støvkommerinn i bygningen.All saging/
kapping bør foregå utenfor bygningen dersom det ikke benyttes utstyr med
påmontertstøvavsugsomfjemer støvetfra bygningen.
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Det bør:

etableres rutiner for å hindre at støv tilføres bygning under byggeprosessen

gjøres daglig rydding og fjerning av avfall, emballasje o.l.

gjøres periodisk støvsuging av utsatte installasjoner, tekniske rom, sjakter,
rørgater, o.l.

foretas rengjøring av overflater i hulrom, vegger o.l., før disse lukkes eller
forsegles

foretas rengjøring av installasjoner som ventilasjonsanlegg før overlevering

foretas grundig hovedrengjøring av alle overflater før innflytting

§ 8-4 Lydforhold og vibrasjoner
Ved planlegging av byggverk skal det tas hensyn til brukernes behov for
beskyttelse mot støy og vibrasjoner. Byggverk må plasseres, utformes og utføres
slik at lyd- og vibrasjonsforholdene i den ferdige bygningen oppleves tilfreds
stillende av et stort flertall av brukeme.

Kravene relateres til menneskers oppfatning av lyd- og vibrasjonsforhold.

Med støy menes uønsket lyd.

Brukerområde

Brukerområde, i lydteknisk sammenheng, er en del av bygningen som må beskyttes
mot støy fra andre deler av bygningen, slik at brukeme har mulighet for arbeid,
søvn, hvile, lek, samtale eller fritidsaktiviteter. Forskriften setter derfor krav til at
det skal være gjensidig støybeskyttelse mellom brukerområder, mellom bruker
område og uteareal og i forhold til nærliggende bygning. Et bmkerområde kan
være et rom, eller en samling rom, i en bygning som brukes til et bestemt formål,
f.eks. en boenhet (bolig), sykerom i sykehus/pleieinstitusjoner, gjesterom i over
nattingsbygg, undervisningsrom mv. Støybeskyttelse mellom brukerområder må
dimensjoneres ut fra forskjellen mellom lydnivå ved normal aktivitet i et bruker
område og akseptable lydnivå for arbeid, søvn, hvile eller rekreasjon i andre
brukerområder.

Flere rom for varig opphold, som stue, kjøkken, soverom og arbeidsrom, vil
normalt inngå i samme brukerområde. Forskriften setter ikke krav til lydisolasjon
mellom rommene innenfor et brukerområde.

For å oppnå gode lydforhold ved egenprodusert støy, anbefales det å lydisolere
mellom de ulike rommene i et brukerområde. Med egenproduksjon av støy menes
støy fra f.eks. husholdningsapparater, vann- og sanitæranlegg, sentralstøvsuger,
radio, musikkanlegg, tale osv. innenfor eget brukerområde.

Normal bruk i enkelte bygningstyper vil ofte være sterkt støygenererende, og
brukeme i samme eller nærliggende brukerområder vil utsettes for høye lydtrykk
nivåer. For slike bygningstyper, f.eks. serveringssteder, musikkarenaer, konsert
såler, idrettslokaler o.l., er det viktig med tilstrekkelig lydisolasjon mot andre
brukerområder, mot utearealer og nærliggende bygning. Diskotek, restaurant, o.l.
anbefales ikke plassert i samme bygning som boliger.

Vesentlig støyplage

Forskriften krever bygningstekniske tiltak som forhindrer at personer som normalt
bruker bygninger og utearealer utsettes for vesentlig støyplage.
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Når forskriften benytter uttrykket «vesentlig støyplage» mener en slike virkninger
av støy som statistisk sett gjør at mer enn 20 % av brukerne er misfomøyde med
lydforholdene.

Andre myndigheter

I tillegg til plan- og bygningslovens bygningstekniske krav eksisterer det lover,
forskrifter og retningslinjer som forvaltes av andre myndigheter, og som omhandler
lydforhold i og utenfor byggverk, f.eks.:

Miljøverndepartementet:

Forskrift om grenseverdierfor lokal luftforurensning og støy av 30. mai 1997
nr. 490 gir grenser for støynivå innendørs for eksisterende bebyggelse
forårsaket av støy fra bl.a. vei, jernbane, flyplass og visse industribedrifter.

Retningslinjerfor vegtrafikkstøy - planlegging og behandling etter
bygningsloven. T-8/79, 1979.

Retningslinjer etter plan- og bygningslova om arealbruk i flystøysoner. T-1277,
1999.

Retningslinjerfor begrensning av støyfra skytebaner - behandling etter
forurensningsloven og plan- og bygningsloven. T-2/93, 1993.

Statens forurensningstilsyn:

Retningslinjerfor begrensning av støyfra industri, mv. TA-506, 1985.

Statens forurensningstilsyn har gitt ut Støyhåndboka - En veilederfor
støyarbeidet. TA-1827, 2001, som bl.a. tar for seg vanlige støykonflikter,
aktuelle forskrifter/retningslinjer og forbedringer/tiltak.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet: Direktoratet for arbeidstilsynet:

Forskrift om støy på arbeidsplassen av 22. juni 1993 nr. 787 gir grenser for
støybelastninger for virksomhet som går inn under arbeidsmiljøloven.
Lydforhold i arbeidslokaler tilpasses grensene for støybelastning gitt i
ovennevnte forskrift.

Helsedepartementet:

Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. nov. 1982 nr. 66
(kommunehelsetjenesteloven) regulerer bl.a. faktorer i miljøet som direkte eller
indirekte kan ha innvirkning på heisen.

§ 8-41 Dokumentasjon
Bygningsmyndighetenes krav til tilfredsstillende lydforhold kan dokumenteres på
to alternative måter:

Det legges til grunn grenseverdier for lydtekniske ytelser og lydforhold som er
i samsvar med Norsk Standard NS 8175 Lydforhold i bygninger, Lydklasserfor
ulike bygningstyper.

eller

Det utføres analyser og/eller beregninger som dokumenterer at lydforholdene
vil oppleves tilfredsstillende for et flertall av brukerne av bygningen.

I NS 8175 er det gitt grenseverdier for lydklasse A til D for ulike bygningstyper,
hvor klasse A har de strengeste grenseverdiene og klasse D de svakeste.
Standarden kan brukes for å spesifisere krav til planlagt bygning eller for å
klassifisere lydforholdene i eksisterende bygning.
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Lydklasse C i NS 8175 gir anvisninger på grenseverdier for lydtekniske egenskaper
som anses tilstrekkelige for å oppfylle teknisk forskrift. Ved prosjektering,
utførelse og etterprøving forutsettes da bruk av begreper og målemetoder
standardisert etter Norsk Standard.

Teknisk forskrift setter en minimumsstandard ut fra at minst 80 % av brukerne er
fornøyd med lydforholdene. Dersom man ønsker en høyere lydkvalitet, kan en
bedre lydklasse enn klasse C velges (klasse A eller B).

NS 8175 omfatter grenseverdier for ulike bygningstyper som boliger, skoler og
andre bygninger til undervisning, bamehager/fritidshjem, sykehus/pleieanstalter,
overnattingssteder, kontorer og andre arbeidslokaler. For bygninger/brukerområder
som ikke dekkes av NS 8175, gjelder at lydforholdene skal være tilfredsstillende i
forhold til bygningens/brukerområdets funksjon. Det må i det enkelte tilfelle
vurderes og defineres hva som er tilfredsstillende lydforhold på bakgrunn av
forventningene om hva brukeme av bygningen/brukerområdet oppfatter som
tilfredsstillende lydforhold.

Funksjonskravene i teknisk forskrift tillater at lydisolasjonskravene dokumenteres
ved bruk av tilgjengelig erfaringsdata, gjennom verifiserbare analyser og/eller
brukerundersøkelser. Dette kan f.eks. gjøres ved undersøkelser av lydopplevelser
for et representativt antall brukere sammenlignet med målinger av lydisolerings
egenskaper i boliger av samme konstruksjon som den prosjekterte.

For å vise samsvar mellom utforming av bygninger/konstruksjoner og de nød
vendige lydtekniske egenskapene angitt i søknaden, kan det vises til løsninger som
tidligere har vært prøvet og vist tilfredsstillende egenskaper i forhold til teknisk
forskrift 97 og/eller det kan foretas uavhengige analyser.

I bygninger hvor gode lydforhold tillegges stor vekt bør utførelseskontroll omfatte
lydmålinger.

Det må ikke gjøres endringer av bestående byggverk som reduserer byggverkets
støybeskyttende egenskaper. Ved søknad om tillatelse for tiltak hvor plan- og
bygningslovens § 87 kommer til anvendelse, må det redegjøres for mulige konse
kvenser arbeidene måtte ha for lydforholdene i bygningen.

§ 8-42 Beskyttelse mot støy

1. Generelle krav

Lydforhold i oppholds- og soverom, sykerom i sykehus, undervisningsrom mv. må
sikres ved at bygninger har tilfredsstillende lydtekniske egenskaper. Med lyd
tekniske egenskaper menes luftlydisolasjon, trinnlydnivå, etterklangstid/ lydabsorp
sjon og lydnivå.

Kravene til lydforhold påvirker valg av konstruksjoner og byggematerialer. Når
bygget er ferdigstilt, kan lydforholdene kontrolleres ved målinger. Utbedring av
dårlige lydforhold kan være svært vanskelig og får ofte store økonomiske konse
kvensen

Grenseverdier for lydtekniske egenskaper bestemmes i henhold til funksjon av de
ulike deler av bygningen. Prinsippet er at oppholds- og soverom, sykerom i
sykehus, undervisningsrom mv. må ha tilstrekkelig lydisolasjon mot områder med
spesielt støyende aktivitet. Det er mindre nødvendig med beskyttelse av felles
arealer, trapperom, lagerrom, garasjer mv.

Flere hybler gruppert rundt fellesrom som stue/kjøkken/bad, kan betraktes som et
brukerområde. Det vil likevel anbefales å lydisolere mellom slike rom.

Forskriften regulerer støy i et brukerområde fra service- og ervervsmessig
virksomhet i samme bygning. Eksempler kan være støy generert fra et fellesvaskeri
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(vaskemaskiner),forretninger (kjølemaskiner)og industri (produksjonsutstyr)i
sammebygning.

Det er viktig å vurderelavfrekvensforhold,spesieltved bruk av lette konstruk
sjoner.

2. Luftlyd
Der det stilles krav til luftlydisolasjon, må skillekonstruksjonenebeskytte mot
overføringavluftlyd.

Akseptertegrenseverdierfor luftlydisolasjonfor forskjelligebygningstyperer gitt i
NS 8175.Målestørrelsenbetegnesveid feltmålt lydreduksjonstall(/?’w), og angisi
dB.

Dørermå ikke redusereluftlydisolasjonentil rom for varig opphold,medmindre
det av overordnetbrukshensyner nødvendig at forbindelsen er direkte uten
mellomgangog/ellerkreverterskelfriedører.Det visesfor øvrig til bestemmelsene
i forskriftenvedrørendehensyntil dørersbranntekniskeegenskaper.

I spesialbygger det ofte vanskelig å kombinere krav til lydisolasjon med
nødvendigutforming av bygget (f.eks. tilgjengelighetfor rullestolbruker).I disse
tilfeller måen vurderekravettil lydforhold mot funksjonelleog sikkerhetsmessige
hensynav overordnetart.

Lydforhold i bygninger må vurderes i det enkelte tilfelle. Når det gjelder
svalgangervil dissei utgangspunktetinngåi betegnelsenfellesarealer,fellesgang,
trapperomo.l. i NS 8175.For delvis innebygdesvalganger(medyttervegg,vindu
og dør mot bolig) kan det værevanskeligå oppnåveid feltmålt lydreduksjonstall,
R\ somgitt i NS 8175.Bygningenmå uansettoverholdeforskriftenskrav om at
den skal plasseresog oppføresslik at brukerensikrestilfredsstillendelydforhold
vedarbeid,søvn,hvile ogrekreasjon.

3. Trinnlyd
I brukerområderder det setteskrav til trinnlydnivå, må bygningskonstruksjonen
dempetrinnlyd fra normalgangtrafikkognormalbruk i annendelavbygning.

Akseptertegrenseverdierfor trinnlydnivåfor forskjelligebygningstyperer gitt i NS
8175. Målestørrelsenbetegnesfeltmålt veid normalisert trinnlydnivå (L’nw) og
angisi dB.

4. Etterklang
I rom der det er spesiellebehovfor støydempingeller akustiskreguleringfor å gi
taleforståelighet,måoverflatenehalydabsorpsjonsegenskapersomsikrerdette.

Akseptertegrenseverdierfor etterklangstidfor forskjellige bygningstyperer gitt i
NS8175.Målestørrelsenbetegnesetterklangstid(7) ogangisi sekunder.

Når detgjelderarbeidslokalerutenomkontorer,er det i NS8175gitt grenseverdier
for akustiskabsorpsjonistedenforetterklangstid.Målestørrelsenbetegnesmidlere
absorpsjonsfaktor(a).

I mangetilfeller vil ikke etterklangstidenaleneværeen tilstrekkelig beskrivende
egenskap.Kravenetil deromakustiskeforhold vil ogsåværeavhengigav romtype
og bruksformål,f.eks. auditorier,forsamlingslokaler,musikklokalermv. Et over
ordnetkrav er at publikum og arbeidstakereikke skaloppleveplagsometterklang
eller få problemermed å forstå viktige meldingereller lydsignaler.Tiltak utover
dettehensynvil bestemmesut fra brukenav lokalene.
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5. Støy fra tekniske installasjoner
Med tekniske installasjoner menes bygningstekniske installasjoner (innendørs eller
utendørs) som er nødvendig for bygningens drift.

Eksempler på bygningstekniske installasjoner er varmeanlegg, kjøleanlegg, ventila
sjonsanlegg, sanitæranlegg, løfteinnretning(f.eks. heis, rulletrapp), sentralstøvsuger
og nødstrømsaggregat.

De enkelte bmkerområder (boenhet, undervisningsrom, sykerom i sykehus mv.) i
bygninger må beskyttes mot støy fra bygningstekniske installasjoner i samme
bygning eller i nærliggende bygninger.

Forskriften stiller krav til lydnivå fra bygningstekniske installasjoner som er felles
for flere brukerområder.

Forskriften stiller imidlertid ikke spesifikke krav til lydnivå i eget brukerområde fra
bygningstekniske installasjoner som kun betjener eget brukerområde.

For boliger inkluderes støy fra drift og bruk av innendørs garasjer og felles
parkeringsanlegg.

Kravene til lydnivå gjelder det totale lydnivået fra bygningstekniske installasjoner.

Lydnivå innendørs fra bygningstekniske installasjoner

Grenseverdier for innendørs lydnivå fra bygningstekniske installasjoner er gitt i NS
8175. Målestørrelsene betegnes, avhengig av bygningstype, A- og/eller C-veid
maksimalt lydtrykknivå, (L A max , L Cmax) og angis i dB.

§ 8-42 fig. 1 Kilder til luftlyd og strukturoverført lyd i bygningen. Grenseverdi for

maksimalt lydtrykknivå (FpAmax , FpCmax) i oppholds- og soverom i leilighet B.

Lydnivå utendørs fra bygningstekniske installasjoner

For å sikre tilfredsstillende lydforhold på uteareal og innendørs ved åpne vinduer,
stilles det krav til maksimalt lydnivå fra bygningstekniske installasjoner, målt
utenfor vindu eller på uteareal, for samme bygning eller nærliggende bygning.
Grenseverdier for utendørs lydnivå fra bygningstekniske installasjoner for
forskjellige bygningstyper er gitt i NS 8175. Målestørrelsen betegnes A-veid
maksimalt lydtrykknivå (LpAmax) og angis i dB. Målestørrelsen er, avhengig av
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hvilke tider på døgnetbygningener i bruk, entenmaksimalverdifor døgnet,eller
maksimalverdifor dagtid,kveldstideller nattetid.

§8-42 fig. 2 Støy fra bygningstekniske installasjoner. Grenseverdi for utendørs
maksimalt lydtrykknivå (l pAmax).

6. Utendørs støy
Bestemmelseneom utendørsstøygjelderi og vedbygningerpå grunnav støyfra
vei, bane,luftfart, sjøfart,industrivirksomhet(støyfra produksjonsutstyr)og annen
samfunnsmessigvirksomhet.

Støyfra utendørslydkilder kanforekommei kombinasjonmedvibrasjoner,spesielt
på stedermed bløte grunnforhold.I forbindelsemed utarbeidelseav regulerings
plan og planløsningerfor bygninger,må det tas tilstrekkelig hensyntil støy- og
vibrasjonsforholdene.Det er viktig atsove-og oppholdsromog utearealerplasseres
mest mulig skjermetmot støy og vibrasjoner.I områdermed uakseptablestøy
forhold må det iverksettesstøyreduserendetiltak som f.eks. støyvoller, støy
skjermer,utførelseav fasadermedgodelydtekniskeegenskapermv. Påstedermed
skinnegåendetrafikk og tung veitrafikk, samttrafikk i kulverter og tunneler,må
behovetfor tiltak motstrukturlydog vibrasjonervurderesi tillegg.

§ 8-42 fig. 3 Eksempler på støy fra utendørs lydkilder.

Lydnivå innendørs fra utendørs lydkilder

Akseptertegrenseverdierfor lydnivå innendørsfra utendørslydkilder gitt i NS
8175.Grenseverdieneer, avhengigav bygningstype,gitt ved målestørrelseneA
veid maksimalt lydtrykknivå (L)Amax), og/eller A-veid ekvivalent lydtrykknivå
(La,eq,24h)*
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Lydnivå utendørs fra utendørs lydkilder

I teknisk forskrift settes det krav til tilfredsstillende lydforhold på utearealer avsatt
for rekreasjon og lek. NS 8175 gir anbefalte grenseverdier for utendørs lydnivå fra
utendørs lydkilder. Målestørrelsen betegnes A-veid ekvivalent lydtrykknivå
(LpA«,24h) og anSis i dB -

§ 8-43 Beskyttelse mot vibrasjoner
Bygninger må beskyttes mot vibrasjoner som kan føre til vesentlig plage for
brukerne.

Aktuelle vibrasjonskilder er veitrafikk, skinnegående trafikk og industri, samt
vibrasjoner fra aktiviteter og bygningstekniske installasjoner i bygninger.

Bygningstekniske installasjoner må monteres og fungere slik at de ikke bidrar til å
sette bygningskonstruksjoner i bevegelse. De må ikke føre til plagsom strukturlyd
eller vibrasjoner (rystelser).

Jembanetrafikk og annen skinnegående trafikk (T-bane, trikk) er de vanligste
kildene til lavfrekvente vibrasjoner som overføres til byggverk. Av veitrafikk er det
som regel tunge kjøretøyer som kan forårsake vibrasjoner av betydning i byggverk.

§ 8-43 fig. 1 Togtrafikk i nærmiljøet kan skape lavfrekvente vibrasjoner i tillegg til
strukturlyd og luftlyd.

Vibrasjoner som overføres til bygninger gjennom bakken og fundamentene, kan
påvirke innemiljøet både ved å gi følbare lavfrekvente helkroppvibrasjoner og
hørbar strukturlyd. Lavfrekvente vibrasjoner overføres til mennesker gjennom
vibrerende gulv og inventar. Helkroppsvibrasjoner kan gi plage og forstyrre arbeid,
søvn, hvile og rekreasjon. Lavfrekvente vibrasjoner kan også føre til synlige
bevegelser i f.eks. glassruter og inventar og medføre knirke- og skranglelyder.
Strukturlyd oppstår ved at mer høyfrekvente vibrasjoner får gulv, vegger og tak til
å vibrere og dermed avstråle hørbar lyd.

Trafikk i tunneler og kulverter vil også kunne føre til problemer med strukturlyd.

Grenseverdier for vibrasjoner bestemmes både ut fra hensyn til brukernes
følsomhet for vibrasjoner og hensyn til konstruksjonssikkerhet Det siste er
behandlet under forskriftens § 7-3 om konstruksjonssikkerhet.

Norsk Standard NS 8176 Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner
fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker,
fastsetter en metode for måling av vibrasjoner i bygninger forårsaket av landbasert
samferdsel (vei- og skinnegående trafikk) samt angir kriterier for bedømmelse av
helkroppsvibrasjoner i boliger. Standarden gir også veiledende vibrasjonsklasser
med grenseverdier relatert til ulik grad av opplevd plage av vibrasjoner i boliger.

Det er viktig å forutse og ta hensyn til mulige vibrasjonskilder under regulering og
planlegging for å unngå vibrasjonsproblemer. Utbedring av plagsomme vibrasjons
forhold i ettertid kan være svært vanskelig og får som regel større økonomiske
konsekvenser enn for lydforhold.
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§ 8-5 Ytre miljø
Bygningens livsløp omfatter alle trinn, fra produksjon av byggematerialer,
oppføring, drift, vedlikehold og til slutt riving.

Materialer og produkter som inngår i byggverk bør velges slik at den samlede
ressursbruken og miljøbelastningen over byggets livsløp blir så lav som mulig.

Gode materialvalg, arealeffektive løsninger og lang levetid medvirker til redusert
ressurs- og miljøbelastning.

§ 8-5 fig. 1 Innsatsfaktorer og miljøbelastninger

Energi

Råstoffer

Vann

Ombruk av bygninger, framfor riving og nybygging, reduserer avfallsproduksjonen
og belastningene på miljøet.

Bygge- og anleggsavfall utgjør en stor del av landets totale genererte avfalls
mengde. Byggeavfall oppstår ved nybygging, rehabilitering og riving. Mest mulig
av avfallet bør gjenvinnes; dvs. ombrukes, materialgjenvinnes eller energiutnyttes.

Med hjemmel i forurensningslovens § 81 er kornmunene gitt myndighet til å kreve
opplysninger om disponering av avfall i bygge- og rivesaker. I praksis vil de kunne
kreve avfallsplaner og miljøsaneringsplaner for søknadspliktige tiltak.

Veiledningsmateriell:

Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving,

- veiledning for tiltakshavere SFT, TA-1875/2002

Disponering av rene naturlige masser og gjenvunnet materiale,

-SFT, TA-1853/2002

Miljøsaneringsveileder,

- håndbok i miljøsanering av bygninger, Norges Miljøvernforbund

134

Bygningenslivsløp

Råstoffutvinningogbearbeiding Emisjontilluft
tilråmateriale

. — — Spillvann

Fremstillingavbyggeprodukter Jordforurensnin;

. fr Avfall

Utførelseogstørreforandringer Støy

. Vibrasjonar

Driftogvedlikehold Lukt
r Varme/kulde
t ogstråling

Nedrivingogfjerning Annet
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§ 8-51 Energiforhold
Detkrevesat hensyntil energieffektivitetivaretasvedplasseringavbygninger.

På§ 8-51fig. 1visesnoenprinsipperfor enenergigunstigplasseringavbygninger;

Innbyrdesplassering
Bygningskroppenebørikke ligge for tett inntil hverandredakraftig vind kan
oppstådersommellomrommeter for smalt.

Orientering
Hovedfasadenbørleggessåsydvendtsommulig for godutnyttelseav
solinnstråling.

Skjerming
Plantebelterkanbmkestil skjermingmotkald vind. Leskjermerkanogså
brukes,menkanværevanskeligereåpasseinn i omgivelsenepåenakseptabel
måte.Viderekandenlokaletopografieni mangetilfelle bmkeseffektivt.

Utforming
Sammenbyggingavto eller flere bygningskropperminskerstørrelsenpå
ytterflatenog dermedvarmetapet.En tilnærmetkubiskform pådet
enkeltståendehusetvil virke i sammeretning.

Tilknytningsplikt til fjernvarmeanleggvedtas av kommunestyreti den enkelte
kommuneder konsesjoner gitt for anleggpå over 10 000 kW. Kommunenvil
avgjøre hvilket omfang deres vedtak vil få ved å bestemmeområder for
tilknytningsplikt. Det er altså ikke konsesjonshaveren- som oftest det lokale
energiverk- somkanpåleggetilknytningsplikt.

Varmeplanog energiplanbør utarbeidesi samarbeidmeddekommunalebygnings
myndighetenefor samkjøringmedreguleringsplanen.
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§ 8-52 Begrensning av utslipp

Utslippskrav for vedovner
Norsk byggeskikk, med godt isolerte bygninger og bygningsmaterialer med liten
evne til å magasinere varme, medfører at lukkede vedfyrte ildsteder til romopp
varming som regel blir fyrt på lav effekt. Ildsteder avgir mye partikkulært utslipp
når de fyres med liten tilgang på luft.

Det er kun satt krav til begrensning i partikkelutslipp fra små vedovner til husopp
varming. Kravet er satt i samarbeid med Statens forurensningstilsyn. Vektet gjen
nomsnittlig partikkelutslipp pr. kg forbrent ved skal ikke overstige 5 gram for
ovner med katalysator og 10 gram for ovner med annen teknologi. Miljøgevinsten
vil ligge i at forbrenningen blir mer effektiv slik at man langt på vei unngår
dannelse av ufullstendig forbrente forbindelser. Tiltaket vil også redusere
vedforbruket.

De detaljerte grenseverdiene fremgår av Norsk Standard:

• NS 3059 Lukkede vedfyrte ildsteder - røykutslipp - krav

Utslippet fra ildstedet måles etter:

NS 3058 Lukkede vedfyrte ildsteder - røykutslipp - Del I: Prøvingsoppsett
og fyringsmønster

NS 3058 Lukkede vedfyrte ildsteder - røykutslipp - Del II: Bestemmelse av
partikulærutslipp

Standardens Del III: «Bestemmelse av organiske mikroforurensninger (PAH)» og
Del IV: «Bestemmelse av karbonmonoksyd og karbondioksid i røykgassen»
kommer ikke til anvendelse da det kun er satt krav til partikkelutslipp.

Kravet har ikke tilbakevirkende kraft for installerte ildsteder.

Det er unntak fra utslippskravet for ildstedstyper som antas å forurense lite. Dette
gjelder bl.a. åpne ildsteder, ildsteder for magasinfyring og ovner for matlaging:

Åpne ildsteder

Åpne ildsteder ansees å ha kort brukstid. De bidrar således lite til forurensningen.

Ildsteder for magasinfyring

Ildsteder med magasinerende effekt antas på grunn av utførelse og fyringsmåte å
forurense lite. Det omfatter kakkelovner og klebersteinsovner.

Ovner for matlaging

Kombinerte ovner for matlaging og oppvarming, plassert i en bygning hvor andre
oppvarmingskilder er uaktuelle.

En betydelig andel av de ovner som installeres i dag er gamle. Gamle ovner vil
normalt ikke oppfylle de grensene som er satt til maksimalt utslipp.

Av hensyn til bevaring av viktige kulturminner er det unntak fra utslippskravet for
ovner produsert før 1940. Alle ovner produsert før 1940 er definert som bevarings
verdige. Også ovnsmodeller produsert etter 1940 kan være bevaringsverdige. For
disse kan det søkes om dispensasjon fra utslippskravet.

Ovner produsert i perioden 1940 til juli 1997 tillates omplassert innenfor samme
bruksenhet, seiv om ovnen ikke tilfredsstiller utslippskravet.
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§ 8-53 Forurensning i grunnen
Plan- og bygningsloven stiller krav om at grunnen kan bebygges kun dersom det er
tilstrekkelig sikkerhet mot helseskader på grunn av miljøforhold. Med bakgrunn i
pbl § 68 kan det stilles vilkår om at grunnen skal undersøkes før utbygging starter.

Dersom forurensede arealer representerer en helse- eller miljørisiko, skal tiltak
utredes i forhold til påvirkningen av det ytre og indre miljø (f.eks. gassdannelse i
bygningen). Det skal også utredes om mennesker og dyr eventuelt kan komme i
direkte kontakt med forurensede masser.

Eksempler på forurenset byggegrunn kan være fraflyttet gassverkstomt og andre
typer industriområde. Forurensede masser må enten fjernes eller isoleres slik at de
ikke representerer en fare for miljøet eller det byggverk som settes opp. Oppgravd
avfall og forurensede masser må disponeres på en miljømessig forsvarlig måte.

Forurensningsmyndigheter og bygningsmyndigheter, på lokalt nivå vil det si de
kommunale myndigheter, bør varsles dersom det under utbyggingen oppdages
tidligere ukjent grunnfomrensning.

Bakgrunnsmateriale om grunnfomrensning:

Rapport «Deponier med spesialavfall, forurenset grunn og forurensede
sedimenter». Handlingsplan for opprydding, SFT, TA-884/1992

GIN-prosjektet (Grunnvann i Norge), NGU, Trondheim

«Veiledning for miljøtekniske grunnundersøkelser», SFT, TA-720/1991

«Veiledning om risikovurdering avforurenset grunn», SFT, TA-1629/1999

«Eiendommer medforurenset grunn», www.sft.no/grunn
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Drift, vedlikehold og renhold
§ 8-6 Drift, vedlikehold og renhold

§ 8-61 Drift

Drift av byggverket og forebyggende vedlikehold må tilpasses bruken av bygget i
hele bruksfasen.

Allerede ved prosjekteringen bør det utarbeides en plan som beskriver hele
prosedyren i forbindelse med at bygningen tas i bruk. Dette gjelder særlig for bygg
med kompliserte tekniske installasjoner. I planen beskrives prøvings- og kontroll
prosedyrene med tidsplan og ansvarsfordeling, samt hvilke instrukser og hva slags
opplæring som skal gis til drifts- og vedlikeholdspersonellet og brukeme av
bygningen.

Våre bygninger er blitt mer og mer kompliserte. Installasjonenes andel av bygge
omkostningene har økt fra noen få prosent til å utgjøre opp mot halvparten av
byggekostnadene. Denne utviklingen gjør at drifts- og vedlikeholdskostnadene
øker i forhold til kapitalkostnadene.

Funksjonskontroll av ventilasjonsanlegget
Et godt innemiljø er avhengig av at ventilasjonsanlegget fungerer som forutsatt.
Det anbefales derfor å utføre funksjonskontroll med bestemte intervall i hele
anleggets driftstid.

§ 8-61 tabell 1 Funksjonskontroll

Funksjonskontroll bør utføres av kvalifisert person med egnet kalibrert måleutstyr
og omfatte kontroll av

drifts- og vedlikeholdsinstrukser

alle komponenter som vifter, ventiler, kanaler, luftinntak, avtrekkshatt,
isolering o.l.

filterkvalitet og -motstand

at ventilasjonsanlegget gir de forutsatte luftmengder - spesielt må det
kontrolleres at ventilasjon av våtrom fungerer som forutsatt

luftfuktighet spesielt når luftfuktere benyttes

lufthastighet

luftoverføring, konsentrasjoner av gasser/støv som inngår i spesifikasjonene i
de enkelte rom

avsug av spesielle forurensninger

reguleringsfunksjoner og automatikk

lydnivå
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renholdavkomponenterogkanalersamtkontroll av filterbytte

protokoll

§ 8-62 Vedlikehold
Når en bygning tas i bruk, skal den værefri for feil og mangler.Senereer det
nødvendigmedvedlikeholdsomskal sørgefor at bygningenogsåi fremtidener i
god standog tilfredsstiller den tekniskeforskriftenskrav. Å planleggeog senere
opprettholdeet godt forebyggendevedlikeholder et av deviktigste tiltakenefor å
sikreentilfredsstillendedrift avbygningen.

Når det gjelderenkeltetyperbygninger,f.eks.de flesteboliger,kan en ikke regne
medå haegnepersoneransatttil å ivaretadrift og vedlikehold.Tekniskeløsninger
somhar avgjørendebetydningfor inneklimaetbør derfor i såliten gradsommulig
gjøresavhengigavprofesjonellforvaltning.

I denplanlagtedriftenog vedlikeholdetskaldetinngå:

funksjonskontroll

bygningsvedlikehold

renholdsinstrukser

driftsinstrukser

driftsinstrukserfor utendørsanlegg

Underlagsmaterialetfor dette utarbeidesav konsulenter,leverandører,entrepre
nørerogforvaltere.

Til alle bygningerbør det finneshensiktsmessigedrifts- og vedlikeholdsinstmkser.
I praksiser drifts- og vedlikeholdsinstrukseneofte utilstrekkeligeog lite informa
tive.

For at instrukseneskalværeanvendelige,mådeværeletteå finne frem i og letteå
forståfor denkategoripersonellsomderettersegmot. Instruksenemåutformespå
forskjellige måteravhengigav om det er utdannetdriftspersonelleller leietakere
somskalbrukedem.

Drifts- ogvedlikeholdsinstmkserbøromfatte:

orienteringomeiendommen

beskrivelseavdeulike systemenesfunksjon

apparat-ogkomponentfortegnelse

tegningsgrunnlagogbeskrivelseav innstillingsverdierfor detekniske
installasjonene

instruksersomangirfunksjoner,feilindikeringogfeilsøking

instrukserfor forebyggendeogopprettendevedlikehold

instrukserfor oppfølgingav anleggene,f.eks.energiforbruk

leverandør-og serviceoversikt

Vedlikehold av eldre bygninger bør utføres med tradisjonelle metoder og
materialersomikke ødeleggerbygningenesegenart.

Byggverks levetid
En bygningkan betraktessomen rekke lag eller skall utenpåhverandre.I § 8-62
fig. 1 er detbarevist to, menmankan tenkesegflere. For eksempelkan det aller
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innerste laget være en form for paneling eller platekledning,så kommer den
bærendekonstruksjonenog til sistenværhud.Hensiktenmedå lageet slikt system
er bl.a.åfå bedreoversiktovervedlikeholdsbehovet,sidenforventetlevetider ulik
på byggverketsforskjellige nivåer. Med nivå menesbygning, komponent og
materiale,der bygningenhar lengst levetid, fulgt av komponenterog deretterav
materialer.Med komponenterog installasjonermenesvarmtvannsbereder,ventila
sjonsanlegg,vinduerosv.,mensmaterialetkan væreet malingslageller et teppe
gulv.

Dokumentertlevetid for alle materialerog produktersom inngår i bygget er en
forutsetningfor riktige lønnsomhetsbetraktninger.

Levetidenvil ogsåværeet flertydig begrep,sidendenkanbetraktesbådeut ifra fra
teknikken,estetikkeneller økonomien.En bygning eller en bygningsdelkan godt
værei tekniskgod standutenå væreestetisktilfredsstillende,og denøkonomiske
levetider etterall sannsynlighetkortereenndentekniske.

De oppførtepåvirkningsfaktorene,både naturgitte forutsetningersom klima og
forhold knyttet til design,utførelseog ikke minst til vedlikehold,vil i tillegg ha
forskjellig virkningpådeulike skalleneog deleneavenbygning.

§ 8-62 fig. 1 Levetidsfaktorer

Det arbeidesnasjonaltog internasjonaltmed å bestemmeen rimelig og riktig
levetid for et antall forskjellige kategorierbyggverk,men foreløpighar manikke
blitt enigeomtall.

Levetidenpå denbærendekonstruksjonener i enkeltefora blitt definertsomden
tekniskelevetiden.Innenfor internasjonalstandardiseringer denneblitt antatttil
50-80 år.Forsvaretsbygningstjenestederimotvurdererat40 til 60 årkanværemer
riktig. Det er imidlertid klart at denreelle levetidenfor sværtmangebygningerer
over 100år.

Levetiderfor komponenterog installasjonerer endamer usikre. I en del tilfeller
kan denøkonomiskelevetidenvise segå værevesentligkortereenndentekniske,
somenfølgeavraskteknologiskutvikling.

§ 8-63 Rengjøringsvennlighet og rengjøring
Det bør allerede under prosjekteringsfasengjøres valg av renholdsvennlige
løsningerogtashensyntil behovetfor renholdssentralogrenholdsrom.

Nårbyggetkommeri driftsfasener detviktig åutarbeideen skriftlig dokumetasjon
på hvordan renholdet skal utføres slik at krav til inneklima og utseendeblir
tilfredsstilt.
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Smussog støvgjør romluftenskvalitet dårligereog kan forårsakeallergi og andre
overfølsomhetsreaksjoner.Smussi fuktig og varmt miljø, f.eks. i baderom,gir
dessutengodgrobunnfor muggog andremikroorganismer.Renholder viktig både
av estetiskeog hygieniskegrunner,og alle tilgjengelige flater i en bygning må
rengjøresjevnlig.

Renholdsfagethar i de senereår gjennomgåtten betydelig utvikling med nye
metoderog utstyr. Løst støv og partikler fjemes bestved hjelp av tørre eller lett
fuktige metoder.Undersøkelserhar vist at dissemetodeneer langt mer effektive
enndetradisjonellerenholdsmetodermedvannog såpe.Vannog/ellerrengjørings
midlerbørderforbenytteskun hvor flekker ogannenfasttilsmussingskalfjemes.

Sentralstøvsugereer et effektivt hjelpemiddeltil å reduseremengdenav mikrostøv
innendørs,fordi utblåsingsluftenikke kommerut i romluften. I yrkesbygger det
viktig å dimensjonereanleggeneslik at mankan bmke flere uttak samtidig(minst
ettpr. etasje).

Inngang til bygning bør være hensiktsmessigfor et effektivt renhold. Det bør
installeressmusshindrendetiltak i tilstrekkeliglengde.

Unødvendigeterskler og hjømer bidrar til at renholdet blir mindre effektivt.
Radiatorerog elektriskepanelovnerbør ha en plan oversideog glatt overflatefor
øvrig.For å letterenholdetbørunderkantplasseresminimum300mmovergulv og
avstandenmellomradiatorog veggbørværeca 100mm.

Alle vertikale rør bør kassesinn, men på en slik måte at de kan inspiseres.
Horisontalerørføringerbør gjøresså korte som mulig og byggesinn i en lett
demonterbarinnkledningsomslipperfrem ev. lekkasjevann.

Nedforedehimlinger måutføressåtetteat støvikke kan trengeinn. Alternativt må
himlingeneværeslik utført at de lett kan tasnedfor tilfredsstillenderengjøringav
overflateri hulrommet.

Sanitærrom

Det er flere forhold som gjør sanitærrommeneproblematiskemed hensyn til
renhold.Manbørderforvurderefølgendemomenteri slikerom:

Plassenrundt installasjonsenhetenebørøkesfor å muliggjørebedrerenhold

Alt sanitærporselenbørværeveggmontert.Veggmontertutstyrvil forenkle
renholdet

Dusjkabinetterinstalleresslik at dekanflyttes for renholdog inspeksjon

Rundtdusjområdetmådetbarevelgesmaterialersomikke gir grobunnfor
mugg

Kjøkken
Kjøkkenskapog garderobeskapsomikke gåropptil himling, er storestøvsamlere.
Ofte benyttesogsåplassenoppå skapenetil oppbevaring.Dette gjør renholdet
vanskeligog tidkrevende.Eksisterendeskapsom ikke går opp til himlingen kan
byggespåmedekstraskapdeler.

I oppvaskbenkskapetvil detalltid væreen vissrisiko for lekkasjefra vanninstalla
sjonene,og skapeter dessutenvanskeligå holde rent. I skapetoppbevaresofte
fuktige håndklærog kluter. Risikoenfor mugg-og bakterievekster stor.Lekkasjer
er vanskeligeå oppdagei tide og råteskaderkanforekomme.Somalternativtil den
tradisjonelleutførelsenville detværebedreåutformeskapethelt utenbunnogmed
gulvbeleggettrukket helt innunderskapet(slik det for øvrig ogsåbør værei hele
kjøkkenet).Et slikt skaper lett å inspisereog rengjøre.Innredningenkan gjøres
medkurverpåhjul og flyttbarehyller.
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Kjøkkenavtrekkogandrekanalerhvor detavleiresfett, børværehelt tetteslik at de
kan spylesmedvannutenat lekkasjeroppstår.Avtappingsstussbør monteresetter
avtrekkshettero.l. slik at spylevannkansamlesopp.

Overflater

Man bør i størstmulig gradbenyttematerialoverflatersomer rengjøringsvennlige.
Det bidrar til enklereog bedrerengjøringog mindrestøvdannelse.Tekstilerbidrar
til støvdannelse.I tillegg vil tekstiler,papirmaterialero.l. holdepåendel gasserog
sågir defra seglitt etterlitt til inneluften.

Overflatersomkan avgi støv må forsegles.Vegg- og takoverflateri hulrom bak
nedforedehimlingermåforsegles(støvbindes).

De viktigstefomtsetningenefor rengjøringsvennligeoverflaterer at:

dehar lav porøsitet

deharmiddelsglans(halvmatt- halvblank)

deharjevn, glatt overflateutenstruktureringog ikke skjulersmussog støv
pga.fargeellermønster

dehargodslitasjemotstandog lavt behovfor vedlikehold

detålervann

dehargodkjemikaliebestandighet

Ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsrombør ha normal romhøydeog tilstrekkelig dagslysog/eller annen
tilfredsstillendebelysning.Alle kanaler skal ha tilstrekkelig tverrsnitt og være
utstyrtmedinspeksjonsluker,slik utformetogplassertat vedlikeholdogrenholdav
kanaler kan utføres på tilfredsstillende måte. Inspeksjonslukerbør ikke være
mindre enn200 mm x 200 mm ved kvadratisketverrsnitt og diameterminimum
300mmvedsirkulæretverrsnitt.

Avstandmellom inspeksjonslukerbør ikke overstige10 m. Ved kanalbendover
30°børdetværeinspeksjonslukemontert.
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Kap. IX Installasjonar
§ 9-1 Installasjoner
Med installasjoner menes bygningstekniske installasjoner som er nødvendig for
bygningens drift.

Materialer

Produkter og materialer som benyttes i installasjoner, skal ha slike egenskaper at
bestemmelsene i plan- og bygningsloven og de tekniske kravene i forskriften
tilfredsstilles.

Kravene anses oppfylt dersom det benyttes produkter hvis egenskaper er i samsvar
med forskriften om produkter til byggverk, samt at metoder og utførelser er i sam
svar med Norsk Standard eller likeverdig standard.

Giftige og helsefarlige stoffer

Giftige og helsefarlige stoffer omfatter også væsker og gasser. Se veiledning til de
respektive installasjoner.

Tekniske rom

Tekniske rom må ha tilfredsstillende belysning og bør ha normal takhøyde (2,4 m).
Slike rom bør ha vanntett gulv med sluk. Det henvises til § 7-24 nr. 3 bokstav a om
krav til tekniske rom i forbindelse med brannspredning og røykspredning i
byggverk. Om grenseverdier for støy i brukerområder fra tekniske installasjoner i
samme bygning eller i nabobygning, vises til § 8-42.

Brukervennlighet

Ved utforming og valg av installasjonsløsninger, bør det tas hensyn til forut
setningene hos dem som skal betjene og bruke anleggene, se også § 10-41.

Legionella

Legionellabakterien er vanlig i naturen, i overflatevann og i jord. Den forekommer
normalt i vann som er infisert av blågrønne alger og amøber. Den kan også finnes i
forurenset drikkevann, seiv etter vanlig rensing. Seiv om bakterien forekommer i
naturen er det sjeldent i slike mengder at den utgjør et helseproblem. Den utgjør
mindre enn en prosent av den totale bakteriemengden i sjøer og vassdrag. Problem
kan den være der vekstforholdene ligger til rette det og det dannes areosoler.
Forholdene i VVS-tekniske installasjoner kan være svært gunstige slik at en kraftig
formering kan finne sted. Det er derfor viktig å forebygge vekst og spredning
gjennom design og å sørge for en god bygningshygiene. Legionellabakteriens
optimale veksttemperatur er 37 °C. Bakterien formerer seg bra mellom 20 °C og 45
°C men kan også formere seg langsomt ved lavere temperatur. Ved temperaturer
over 60 °C dør bakterien i løpet av noen minutter. I tillegg til gode temperatur
forhold må bakteriene ha næring for å kunne formere seg. Spredningen skjer
vanligvis ved forstøvet vann, og inntreffer oftest på sensommeren eller høsten.
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Eksempel på installasjoner hvor forholdene kan være gunstige for Legionella
bakterien:

Kjøletårn

Tappeutstyr som har filter hvor slam og partikler samles

Dusjrør og slanger hvor dusj vann kan bli stående i lange tider og hvor
temperaturforholdene er gunstige for vekst

Vannsparende dusjhoder som produserer aerosoler

Luftfuktere

Boblebadekar

For å hindre tilvekst og spredning av legionella bakterien, bør det treffes visse
sikkerhetstiltak:

Det må etableres gode rutiner for renhold og ettersyn av vannforsyningsanlegg,
vannbeholdere, kjøletårn, fordunstnings-kondensator, mv. Regelmessig rensing
av vannfilter, filter til termostatbatteri, spyling og rensing av rørsystem og
beredersystem vil i driftssituasjon være forebyggende mot legionellavekst.
Prosedyrer og retningslinjer om dette bør naturlig inngå i byggets HMS-plan.
Metoder for desinfeksjon av legionella er varmebehandling ved spyling med
varmtvann 80-90 °C, bruk av natriumhypokloritt (klorin), bruk av oson,
tilsetting av kobber- og sølvioner samt UV-lys.

Varmtvannet bør holde minimum 60 °C

Varmtvann i sirkulerende system bør holde minimum 60 °C

Enkelte plastmaterialer utgjør næring for bakterier og bør derfor ikke benyttes i
rør og rørkomponenter

Røranlegget dimensjoneres slik at anlegget har normal vannhastighet for den
enkelte rørdimensjon

Kjøletårn bør regelmessig rengjøres for alger, slam og andre forurensninger
som kan gi næring til bakteriene

Eksisterende biofilm må om mulig fjernes eller reduseres til et minimum, og
dannelsen av ny biofilm må hindres

Belegg og korrosjon i anlegget må forhindres (belegg danner et godt
vekstgrunnlag for bakterier, og korrosjonsprodukter kan danne næringsmidler)

Den Totale Aerobe Bakterie (TAB) koloni konsentrasjon må kontrolleres
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Varmeanlegg

§ 9-2 Varmeanlegg
Et varmeanlegg omfatter alle de komponenter som inngår i et komplett system for
oppvarming. Det omfatter fyringsanlegg, ledningsnett, varmeapparater (radiatorer
mv.), pumper, ventiler, reguleringsutrustning etc. som inngår i sentralvarmeanlegg.

Når det gjelder varmeanlegg basert på elektrisk energi gjelder også forskrifter for
elektriske anlegg, først og fremst:

Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner m.m., Direktoratet for brann- og
elsikkerhet.

Sikring mot brann og eksplosjon, se spesielt veiledning til § 9-21.

Romtemperatur

Varmeanlegget bør ha slik kapasitet at romtemperaturen ikke synker mer enn 3 °C
under laveste anbefalte temperatur ved ekstrem utetemperatur. Ekstrem utetemp
eratur kan settes lik gjennomsnittstemperaturen i de kaldeste sammenhengende tre
døgn i løpet av en 30-års periode. Reguleringsutrustning skal sikre energiøko
nomisk og stabil drift, og være tilpasset de anbefalte romtemperaturene som er
angitt i veiledningens § 8-36 tabell 1.

§ 9-21 Fyringsanlegg
Det vises til:

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, Direktoratet for brann- og
elsikkerhet.

Retningslinjerfor mindre varmeanlegg forfast brensel, Norsk Brannvernforening.

Veiledning om fyringsanlegg for flytende og gassformig brensel, Direktoratet for
brann- og elsikkerhet.

Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) er sentral myndighet når det gjelder
godkjenning av apparater og utstyr for flytende og gassformig brensel.

Direktoratet for brann- og elsikkerhet forvalter med hjemmel i Forskrift om
brannfarlige varer, flere godkjenningsordninger for utstyr som forbrenner flytende
brensel. Fra 1.1.96 avviklet DBE en rekke godkjenningsordninger for gassfyrte
apparater og utstyr. Apparatene som omsettes etter denne dato må være typeprøvd
og sertifisert av et teknisk kontrollorgan iht. den europeiske godkjennings
ordningen, og være påført CE-merket. Det vises for øvrig til Forskrift om gass
apparat og utstyr. DBE har ansvar for markedskontrollen i forbindelse med
forskriften, og gir opplysninger om tekniske kontrollorgan i Europa.

1. Fyringsanlegg

Tilfredsstillende driftsforhold

For at fyringsanlegg skal fungere tilfredsstillende må matesystem, fyringsenhet og
røykkanal være innbyrdes tilpasset.

Det må normalt være undertrykk i fyringsanlegget i forhold til oppstillingsrommet.
I bygning med mekanisk ventilasjon må det tas spesielle forholdsregler for å sikre
tilfredsstillende trekkforhold i fyringsanlegget.
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Tilfredsstillende feiemulighet

Når detgjelderforsvarligatkomstfor feiing visestil:

Forskrifteromstillaser,stigerogarbeidpå takm.m.,Arbeidstilsynet.

Ildsteder leveres med monterings-og bruksanvisningpå norsk eller et annet
skandinaviskspråk, som del av den totale dokumentasjonensom kreves for
anlegget,jfr. bestemmelseneomdokumentasjonfor byggevarerog andreprodukter
til byggverk.

Gulv av brennbartmaterialemå underildsted beskyttesmed plate av ubrennbart
materialeeller materialesomtilfredsstillerkravenetil overflateIn 1.

Ildstedfor fyring medfast brenselkreverdessutenat gulv av brennbartmateriale
foranildstedeter belagtmedplatei sammekvalitet.

For fyringsanlegg (kjeler) med automatiskmating av fast brensel er det gitt
nærmereveiledningfor sikkerutførelseogoppstillingi:

Retningslinjerfor mindrevarmeanleggfor fast brensel,NorskBrannvernforening.

For å unngåfare for brannog eksplosjonmå fyringsanleggmed gass(LPG) som
brenselplasseresi eller overbakkenivå,og slik at gassvedeventuelllekkasjeikke
kanfylle deleravbygningen,menventileresut.

Akseptabel røykgasstemperatur/energiøkonomi

At røykgasstemperaturenfra fyringsenhetskal væreakseptabel,betyr bl.a. at det
må væreoverensstemmelsemellom temperaturenfra fyringsenhetenog det skor
steinentåler.I standarderunderutarbeidelsevil skorsteinerbli inndelt i temperatur
klasser.Ved installasjonav nytt ildsted til eksisterendeskorsteinmå temperatur
klassenpåskorsteinenvurderes.

Røykgasstemperaturenmåværehøynok til å gi tilfredsstillendetrekk i ildstedetog
til å unngåødeleggendekondensi røykkanalene.

God energiøkonomifremmesved god forbrenningog så lav røykgasstemperatur
sommulig.

For å hindre uønsketenergitapbør åpneildstederha tettsluttenderøykgasspjeld
somkanlukkesnårildstedetikke er i bruk.Ved at spjeldetkan lukkesunderfeiing,
unngåsforurensningi oppstillingsrommet.Ildsted somforutsettesbrukt delssom
åpentog delssomlukket ildsted,harikke sammebehovfor røykgasspjeld.

Sentralvarmekjelfyrt medflytendeeller gassformigbrenselmedeffekt 4-400 kW
anseså tilfredsstille forskriftens krav til god energiøkonomihvis den har en
forbrenningsvirkningsgradsomer minst90 %.

Sikring mot forurensning

Fyringsanleggskalutføresslik at det ved egnetbrenselved normaledriftsforhold
oppnåsgodforbrenning,og slik at detoppnåsforsvarligsikkerhetmot forurensing.
For lukkedevedfyrteildsteder,se§ 8-52.

Lagerfor flytendebrenselmåsikresmot lekkasjetil avløpsanleggoggrunn.

Bortledning av forbrenningsgass

Forbrenningsgassmå normalt føres over tak gjennomrøykkanal. For gassfyrte
anlegggjelderspesiellereglerfor bortledningavavgass.

Flyttbareovnerfor flytendeog gassformigbrenselkan værespesieltgodkjentfor
bruk utentilknytning til røykkanal/avgasskanal.
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Krav om fyrrom

Kravetomat varmluftsaggregatog sentralvarmekjelmåstillesoppi fyrrom gjelder
ikke anleggmedelektrisitetsomenesteenergikilde.Vedrørendekrav til utførelse
av fyrrom se§ 7-24pkt. 3. a.

Enkelteaggregatog kjeler fyrt medfast,flytendeeller gassformigbrenselkan også
værespesieltgodkjentfor oppstillingutenforfyrrom, f.eks.småsentralvarmekjeler
godkjentfor oppstillingi oppholdsromi bolig.

Varmluftaggregatfor flytende eller gassformigbrenselbør i visse lokaler kunne
stilles opp uten krav om fyrrom. Slike lokaler kan væreindustrilokale,lagerhall,
verkstedo.k, men ikke lokale hvor det behandleseller lagresbrannfarligvæske,
hvor det forekommer brannfarlig virksomhet, hvor det lagres større mengder
brennbartmaterialeeller i støvfylterom.

Slike varmluftsaggregatbør ogsåkunnestillesopp i garasjer,servicestasjoner,bil
verkstedero.l. som ikke kan betegnessom eksplosjonsfarligerom, under forut
setningav at forbrenningsluftentas direkte fra det fri og at eventuellomluft tas
minst2 m overgulveti lokalet.

Varmluftsaggregattil bruk på sprøyte-og tørkekabinerbør kunnestilles opp uten
krav til eget fyrrom dersomaggregatetog sprøyte-og tørkekabinensom enhet
stillesoppi egenbranncelle.

2. Røykkanal
Røykkanal omfatter hele transportkanalenfor røykgass fra fyringsenhetentil
utslipp i atmosfæren,og omfattersåledesrøykrør(av ståleller støpejem,eventuelt
støpteller murt anbringerfra kjel) samtskorstein.Skorsteiner denvertikaledelen
av røykkanalen,ogkaninneholdeflerevertikalerøykkanaler.

Utførelse og oppføring

Dokumentasjonav fabrikkfremstilteskorsteinersog stålskorsteinersbranntekniske
egenskaperkangispågrunnlagavprøvingogvurderingetterNorskStandard.

Oppføring må skje i samsvarmed monteringsanvisning,som sammenmed
bruksanvisningleveressomdel avdentotaledokumentasjonen.

Fyringsanleggmedlav røykgasstemperatur(for olje- og gassfyrteanleggunderca.
160°C) vil medføresærskiltrisiko for kondensasjon,og kangi behovfor spesielle
krav til røykkanalenogeventuelttil oppsamlingogbehandlingavkondensat.

Da røykgassmengdenvariereravhengigav brenseltype,børenveddimensjonering
vurderefremtidig behovvedalternativtbrensel.

Ved dårlig trekk i skorsteinenpå grunnav vindnedslageller andreforstyrrelserer
det en viss risiko for at røykgasstrengerinn i annenboenhetvia ildsted somer
tilknyttet sammerøykløp.Når det til sammerøykløp tilknyttes åpneildsteder,er
mulighetenfor dettestørst.For å unngåat røykgasstrengerinn i annenboenhet,
børdetderfornormaltbenyttesegetrøykløpfor hverboenhetdersomikke tekniske
løsninger,f.eks.bruk avrøykgassvifte,kantilfredsstillekravet.

Fyringsanleggmed mekanisktilførsel av forbrenningsluftvil i anleggetsdrifts
perioderkunnegi reduserttrekk i andreildstedertilknyttet sammerøykløp.Med
egetrøykløpfor slikeanleggvil enværesikretmot trekkforstyrrelser.

Bestemmelsenom at yttersidenav skorsteinskalværelett tilgjengeligfor ettersyn,
er gitt av hensyn til at sprekkdannelsei skorsteinensyttermantel skal kunne
oppdages.For elementskorsteinantasat slike sprekkervil kunne oppdagesnår
skorsteinenharminst to frie sider.De frie sidenekanklesmedpapirtapet,somhar
ubetydeligstrekkstyrkeogvil visesprekker.
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Vinyltapet, strietapeto.l. kledningersomhar strekkstyrkeeller overflatesomgjør
detvanskeligåoppdagesprekkeri skorsteinen,kanikke benyttes.

De frie sidenepå elementskorsteinkan eventueltforblendesmed teglstein som
bindes til skorsteinsvangenmed mørtel. Eventuelle sprekker i skorsteinenvil
normaltbli synligei forblendingensmørtelfuge.

Overflatetemperatur

Skorsteinmåværeutført slik at temperaturenpåutvendigsideellerpåbygningsdel
av brennbartmaterialei nærhetenav skorsteinenikke overstigerromtemperaturen
med mer enn 65 °C. For fabrikkfremstilt skorsteinblir overflatetemperaturen
kontrollert i forbindelsemedprøving.

Røykkanalens tetthet

Bakgrunnenfor kravetomat røykkanalenskalhatilfredsstillendetettheter førstog
fremstat flammerog røykgassundernormaldrift ikke skal trengeut i en mengde
sommedførerbrann-eller helsefare,eller at detskapesluktulemper.Røykkanalens
tetthet har dessutenbetydningfor trekken, idet utett røykkanalgir dårlig trekk.
Utett skorsteinblir ogsålett utsattfor sotdannelse.

Krav til tetthetergitt i NorskStandard.

For fabrikkfremstilt skorsteinblir tetthetenkontrollert i forbindelsemedprøving.
Tetthetenforutsettesivaretattvedoppføringdersommonteringsanvisningenfølges.
Skorsteineravtegl somer fagmessigoppført,anseså tilfredsstilletetthetskravene.

Deter viktig atdetblir tett i forbindelsenmellomildstedetsrøykrørog skorsteinens
røykløp.

§ 9-23 Varmeanlegg tilknyttet fjernvarme

Tilknytning

Oppvarmingmedfjernvarmekanskjeentenvedet direkteelleret indirektesystem.
I det direkte systemetsirkulerer fjernvarmevannet i abonnentensvarmeanlegg.
Indirekte systemder abonnentensvarmeanlegger tilknyttet fjernvarmenettetvia
varmeveksleri denenkeltebygningeller i en abonnentsentralfelles for en gruppe
bygningerer mestvanlig.

Fjernvarmeleverandørenvil normaltha spesifikkekrav til rom dertilknytningentil
fjernvarmeanleggetskal være.Det gjelder areal, takhøyde,dørbreddeetc., samt
oppvarmingog ventilasjonav rommet.Av hensyntil mulig vannlekkasjebør tilk
nytningentil fjernvarmenettetskje i rom somhar tett gulv medsluk. Rommetbør
ha tilfredsstillendeatkomstutenfra,og fjernvarmeanleggetmåha lett tilgjengelige
avstengingsventiler.

Temperatursenkning

Abonnentensvarmeanleggbør dimensjoneresfor en turtemperaturi fjernvarme
anleggetpå60 °C og entemperatursenkningpåminst 15°C vedlav belastning.For
varmeanleggsomtilsluttes via varmeveksler,må hensyntas til temperaturfalleti
varmeveksleren.Sirkulasjonskretseri varmeanleggetbør såvidt mulig unngås,og
omløp(bypass-løp)børhasåsmådimensjonersommulig (mindreenn20mm).
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§ 9-24 Sentralvarmeanlegg
Sentralvarmeanlegger normalt basert på vann eller luft som varmebærende
medium.

Kravet om at vannbasertanleggskal væretett, kan dokumenteresved tetthets
prøvingutført i samsvarmedNorskStandard.

Kravet om seksjoneringog avstengningsanordningerer satt for at anleggetskal
værelett åvedlikeholde.

Sikring

Tilbakestrømningav kjelvanntil vannforsyningsanleggetvil kunnemedføreforu
rensningav forbmksvannet.Detteforebyggesved å monteretilbakeslagsventilog
vakuumventil.

For å unngå skade på anleggetog/eller bygningen på grunn av temperatur
bevegelse,måanleggetværeutstyrtmednødvendigeekspansjonsmuligheter.

Hygieniskeogbranntekniskehensynligger til grunnfor bestemmelsenomat tilluft
og omluft til varmluftsaggregatikke skaltasfra fyrrom. Seogsåveiledningtil § 8.
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Ventilasjonsanlegg

§ 9-31 Utførelse av ventilasjonsanlegg
Eksempel på bestandig materiale er varmforsinket stålplate. Skjøting av kanaler
bør skje ved overlapp/muffe i samme materiale, og sikres med nagler eller skruer.
Samme utførelse bør benyttes ved tilknytning av utstyr. For tilpasning mellom
ventil og stålkanal kan det benyttes fleksible kanaler av aluminium, begrenset til
små avstander og innenfor en og
kanaler ikke benyttes.

samme branncelle. Utover dette bør fleksible

Tiltak mot støy

Om lydkrav, se veiledning til § 8-4

Energiøkonomisering

I alle bygninger med mekanisk ventilasjon bør varmegjenvinning vurderes.
Anlegget skal for øvrig gjøres så effekt- og energiøkonomisk som mulig så lenge
det ikke går ut over et forsvarlig innemiljø. Varmegjenvinneres temperatur
virkningsgrad kan dokumenteres etter Norsk Standard.

Brannsikringstiltak

Når det gjelder tiltak mot brann- og røykspredning se veiledning til § 7-2.

Rom som kan inneholde brann- eller eksplosjonsfarlig gass, er først og fremst
fyrrom, garasje og maskinrom for hydraulisk heis. Ventilasjon av slike rom bør
skje ved egen kanal til det fri for å unngå spredning av eventuelle branngasser fra
disse rommene til øvrige deler av bygningen via ventilasjonsanlegget. Slike rom
bør ha undertrykk i forhold til tilgrensende rom, for fyrrom er det likevel viktig at
det er undertrykk i varmeanleggets forbrenningsrom i forhold til fyrrommet.

§ 9-31 fig. 1 Ventilasjon av fyrrom

Røykgass

 

sjonsluft

Eventuelt
avtrekk av
ventila-
sjonsluft

Tilknytning mellom komfyrhette og avtrekkskanal i bolig kan innenfor opp
stillingsrommet utføres av fleksibel kanal som tilfredsstiller prøving etter;

SP BRAND 106: Flexible duct - Resistance at an early stage offire.

For kanal som går fra komfyrhette direkte til det fri, gjelder ingen krav om ubrenn
barhet.

Bestemmelsen om at avtrekkskanaler fra forskjellige leiligheter i bolig skal føres
minst én etasje opp før de føres inn på felles kanal, gjelder ved naturlig avtrekk og
er først og fremst gitt for å unngå røykspredning ved brann. For øvrig bidrar slik
kanalføring til å begrense overføring av lyd og lukt mellom leiligheter.
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§ 9-31 fig. 2 Utførelse av kanaler i bolig med naturlig avtrekk

Oppheng av kanal

Avstandenmellomopphengbør normalt ikke overstige2 m. Opphengetskalsikre
jevn belastningpå ventilasjonsanlegget,og skal understøtteog holde anleggetpå
plassslik at forskyvning,vibrasjonogdeformasjonunngås.

Kanalopphengkan utføresetterprEN 12236Ventilationfor buildings- Ductwork
hangersandsupports- Requirementsfor strength.

Tetthet

Utettheter i ventilasjonsanleggetmedfører store vanskelighetermed å styre
luftstrømmenei bygningen,det vil si å få frem luften dit den skal. Tetthet kan
dokumenteresvedtetthetsprøvingutført i samsvarmedNorskStandard.

Varmegjenvinneremed eller utenomluftspjeldmå ha slik plasseringi forhold til
viftene at det ikke skjerutilsiktet overstrømningfra avtrekkskanaltil tilluftskanal.
Viftene måplasseresslik at trykkforholdeneførereventuelllekkasjefra tilluftsiden
til avtrekksiden.

Kontroll og regulering

Anlegget utføres slik at ytelsenei henhold til kravene i § 8-3 kan måles og
reguleres.Før bygningen tas i bruk, må ventilasjonsanleggetkontrolleres og
reguleresslik atdettilfredsstillerdeprosjekterteytelsene.

Før innregulering må det kontrolleres at anlegget inklusiv filter, varme
/kjølebatterier,kanalermv ikke er synlig forurenset.Spesieltviktig er dettedersom
ventilasjonsanleggethar vært i drift underdelerav byggefasen.Dennekontrollen
vil ogsåværeen kontroll av at nødvendigeluker for inspeksjonog rengjøringav
kanalerer montert.Omnødvendigmårengjøringforetas.

Ved rengjøringbørkanalsystemetdelesoppi seksjoner.Hver enkeltseksjontettes
og settesi undertrykkvedhjelp av sugeaggregatmedmikrofilter. Deretterfrigjøres
støvetfra kanalveggenmedvalgt metodeog sugesut. Underrengjøringenmåman
sørgefor at fomrensningerikke spresi bygget. Ved å starterengjøringenved
luftinntaketog deretterbevegesegseksjonsvismedluftensstrømningsretning,kan
manstarteanleggetvedbehovutenat rengjorteflater forurenses.

Innreguleringenbør alltid foretasved endringeri ventilasjonssystemeteller ved
endrede romfunksjoner. Innregulering innebærer en systematisk måling av
luftmengdertil eller fra alle rom, og reguleringav spjeld slik at de prosjekterte
volumstrømmeneoppnås.Ved innreguleringbmkesnordiskeretningslinjerutgitt
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av Norgesbyggforskningsinstitutt.Somgrunnlagfor driftstillatelseeller brukstil
latelsebørslik innreguleringsrapportforeliggei prosjektetfør bygningentasi bruk.

Luftbehandlingsaggregatkan klassifiseres etter prEN 13053 Ventilation for
building - Air handling units - Rating and performancefor componentsand
sections.

Når detgjelderkrav til ventilasjoni lokalermedspesiellvirksomhet,visestil:

Forskrifterfor bilverksteder,bensinstasjonerm.v.,Direktoratetfor arbeidstilsynet
og Veiledningfor ventilasjonsanleggi bedrifter sombehandlerbrannfarlig vare,
Direktoratetfor brann-og elsikkerhet.

§ 9-32 Tilrettelegging for drift av ventilasjonsanlegg
Alle kanalermå ha tilstrekkelig tverrsnitt og væreutstyrt med inspeksjonsluker,
utformet og plassertslik at vedlikehold og renhold av kanaler kan utføres på
tilfredsstillendemåte.Avstandenmellominspeksjonslukerbørikke overstige10m.
Vedkanalbendover30°børdetværemontertinspeksjonsluke.

Inntakskammerbørværelett tilgjengeligfor renhold.Materialenebørtålefuktighet
og kammeretbør væreslik utformetat det tåler spyling,og væreutstyrt medsluk
ogdrensledningfor dreneringavspylevannog inntrengendenedbør.

Fleksible aluminiumskanalero.l. bør ikke benyttesfor avtrekk, da slike kanaler
ikke kanrengjørespåtilfredsstillendemåtemedvanligrengjøringsutstyr.

Avtrekkskanalfra storkjøkkenog andrekanalerhvor det avleiresfett, bør væreså
tette at de kan spylesmed vann uten at lekkasje oppstår.Avtappingstussbør
monteresetteravtrekkshettero.l., slik at spylevannkanbortledes.

Ventilasjonsanleggbør utføres slik at brukeren lett kan styre luftmengde og
temperatur.KontrolF/manøverinnretningermåværeletteåforstå,nåoghåndtere.

Det skal utarbeideslettfattelig brukerveiledning,bruksanvisningerog drifts- og
vedlikeholdsinstrukserpånorsk.

Kanalsystemetkan utføresetterpr EN 12097Ventilationfor buildings- Ductwork
- Requirementfor ductwork componentsto facilitate maintenanceof ductwork
systems.
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Kuldeanlegg og varmepumper
§ 9-4 Kuldeanlegg og varmepumper
Bestemmelsene gjelder både kjøle-/kuldeanlegg og varmepumper, som i prinsipp
har samme utførelse og funksjon. Anleggene tar opp varme ett sted, og avgir den et
annet sted, og kan avhengig av behovet brukes til kjøling/frysing eller oppvarming.
Bestemmelsene gjelder ikke rene prosessanlegg, og gjelder heller ikke flyttbare
kjøle- og fryseskap (-bokser).

Standarder som regulerer krav til utforming, prøving, drift og vedlikehold av
kuldeanlegg og varmepumper:

Regelverk som gjelder deler av området:

Forskrifter om tilvirkning, innførsel og bruk av klorfluorkarboner og haloner,
Statens forurensningstilsyn

TBK-regler, Trykkbeholderkomitéen:

Generelle reglerfor trykkbeholdere (TBK 1)

Reglerfor trykkbeholdere for kondenserte gasser (TBK 3)

Generelle reglerfor rørsystemer (TBK 5)

§ 9-41 Utførelse av kuldeanlegg og varmepumper
Når det gjelder beregningstrykk og valg av materialer vises til Norsk Standard.
Materialene må være tilpasset kuldemediet.

Det må foretas styrkeprøving (trykkprøving), tetthetsprøving og vakuumering av
anlegget før det tas i bruk, se Norsk Kuldenorm.

Tetthet

For å redusere muligheten for lekkasjer bygges anlegg så vidt mulig hermetisk, det
vil si at det benyttes lodde- eller sveiseforbindelser i stedet for skru- eller flense
forbindelser, og at (semi)hermetiske kompressorer og kuldemediepumper velges
der dette er mulig og driftsteknisk forsvarlig.

Energiøkonomisering
Ved å dimensjonere rør, rørdeler og ventiler slik at trykktapet blir økonomisk
optimalt, vil også energitapet bli lite. Hva som er økonomisk optimalt avhenger av
driftsforholdene, se Norsk Kuldenorm.

Temperaturdifferensen ved varmeveksling i fordamper og kondensator har stor
betydning for energiforbruket. Kraftforbruket til vifter og pumper bidrar vesentlig
til energiforbruket. Det er derfor viktig at fordamper og kondensator dimensjoneres
slik at energiforbruket blir minst mulig.

Anlegget skal for øvrig ha automatikk og reguleringsutstyr som sikrer energi
økonomisk drift.

Sikring
Kuldeanlegg med propan som arbeidsmedium plasseres over bakkenivå.

Når det gjelder sikring av kuldeanlegg generelt vises til Norsk Kuldenorm, bla.
kapitlene 4, 6 og 8.

Avlastning ved høyt trykk kan skje ved sikkerhetsventiler eller sprengplater.
Anlegg med kuldemedium som omfattes av KFK-forskriftene, kan ikke ha
trykkavlastning med direkte avblåsning til omgivelsene.
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Overvåkning av fyllingsmengde

Anlegg og komponenter utføres slik at kuldemediefyllingen blir så liten som mulig
uten at det går ut over funksjon og effektivitet. På anlegg med miljøfarlige
kuldemedier skal fyllingsmengden lett kunne overvåkes. For overvåking av
fyllingsmengde kan benyttes manuelt utstyr, f.eks. seglass eller nivåglass. For
større anlegg bør automatiske systemer overveies.

Lufting

Anlegg som arbeider med undertrykk eller av andre grunner kan få luft inn på
anlegget, skal kunne luftes med minst mulig tap av kuldemedium. For å kunne lufte
et anlegg uten tap av kuldemedium anvendes luftutskiller av vanlig type.

Seksjonering

Kravet om at anlegget skal ha tilfredsstillende seksjoneringsmuligheter gjelder
først og fremst følgende komponenter:

kompressor

væskesamler

rørkjelkondensator

fordamper med større fylling enn 30 kg

annen trykkbeholder som inneholder mer enn 30 kg kuldemedium

Anlegget bør være slik utstyrt at kompressor eller ekstern utrustning ved repara
sjoner kan overføre medium fra seksjon som åpnes, til intern eller ekstern beholder.

§ 9-42 Maskinrom, kjøle- og fryserom
Når det gjelder utførelse av maskinrom bl.a. med hensyn til branntekniske forhold
og ventilasjon, se Norsk Standard.

Se for øvrig veiledning til § 7-2 og § 8-3.

Forskrift om innretning og anlegg for klor, svoveldioksid og ammoniakk inneholder
krav i forbindelse med plassering av ammoniakk-kuldeanlegg i bygning.

Krav om gassvarslere (eventuelt også varsler for oksygenmangel) er satt for å
redusere personrisiko ved eventuell lekkasje av kuldemedium. Det samme er
tilfellet når det gjelder krav til ventilasjon. Norsk Kuldenorm angir hvordan
varsling bør utføres. For kjøle- og fryserom må det være mulighet for utlufting ved
lekkasjer.

For å sikre at folk ikke blir innestengt i kjøle- og fryserom, skal dørene kunne
åpnes fra innsiden. Dører som manøvreres mekanisk, skal i tillegg være utstyrt med
anordning for manuell åpning, jfr. også forskriftens Kap. X.
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Sanitæranlegg
§ 9-5 Sanitæranlegg
Sanitæranlegg omfatter alle rørledninger for forbruksvann, private og offentlige,
samt innretning og utstyr som er fast tilknyttet disse ledningene. Med «fast
tilknyttet» menes utstyr som er tilknyttet ledningsnettet og som inngår som en
naturlig del av byggverkets drift.

Prosessanlegg, sprinkleranlegg og varmeanlegg regnes ikke som del av sanitær
anlegget.

De tekniske bestemmelsene i forskriften og tilhørende utfyllende kommentarer i
veiledningen knytter seg i hovedsak til de deler av sanitæranlegget som befinner
seg innendørs. For det utvendige ledningsnettet gjelder den tekniske forskriften så
langt den passer.

Arbeider på avløpsnettet er også underlagt bestemmelser i forurensningsloven. I
tillegg vil den enkelte kommune vedta egne sanitærbestemmelser. Dette vil,
sammen med plan- og bygningsloven § 77 og tilhørende krav i forskriften, danne
grunnlaget for bygningstekniske krav til det utvendige vann- og avløpsnettet.

Kommunenes Sentralforbund har utarbeidet Normalreglementet for sanitæranlegg.
Det gir utfyllende bestemmelser for sanitæranlegg. Disse vil tilfredsstille kravene i
forskriften, men gir på enkelte områder strengere anvisning enn forskriften.

Hvor det monteres utskillere for rensing av spillvann og hvor overvann/drensvann
ledes til terreng, se:

Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og
avfettingsmidler, Miljøverndepartementet.

Forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg, Miljøverndepartementet.

Tetthet

Kravet om tetthet anses oppfylt for vannforsyningsanlegg dersom anlegget er tett
når ledningene settes under et trykk av minst 1 MPa (100 m VS), dog minst 0,1
MPa (10 m VS) høyere enn det størst forekommende driftstrykk.

Avløpsledninger må for uten å være tette mot innvendig driftstrykk også holde tett
mot utvendig væsketrykk. For eventuell tetthetsprøving vises til Norsk Standard.

Tilrettelegging for enkelt vedlikehald. Tiltak mot vannskader

Ved planlegging og utførelse av sanitæranlegg må det legges til rette for fremtidig
vedlikehold og utskifting av anlegget. Det gjelder særlig for ledninger som ligger
skjult i bygningskroppen. Se også om avstengningsmuligheter under veiledningen
til § 9-51 nedenfor.

Vannskadesikre installasjoner betegner vann- og avløpsledninger som installeres
med spesiell vekt på å hindre at det oppstår vannskader. Slike løsninger
kjennetegnes ved at de er lett utskiftbare og at det legges til rette for enkel
betjening, ettersyn og vedlikehold.
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Vannskadesikre leggemetoder kan være:

åpent rørsystem i rom med vanntett gulv og med sluk

plassering av rør i skap eller innredning

plassering av rør i sjakt eller innkassing

varerørsystem, rør-i-rør

Ekspansjonskrefter må ikke medføre skade på rørledningsystemet eller
bygningsdelen det er festet til. Ved montering av rørledninger må det derfor tas
hensyn til materialets temperaturutvidelse. Ledninger som monteres slik at ekspan
sjonen kan hindres, må avlastes ved å montere ekspansjonsanordning. Ved
eventuell innstøping må fri utvidelse av hele ledningen sikres, f.eks. ved at
ledningen i sin helhet omsluttes av myk isolasjon.

Tiltak mot støy

Hvor det er fare for at det i anlegget kan oppstå sjenerende støy, skadelige
vibrasjoner eller trykkstøt, må det monteres støy- og/eller vibrasjonsdempende
utstyr.

Frostsikring

Frostsikring av ledninger kan oppnås ved å isolere ledningene og/eller ved å sørge
for varmetilførsel til ledningene.

Dersom taknedløp tillates ført til spillvannsledning, må det ha frostsikret vannlås
hvis nedløpet har mindre avstand enn 2,0 m fra dør eller vindu som kan åpnes.

§ 9-51 Vannforsyning

Dimensjonering

Forskriftens krav til vannmengder tilfredsstilles om ledningene dimensjoneres etter
Norsk Standard.

Dersom normalt vanntrykk i hovedledninger overstiger 0,6 MPa (60 m VS), bør det
monteres reduksjonsventil. Ved for lavt vanntrykk installeres eget trykkøknings
system.

Energiøkonomisering

God energiøkonomi kan oppnås ved å:

isolere varmtvannsledninger og utstyr

bruke ledningsmaterialer med liten varmeledningsevne

ha små avstander mellom vannvarmer og tappested

begrense varmtvannsledningens innvendige volum

bruke vannbesparende sanitærutstyr

Varmtvannsberedere fyrt med flytende eller gassformig brensel må ha
forbrenningsvirkningsgrad på minst 90 %.

A vstengningsmulighet

Kravet om tilfredsstillende avstengningsmulighet betyr bl a at enhver bygning
forutsettes å ha innvendig stengeventil plassert før første avstikker på
vannledningen. I bygning med flere boenheter må vanntilførselen til hver boenhet
kunne avstenges. Bakgrunnen for bestemmelsen er at anlegget raskt skal kunne
stenges ved lekkasje, og at vedlikehold lett skal kunne utføres. Vedlikeholds-
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hensynet tilsier for øvrig at alle ledninger til utstyr som krever driftsmessig
vedlikehold, generelt bør utstyres med stengeventil.

Der det er stor avstand til hovedledning, vannledning krysser vei eller flere
boenheter er på samme utvendige ledning etc, kan bygningsmyndigheten forlange
at det monteres utvendig stengeventil.

Tiltak for å unngå skolding

Til tappested for personlig hygiene skal varmtvannstemperaturen begrenses. Dette
kan gjøres sentralt fra vannvarmer eller ved bruk av blandearmaturer med
temperatursperre. Følgende maksimumstemperaturer anbefales:

38 °C i barnehager, bygninger for funksjonshemmede, trygdeboliger etc.

55 °C for øvrig

Høyere temperatur vil erfaringsmessig kunne medføre fare for skolding. Det er
imidlertid viktig at vanntemperaturen tilpasses brukerne og at det holdes god
margin i forhold til det maksimalt akseptable.

Sentral begrensning av varmtvannstemperaturen bør fortrinnsvis skje med
blandeventil, med mindre berederen har tilstrekkelig kapasitet ved den aktuelle
temperatur.

Konstant vanntemperatur i området rundt 55 °C har vist seg å kunne gi tæringer i
sirkulasjonsledninger for varmtvann. Temperaturreguleringer i dette området bør
derfor fortrinnsvis skje lokalt.

Legionellabakterier kan være et problem i vannforsyningsanlegget. Slike bakterier
dør ved temperaturer over 60 °C, og dette bør det tas hensyn til ved regulering av
varmtvannstemperaturen.

Sikring mot forurensning

Beste sikring mot forurensning av vannforsyningsanlegget på grunn av
tilbakestrømning eller inntrenging oppnås ved at det etableres et luftgap mellom
tappestedet og avløpet/forurensningskilden. Der det ikke er praktisk mulig å oppnå
luftgap, må annen beskyttelse mot tilbakestrømning av forurenset vann brukes.

Følgende sikringstiltak anses å være tilfredsstillende:

Tappested over sanitærutstyr sikres med et luftgap på minst 20 mm. Med
luftgap forstås avstanden mellom tappestedets underkant og høyeste tenkbare
vannstand i utstyret, som anses å være utstyrets overkant.

Tappested over utstyr som mottar helsefarlig avfall, og over utstyr med urolig
vannstand, sikres med et luftgap på minst 50 mm.

Slangekraner sikres med tiIbakeslagsventil eller ventil med løs kjegle.

Tappested til bideer, badekar med bunnfylling, hånddusjer, spyleventiler o.l.
sikres med vakuumventil.

Tappested til utstyr som bekkenspylere, utslagskåler, kjelanlegg,
vaskeautomater, ejektoranlegg o.l., samt tappested med slangekupling i
laboratorier og tilsvarende, sikres med vakuumventil og tilbakeslagsventil.

Vannkilder med forskjellig vannkvalitet knyttes sammen via brutt forbindelse
med et luftgap på minst 50 mm.

Vakuumventiler plasseres på en sløyfe på vannledningen foran tappestedet og
minst 200 mm over utstyrets overkant.
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Bortledning av vann

Bad og vaskerom må ha sluk i gulv med mindre vannsøl på gulv er effektivt
forebygget på annen måte. Rom med sluk skal ha gulv med tilstrekkelig fall mot
sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann regelmessig, jfr. også
§ 8-37.

§ 9-52 Avløp

Dimensjonering

Forskriftens krav om bortledning av avløpsvann oppfylles om ledningen dimensjo
neres etter Norsk Standard.

Vaske- og oppvaskmaskin bør utstyres med overflomsikring. Sanitærutstyr uten
overløp eller overflomsikring monteres i rom med sluk. Gulvsluk monteres i tett
gulvmembran.

Se også veiledningen til § 9-51 ovenfor, vedrørende sluk og fall mot sluk.

For å sikre at vannlukket i vannlås ikke brytes, bør:

vannlås i bygninger ha lukkehøyde minst 0,05 m

vannlås i kum ha lukkehøyde minst 0,10 m

For å hindre utsuging av vannlås kan benyttes vakuumventiler.

Rensemuligheter

Kravet om at anlegget skal ha nødvendige rensepunkter tilsier f.eks. at retnings
endringer større enn 45 °C bør forsynes med rense-/stakepunkt, eller at retnings
endringen utføres med flere bend i serie med rettrøravstand imellom.

Lufting til det fri

Lufteledningen for spillvannssystemet føres til det fri over øverste utstyr. Luftingen
bør avsluttes minst 2,5 m over terreng og minst 0,5 m over og 2,0 m til siden for
dør eller vindu som kan åpnes.

Ved alternative desentrale systemer for behandling av avløp fra sanitæranlegg, kan
åpen lufteledning til det fri i noen tilfelle være til skade for systemets funksjon. For
slike systemer der avløpet ikke går til offentlig hovedledning, kan andre løsninger
enn åpen lufteledning vurderes. Erfåringen med slike alternativer er foreløpig svært
begrenset.

Bortledning av overvann og drensvann

Opplysning om regnintensitet for det enkelte distrikt fås hos Meteorologisk
institutt.

Snø og is på fast underlag utgjør en vesentlig del av årsakene til hjem- og fritids
ulykker. Avledning av regn- og smeltevann fra bygning til beferdet område må
derfor utføres slik at vannansamling eller isdannelser ikke oppstår.

Sikring mot tilbakestrømning fra hovedkloakk

Bestemmelsen om at lavest beliggende vannlås i anlegget skal ha nødvendig høyde
over hovedledning, gjelder også for vannstanden i kummer og tanker. Dersom
hovedledningen er fomtsatt å fungere med overtrykk, må det tas hensyn til dette.

Ved risiko for tilbakeslag fra høyvann mv, bør stikkledningen forsynes med
tilbakeslagsventil (høyvannlukke), eventuelt med stengbart utløp.
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§ 9-6 Løfteinnretninger

§ 9-61 Virkeområde for regler om løfteinnretninger
Løfteinnretning er en permanent installasjon for transport av personer eller
personer og/eller varer. Løfteinnretninger omfatter heis, løfteplattform for funk
sjonshemmede, trappeheis, rulletrapp og mllende fortau.

Bestemmelsene for løfteinnretning gjelder i utgangspunktet også eksisterende
anlegg. Ettersom det ikke er mulig, rent praktisk og økonomisk, og oppjustere alle
eksisterende anlegg til dagens nivå for nye anlegg, er det utarbeidet en egen
melding som gir anvisninger på utbedring.

Løfteinnretninger skal utføres og driftes slik at personer ikke utsettes for skade.
Forskriften nevner også løfteinnretninger som er unntatt fra bestemmelsene i
teknisk forskrift. Det typiske for slike løfteinnretninger er at de bare kan betjenes
av personer som har fått spesiell opplæring i bruken, at de ikke er allment
tilgjengelige og inngår som en del av en produksjonsprosess. Innretninger som
inngår i hemmelig militær virksomhet er unntatt fra administrative bestemmelser.

Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett gjelder for søknadspliktige
tiltak etter pbl § 93. Søknadspliktige tiltak skal utføres av godkjent foretak. Andre
arbeider, så som tilsyn, ettersyn, nødvendig vedlikehold og reparasjon etter pbl §
106 skal utføres av fagkyndig personell. For slike arbeider finnes ingen
godkjenningsordning, men eier er forpliktet til å sørge for at det utføres av
fagkyndig personell. Bestemmelser om kvalifikasjoner for elektrofagfolk er gitt i
forskrift til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

§ 9-62 Administrative bestemmelser for løfteinnretninger

1. Installasjon
Oppføring, endring eller reparasjoner av bygningstekniske installasjoner, herunder
løfteinnretninger, er i henhold til plan- og bygningsloven § 93 søknadspliktig.

Installasjon av løfteinnretninger i et nytt bygg, tilbygg, påbygging eller vesentlig
reparasjon av et bygg, inngår i søknaden om byggetiltaket.

Egen melding fra Statens bygningstekniske etat gir nærmere anvisninger om
søknadsplikt og unntak fra søknadsplikt ved reparasjon og endringer av
eksisterende anlegg.

Utskifting, endringer eller større reparasjon av eksisterende løfteinnretninger som
påvirker bygningskonstruksjon eller tekniske bestemmelser, anses som søknads
pliktig seiv om det ikke inngår i annet tiltak.

For installasjon av trappeheis i bolig med en boenhet kan SAK § 7 nr. 2 legges til
grunn og dermed gi fritak for søknadsplikt og meldingsplikt. Trappeheis er produkt
til byggverk som skal CE-merkes etter TEK Kap. 5.

Forholdet mellom byggesaksbehandling og CE-merking

En løfteinnretning er både et produkt og en bygningsteknisk installasjon, og
reguleres av TEK Kap.5 og TEK § 9-6. For søknadspliktige tiltak gjelder saks
behandlingsregler som følger av forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK).

TEK Kap.5 stiller krav om CE-merking av løfteinnretning, og de prosedyrer som
fører til CE-merkingen er nærmere beskrevet i Heisdirektivet og i Maskin
direktivet. Direktivene beskriver hvilke tekniske spesifikasjoner og hvilke
samsvarsvurderinger og kontrollprosedyrer som skal følges for å sikre at heisen er i
samsvar med betingelsene for å kunne påføre CE-merket. Det er 8 forskjellige
attestasjonsprosedyrer. Den mest vanlig brukte i Norge innebærer spesifiserte
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kontrolloppgaver for et Teknisk kontrollorgan (TKO) (kfr. TEK § 5-13). TKO er et
uavhengig kontrollorgan. Kontrolloppgavene inkluderer vanligvis sluttkontroll som
beskrevet i Heisdirektivet. Andre attestasjonsprosedyrer går ut på installasjon/
egenkontroll etter Heisdirektivet, basert på kvalitetssikringssystemer som god
kjennes og som etter gitte kriterier følges opp av et TKO.

For de deler av heisinstallasjonen som er omfattet av CE-merkingen er det ikke
anledning til å pålegge ytterligere kontroll annet enn å påse at CE-merket er satt på.
Dersom det er grunn til å reise tvil om godheten av en CE-merket heis, kan dette
meldes til BE som er markedskontrollmyndighet og som har ansvaret for å følge
opp TKO.

Heis kan først CE-merkes når den er ferdig installert. Kontroll som utføres som
grunnlag for CE-merking bør derfor samordnes med kontrollen som det stilles krav
om i byggesaken.

Kontroll av om prosjektering og utførelse er i samsvar med gjeldende
bestemmelser utføres av ansvarlig foretak. Vilkårene for å kunne påta seg ansvars
rett fremgår av GOF. SAK setter krav om at ansvarlig foretak lager forslag til
kontrollplan og kommunen avgjør kontrollform for tiltaket. Kontrollen kan være
egenkontroll utført av foretaket seiv eller uavhengig kontroll utført av annet
ansvarlig foretak. SAK forutsetter at kontrollplanen for anlegget som følger
søknaden klart angir hva som kontrolleres og av hvem. Kontrollplanen må vise
relasjon mellom TKOs oppgåver i forhold til CE-merking og hvilke kontroll
oppgaver som må komme i tillegg for å tilfredsstille kravene til kontroll etter SAK.

Kontroll som beskrevet i Heisdirektivet vil innebære at kontrollen med de
heistekniske og sikkerhetsmessige sidene ved heisanlegg er tilfredsstillende
ivaretatt. Etter heisdirektivet har heisleverandøren et overordnet ansvar for at
kontroll og andre deler av attestasjonsprosedyren blir fulgt. Kontrollansvaret etter
SAK skal fremgå av søknaden og det antas at ansvaret vanligvis vil tilligge heis
installatøren forutsatt godkjenning som KPR/KUT.

2. Driftstillatelse

Driftstillatelse gis med bakgrunn i søknad om midlertidig brukstillatelse eller etter
søknad om ferdigattest. Med søknaden, utstedt av ansvarlig foretak for SØK, skal
det fremlegges godkjent kontrollerklæring fra ansvarlig foretak for KUT. Dette kan
gjøres spesielt for løfteinnretningen, eller som en del av byggets totale søknad. Ved
søknadspliktige endringer og reparasjoner gjelder samme krav.

For nye installasjoner skal anlegget være CE-merket før driftstillatelse gis.

Driftstillatelse kan gis separat for løfteinnretningen. Det kan f.eks. være aktuelt for
å kunne bruke løfteinnretningen under ferdigstillelse av byggverket for øvrig.

3. Drift, tilsyn, ettersyn og sikkerhetskontroll

Drift

Eier av løfteinnretningen er ansvarlig for sikker drift, herunder dokumentert regel
messig ettersyn og sikkerhetskontroll. Eier skal melde fra til kommunen når en
løfteinnretning ønskes avstengt/revet. Eier skal også melde fra når anlegget
eventuelt ønskes tatt i bruk igjen, samt oppgi hvem som skal føre tilsyn etter
oppstart. Dersom et anlegg har vært ute av drift over lengre tid, skal kommunen
vurdere behovet for en sikkerhetskontroll av anlegget før det skriftlig tillates tatt i
bruk igjen.
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Ulykkesregistrering

Ulykker medløfteinnretningerskalav eieralltid meldestil kommunenog kontroll
organetfor heis. Kontrollorganetskal melde ulykker til Norsk Heiskontroll for
landsomfattenderegistreringog statistikk. Etter ulykke skal anleggetsikkerhets
kontrolleresfør detigjenkantaesi bruk.

Tilsyn

Eier av anleggetmå sørgefor at det føresnødvendigtilsyn medløfteinnretningen
for å påseat brukerfunksjonerer somforutsatt.Tilsyn skalutføresav personsom
er kvalifisert og somhar fått nødvendiginstruksjoni det tilsynet somskal føres.
Normalt ivaretas tilsynsfunksjon av vaktmesterfunksjonen.Den som utfører
teknisk tilsyn må ogsåha tilstrekkelig opplæringi å evakuerepassasjererved
utilsiktet stans.

Ettersyn

Ettersynetmå omfatte de deler av anleggetsom har betydning for anleggets
sikkerhetog baseresegpå installatørensspesifikasjoner.For eldreanlegghvor det
ikke finnesdokumentasjonmåettersynetvurderebehovetut i fra de komponenter
som finnes på anlegget,samt anleggetsdriftsituasjon. Ettersynetskal påse at
tilsiktede funksjoneri konstruksjonener opprettheldt.Ettersynetskal foretasav
fagkyndigpersonell.

Avhengigavdriftstypeanbefalesettersynsintervallersomangittunder.

§ 9-62 tabell1 Ettersynav heis

Drifts

type

Anbefalte

gjennomganger

pr. år

Intensiv
drift

Større hotell og forretningsbygning med mer enn 12 etasjer

Hotell, sykehus og forretningsbygning med 8-12 etasjer

Hotell, sykehus og forretningsbygning med 4 - 8 etasjer

Normal
drift

Skoler med 2 - 3 etasjer hvor heis kjøres med nøkkelbryter
Minimal
drift

Trappeheis

§ 9-62 tabell2 Ettersynav rulletrappog rullendefortau

Utført ettersyn skal dokumenteresved at det føres i loggbok med minimum
angivelseav datoog underskrift.Loggbokenmå inneholdeinformasjonom utførte
reparasjonerog endringer,ulykker, sikkerhetskontrollerosv.Denneinformasjonen
måværelett tilgjengeligpåanlegget.

Omfangetav smøring/justeringer,utbedringav feil ogmanglerog tilbakemeldinger
til eieri forbindelsemedettersynet,reguleresi denenkelteavtaleomettersyn.

Heisi

Forretningsbygningmed inntil 4 etasjer og boliger med 4 - 8 etasje

Bolig med inntil 4 etasjer

Løfteplattform for bevegelseshemmede
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Sikkerhetskontroll

Periodisksikkerhetskontrollfor trappeheiserinnenforen boenhetkan utføresmed
lengreintervallerennfor trappeheiseri andrebygninger,normalthverttredjeår.

Dersomanleggsettesut av drift på grunnav manglendesikkerhetskalkommunen
straksunderrettes.

Sikkerhetskontrollørenskalvurderestrakså setteanleggetut avdrift nårdeter feil,
f.eks.ved:

lås-ogkontaktanordninger

bæremidler

brems

hastighetsbegrenser

buffere

alarmanordninger

Sikkerhetskontrollør skal være godkjent av Statens bygningstekniskeetat.
Kriterienefor godkjenninger angitti tabell3.

§ 9-62 tabell 3 Kriterier for godkjenning som sikkerhetskonrollør

Alt. Utdanning Heisfaglig utdanning Heisteknisk praksis

1 Eksamen fra 2-årig teknisk

skole etter 3-årig

Fagprøve som heismontør Minst 3 år som heismontør

ingeniørhøyskole, faglinje
Elkraft

2 Eksamen fra 2-årig teknisk

skole eller 3-årig

Minst 5 år relevant praksis i

montasje, vediikehold og

reparasjon av heisanleggingeniørhøyskole, faglinje
Elkraft

3 Eksamen fra 2-årig teknisk

fagskole, faglinje Elkraft

Eksamen fra 2-årig teknisk

fagskole, faglinje Elkraft

Fagprøve som heismontør Minst 5 år som heismontør

3.1 Minst 8 år relevant praksis i

montasje, vediikehold og

reparasjon av heisanlegg
4 Fagprøve som heismontør Minst 5 år som heismontør,

samt 3 år i ledende stilling
eller minst 10 år som heis

montør

Godkjenningav sikkerhetskontrollørgis for to år og følgendefomtsetningerer lagt
til grunnfor fomyelse.Søkerenharhatt fast stilling somsikkerhetskontrollør,eller
haværtansatti minsthalv stilling, alternativtværtinnleid i perioden.Søkerenskal
hadeltattpå etterutdanningskurssomarrangeresfor sikkerhetskontrollørerengang
i året.

4. Endring og reparasjon
Somendringansesspesieltarbeidsomendrerkarakteristikkpå løfteinnretningen
og/ellergir endringerpådebelastningersombyggetskonstruksjonblir påført.

Statensbygningstekniskeetat har utgitt egen temaveiledningom endringerog
reparasjonerav eksisterendeløfteinnretninger.Meldingenklarleggernærmerehva
sominngår i endringog reparasjonog om disseer søknadspliktigeihht. plan- og
bygningsloven.
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5. Anleggsregister
Kommunen skal føre register over løfteinnretninger og ved oppføring skal det av
søknaden om tiltak fremgå informasjon som kan identifisere plassering av anlegget
i bygningen.

§ 9-63 Tekniske bestemmelser for løfteinnretninger

1. Generelle krav

Teknisk spesifikasjon for løfteinnretninger er standarder som er beskrevet i TEK §
5-12. Det er utarbeidet harmoniserte standarder, og ved utførelse etter disse
standardene vil kravene etter TEK på aktuelle punkter være tilfredsstilt.

Der det ikke finnes harmoniserte standarder kan også andre standarder legges til
grunn i vurderingen om krav i direktiv er oppfylt.

Bestemmelsen om at løfteinnretning skal utføres for det aktuelle bruksområdet, vil
bl.a. ha betydning ved utførelse av heis som skal være tilgjengelig og brukbar for
orienterings- og bevegelseshemmede, jfr. § 10-4.

Kravet om at det fra lastbærer skal være mulig å tilkalle assistanse utenfra innen
rimelig tid, er angitt i TEK. Standarden spesifiserer toveis stemmekommunikasjon
for nye heiser. For eksisterende heiser (ikke CE-merkede) og løfteplattformer vil
ikke toveis stemmekommunikasjon være et krav, men en anbefaling. Dersom
tilkalling av assistanse fra disse kan imøtekommes på annen og effektiv måte innen
rimelig tid kan det være tilfredsstillende.

Det er ikke krav til alarm for løfteplattformer og trappeheiser innen en boenhet.

2. Heis

a) Generelle krav

Ved installering av ny heis, skal de overordnede krav i TEK være oppfylt.

For eksisterende anlegg kan det være vanskelig å oppgradere anleggene til det
sikkerhetsnivå som gjelder for nye anlegg. Det vises derfor til egen temaveileder
utarbeidet av Statens bygningstekniske etat om utbedring av eksisterende anlegg.

b) Rom for heis

Som rom for heis regnes heissjakt, maskinrom og rom for øvrig utrustning.
Omgivelsestemperaturen for utrustningen bør være innenfor området 5-40 °C.

Belysning, størrelse på dører og luker, høyde i rom for heis og atkomst er angitt i
standarder. Dører til maskinrom og skiverom bør ha standard låssystem (HK-lås)
for å lette tilgjengeligheten ved tilsyn, ettersyn og sikkerhetskontroll.

Heissjakt

Dører og luker til heissjakt må bare kunne åpnes med spesielt utstyr, nærmere
beskrivelse er gitt i standarder. Ventilasjon av sjakt og krav til eventuell
brannteknisk klassifisering av heisdører er angitt under denne veiledningens Kap.
VII.

Maskinrom og tauskiverom

Da maskinrom bør utføres som egen branncelle skal ventilasjon fra sjakt eventuelt
føres igjennom maskinrom i egne kanaler. Nødvendige åpninger mellom sjakt og
maskinrom skal reduseres til et minimum.

Maskinrom bør ha mekanisk avtrekk. Maskinrom for hydraulisk heis skal ha egne
ventilasjonskanaler åtskilt fra bygningens øvrige ventilasjonsanlegg for å unngå
spredning av brannfarlige gasser ved eventuell oljelekkasje. Gulvet i slike rom må
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kunnesamleopp olje ved eventuelllekkasjeslik at den ikke trengerut til andre
romeller omgivelsene.

3. Løfteplattform
Utførelsenog godkjenningenav trappeheisog løfteplattformerskaltilfredsstillede
overordnedekrav i TEK.

Kravet om begrensethastighetfor trappeheisog løfteplattformansesoppfylt når
hastighetenikke overskrider0,15 m/s. Løfteplattform bør dimensjoneresfor en
nyttelastpå minst 210kg/m2og væreutstyrt medoverbelastningsbeskyttelseeller
slik at samme sikkerhetsnivåoppnås. Løftehøyden må være sikkerhets- og
driftsmessigforsvarlig

Trappeheissom er i bruk, kan reduseretrappensbrukbarhetf.eks. ved rømming
vedbrann.Når løfteplattforminstalleresfor å bedretilgjengeligheteni bygningbør
denværeutstyrtmedanordningsomforhindrerutilsiktetbruk.

4. Rulletrapp og rullende fortau
Utførelsenoggodkjenningermåtilfredsstilledeoverordnedekrav i TEK.

Går rulletrapp mellom mer enn to etasjer og er plassert i åpne arealer uten
etasjeskille,vil dette medførerisiko for loddrett fall. Fallhøydeni slike tilfeller
ligger normalt i området8-9 meterog sikring mot fall er nødvendig.Sikring kan
integreressomenfastdelavrulletrappeneller endelavbygningen.

For eksisterenderulletrapperog rullende fortau kan det værevanskelig å opp
gradereanleggenetil det sikkerhetsnivåsom gjelder for nye anlegg.Det vises
derfor til egen temaveilederutarbeidet av Statensbygningstekniskeetat om
utbedringaveksisterendeanlegg.
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Elektriske installasjoner
§ 9-7 Elektriske installasjoner
Forskriften setter ikke krav til elektriske installasjoner. Slike installasjoner følger
regler gitt i eller i medhold av Lov om tilsyn med elektriske anlegg av 24. mai
1929 nr. 4 med forskrifter.

Noen forhold berøres likevel i forskriften. I Kap. X er det satt krav om at
ringeapparat, manøverknapper i heis, porttelefon, lysbryter o.l. skal være utformet
og plassert slik at de kan brukes av orienterings- og bevegelseshemmede og det må
vurderes bedre plassering av minst én pr. rom. Kontakt montert i håndhøyde vil
kunne benyttes av bevegelseshemmede og vil i tillegg virke positivt for fore
byggelse av en rekke hjemmeulykker, som nettopp skjer på grunn av dårlig plas
serte kontakter.

Kontakter er en fare for bam. Til tross for at forskriften ikke setter krav til
kontaktene, anbefales sterkt at det brukes barnesikrede kontakter på alle steder der
bam kan komme lett til, så som boliger, fritidshjem og bamehager. Fare for pirking
i kontakter kan også avhjelpes ved bruk av plastpropper, men erfaringsmessig vil
disse bli borte over tid og gir derfor ikke fullgod sikkerhet.
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Kap. X Brukbarhet

§ 10-1 Generelle krav til brukbarhet
I regjeringenshandlingsplanerfor funksjonshemmedeer målet full deltaking og
likestilling for funksjonshemmedei samfunnet. Begrepet funksjonshemmet
omfatterbevegelseshemmede,hørselshemmede,synshemmede,psykiskutviklings
hemmedeog skjulte funksjonshemninger(f.eks. diabetes,psykiske problemer,
hjerteproblemer,dysleksi,allergi).

Det er i teknisk forskrift og denneveiledningbenyttetbegrepetorienterings-og
bevegelseshemmede.Med orienteringshemmetperson menesperson som pga.
sansetap,f.eks. synshemning,hørselshemning,psykisk utviklingshemningeller
former for lesevansker,har problemermed å orienteresegi det fysiskemiljø når
det ikke er spesielt tilrettelagt (f.eks. ved hjelp av lys, farger, kontraster og
materialbruk, akustikk eller skilting). Med bevegelseshemningmenes mange
former for funksjonshemninger,f.eks. gangbesvær,hjerte- og lungelidelser,som
stiller spesiellekrav til bygningersplanløsningogbygningsmessigedetaljer.

Et sentraltbegrepfor å oppnåfull deltakingog likestilling er universellutforming
sominnebærerutforming og sammensetningav ulike produkterog omgivelserpå
en slik måteat de kan brukesav alle menneskeri så stor utstrekningsom mulig
utenbehovfor spesielltilpassing.

Bestemmelsenegjelder for byggverk så langt det passer.Med dette forstås
byggverksomhar en funksjon knyttet til arbeidsplasseller er publikumsrettetså
somleskur,kiosker, tribunero.L, eller byggverkfor annetformål somforskriften
omfatter.KapittelX gjelderikke for fritidsboligermedenbruksenhet,se§ 1-2.

Ved tiltak somberørerfrededeog bevaringsverdigebygningerog bygningsmiljøer
måhensynettil brukbarhetogsåsøkeå ivaretakulturminnenesegenart.

I rapportenTilgjengelighetfor funksjonshemmede- Medfokus på nybyggingog
eksisterendebygg(2001)fra NIBR er detpektpåendel faktorersomgjør atdenye
byggeneikke blir opplevdsomtilgjengligenok.Det gir ossgrunntil å minneom at
kraveneom tilgjengeligebygg ikke er en salderingspost,menreellekrav somskal
etterkommes.Vi tar sikte på å understrekekravenesbetydningog innhold i en
temaveiledningsomkanbli utgitt i 2003.

Interesseorganisasjonenefor orienterings-og bevegelseshemmedeharogsåutviklet
enrekkeveiledningersombeskriverløsningerfor åoppnåtilgjengelighetfor alle.

Utearealer

§ 10-2 Generelle krav til utearealer
Bestemmelsenmåsesi sammenhengmedpbl § 69.

Skal bomiljøenebli fullverdige, må også utearealenei størst mulig grad være
tilgjengeligeog brukbarefor alle. Spesieltnår det gjelder felles utearealer,er det
viktig at detpå et tidlig tidspunktutarbeidesplanersomredegjørfor utforming av
utearealene,herunderinternegangveier,parkeringsplasserm.m.Hvis deter aktuelt
med utetrapper,bør det alltid anleggesalternativegangveierder stigningenhelst
ikke børværestørreenn1:20ogmedreposer.Moderatstigningvil ogsåværemed
pååredusereantallulykkerpåglatt føre.Påmegetkortestrekningerkanstigningen
være maksimalt 1:12. Dette er derfor bare brukbart for å utjevne små
nivåforskjeller.

Når detgjelderdenfysiskeutformingenav arealene,skalde:
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være store nok og egne seg for lek og opphold

gi muligheter for ulike typer lek på de ulike årstidene

kunne brukes av ulike aldersgrupper og gi muligheter for samhandling mellom
bam, unge og voksne

Med tilstrekkelig areal har undersøkelser vist at det er behov for et areal på
ca. 80 m2 pr. bolig. Dette arealet omfatter alt ubebygd areal som ikke er disponert
til trafikkformål, men som ellers dekker behovet for interne gangveier i tillegg til
oppholds- og lekearealer. Minimum 25 m2 av fellesarealene pr. bolig bør avsettes
til lekeplasser.

Bestemmelsen medfører en skjerpelse for parkeringsmulighet. Dersom eventuelle
reguleringsbestemmelser for området gir lavere parkeringsdekning for funksjons
hemmede enn forskriften krever, vil forskriftens krav være de som skal gjelde.

Parkeringsplasser for bevegelseshemmede plasseres i nærheten av byggverket. Det
må avsettes minimum 1 plass. Ved bygninger hvor det forventes hyppige besøk av
funksjonshemmede (sykehus, trygdekontor osv.), bør 5-10 %, men minimum 2
plasser, reserveres bevegelseshemmede. Plassene må ha følgende minimumsmål;
lengde 5,0 m og bredde 3,8 m. Plassene må merkes og skiltes spesielt.

Foreslått endring, sendt på høring 17. februar 2003:

§ 10-2 Generelle krav til utearealer

Ved utforming av utearealer og atkomst til bygning skal det medvirkes til at det
rundt eller nær bygning finnes tilstrekkelig areal for rekreasjon og lek.
Utformingen skal også medvirke til at det finnes egnet atkomstmulighet til
byggverk.

I nærheten av byggverk skal det være tilstrekkelig antall parkeringsplasser
tilrettelagt for bevegelseshemmede.

§ 10-21 Atkomst til byggverk

Atkomst fra kjørbar vei til hovedinngang, inklusive inngangen, skal være lett å
finne, lett å bruke, være uten hindre og tilrettelagt for orienterings- og
bevegelseshemmede for:

boligbygning med felles inngang til flere enn 4 boliger

arbeidsbygning

byggverk der publikum har adgang

Har byggverk flere likeverdige innganger, er det tilstrekkelig at kravene oppfylles
for atkomst til en av dem. Atkomst som er brukbar for orienterings- og
bevegelseshemmede skal i så fall være tydelig og spesielt merket.

Der det er nødvendig av hensyn til byggverkets forutsatte bruk skal kommunen
kreve at atkomsten tilrettelegges for orienterings- og bevegelseshemmede.

For boligbygning der det ikke er krevet etter første eller tredje ledd at atkomsten
skal være tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede skal det likevel
vises på plan hvordan slik tilrettelegging kan utføres etter at bygningen er tatt i
bruk.
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§ 10-21 Atkomst til bygning
For tilgjengelighet for orienterings- og bevegelseshemmedeutendørs kreves
tilrettelagtatkomstveisomvil gi forbindelsenfra kjørbarvei til bygningenshoved
inngangsdør.Kravet gjelder for boligbygningermedfelles inngangtil flere enn4
boliger, arbeidsbygningerog deler av publikumsbygningerhvor publikum har
adgang.

For bygninger der det med stor sannsynlighet forventes orienterings- og
bevegelseshemmedebeboere, f.eks. eldreboliger, kan kommunen kreve at
atkomstentilretteleggesfor dem.Det bør i slike boliger væretilrettelagtfor båre
transporti trapp,ogderdeter heisbørdennedimensjoneresfor transportavbåre.

Atkomstenfrem til inngangenmå væreuten hinderog utstikkendeskilt somkan
værefare for blinde og svaksynte.Begynnelsenav veiensamtet områderett foran
inngangenbør væremarkertmedavvikendebelegg,bådeteksturog valørbørvære
forskjellig. Avvikendebeleggmåha enoverflatesomer sklisikkerog somikke er
til ulempefor bevegelseshemmede.

Atkomstveienbørværegodtbelyst.

Kommunenhar i enkelttilfeller adgangtil på skjønnsmessiggrunnlag å gjøre
kravenegjeldendeogsåfor andrebygninger.Dettegjelder likevel barebygninger
der den forutsattebruk gjør det nødvendig,ikke generelt for bygninger eller
bygningskategorier.

Bredde på atkomstvei
Kort atkomstveikan ha fri breddeminimum 1,4m. Erfaring og praksishar vist at
dersomveien er lang, bør breddenøkestil 1,8 m eller det må væremøteplasser
meddennebreddeni maksimum12m avstand.Hele veibreddenbørkunneholdes
fri for snøog is.
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Stigningsforhold på atkomstvei
Atkomstvei må være trinnfri og den bør være mest mulig horisontal. Med bakgrunn
i erfaring anbefales det at kanter ved fortau som skal benyttes av bevegelses
hemmede ikke er høyere enn 20 mm. Det må videre ikke være kant ved start rampe
eller i andre deler av atkomstvei. Stigning bør ikke være større enn 1:20,
unntaksvis noe brattere, men ikke brattere enn 1:12. Ved høydeforskjeller over
0,6 m må stigningen avbrytes av horisontale hvileplan. Norges Handikapforbund
anbefaler ikke bruk av brattere stigning enn 1:15.

Inngang til bygning
Det bør være minst mulig høydeforskjell mellom terreng utenfor og gulv innenfor
ytterdør. Ved inngang som det stilles krav til etter § 10-21, må eventuelt trapp
suppleres eller erstattes med rampe.

§10-21 fig. 1 Bygninger skal være lett tilgjengelige for funksjonshemmede

Skyvedør med automatisk åpning og lukking vil være hensiktsmessig for både
orienterings- og bevegelseshemmede. Der slik skyvedør utgjør del av rømningsvei,
må døren tilfredsstille kravene i henhold til § 7-27.

Hengslet dør bør ikke ha automatisk åpning når døren slår mot gangretning.
Manuell åpning bør kunne skje med minst mulig kraft, maksimum 20 N (2,0 kg).

For dører med automatisk åpning bør åpningstiden kunne reguleres.

Inngang bør ha kunstig belysning som gir godt lys på trinn, ringeknapper, skilt etc.
Så langt det er mulig må hovedinngangen være tilgjengelig for orienterings- og
bevegelseshemmede. Alternativ inngang bør være tydelig og merket spesielt.

Publikumsbygning
Bygning eller del av bygning som skal være tilgjengelig for publikum, er bygning
med lokaler for f.eks. servicefunksjoner (posthus, bank, bibliotek etc.), under
holdning (kino, teater, museer, kulturbygg etc.), overnatting (hotell, pensjonat etc.),
samfunnsbygg (forsamlingslokale, idrettsbygg, skole/undervisning etc.), institu
sjoner for syke og gamle, kontorer som er åpne for publikum, forretninger,
restauranter, kiosker og offentlige toaletter.
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De krav som stilles gjelder, tilgjengelighet både for orienterings- og bevegelses
hemmede. For tilrettelegging for bevegelseshemmede, vil rullestol være dimensjo
nerende. Tilfredsstillende bredde for å kunne snu de fleste rullestoler vil være
1,5 m. For orienteringshemmede er det viktig å tilrettelegge med farger og tekstur
og tydelig skilt, slik at atkomst og inngang blir lett å finne.

Arbeidsbygning
Det stilles krav om tilgjengelighet til og i bygninger med arbeidsplasser for å bedre
arbeidsmuligheter for orienterings- og bevegelseshemmede. Tilgjengelighetskravet
gjelder til alle arbeidsplasser som kan være egnet for orienterings- og bevegelses
hemmede. Det kan de fleste arbeidsplasser være.

Det er viktig å merke seg at kravet om tilgjengelighet gjelder bygningen, ikke den
enkelte virksomhet. Hvilken virksomhet som skal være der den første tiden, bør
bare unntaksvis være avgjørende. Arbeidsmiljøloven § 13 nr. 1 gjelder tilgjengelig
het til arbeidsplasser etc. Den er noe lempeligere enn den tekniske forskriften, idet
den ikke omfatter arbeidsgivere og enmannsbedrifter. De bygningsmessige kravene
i § 13 nr. 1 er tilfredsstilte når forskriften følges.

Merking av atkomst til bygning
Det internasjonale fremkomstsymbolet gir informasjon om atkomst som er
tilgjengelig for funksjonshemmede. Symbolet kan bare brukes hvor atkomst er
tilstrekkelig dimensjonert og tilgjengeligheten for øvrig tilfredsstiller forskriften.

Med tydelig og spesielt merket menes riktig bruk av lys, farger, kontraster,
materialvariasjoner, skilting med bokstaver og skiltformat, samt en enkel og logisk
plassering av merkingen. Blending må unngås, og glass foran skilt kan vanskelig
gjøre lesing. Skilt må alltid plasseres på en slik måte at det ikke er fare for
sammenstøt ved alminnelig ferdsel. Under skilt som henger fra tak eller som
stikker ut fra vegg, må det derfor være tilstrekkelig høyde på minst 2,1 m. Ideell
høyde for skilt med leseavstand mindre enn 2 m er 1,4-1,6 m. Skilt som er
beregnet for lengre leseavstand kan plasseres høyere.

Om skilting, se:

Forskrift om sikkerhetskilting og signalgivning på arbeidsplasser, 6. oktober 1994
nr. 972

§10-21 fig. 2 Atkomst, spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede, skal merkes. Det
internasjonale fremkomstsymbol benyttes
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For boligbygning der det ikke kreves at atkomsten er tilrettelagt for orienterings
og bevegelseshemmede, skal det vises hvordan dette kan gjøres senere.
Bestemmelsen er en videreføring og skjerpelse av tidligere forskrift om
stigningsforhold for atkomst til bygning. Bestemmelsen gjelder alle typer
boligbygg.

Planløsning
§ 10-31 Planløsning og størrelse

1. Generelle krav

Den generelle tilretteleggingen må ta sikte på å gi gode forhold til alle, og å legge
grunnlag for den som har behov for ytterligere tilpasninger. I boliger vil god
planløsning være en forutsetning for bl.a. rasjonelt husarbeid og nødvendig for å
unngå ulykker.

Planløsning og størrelse av byggverk generelt må ses i forhold til hva som er
formålet med byggverket. For byggverk med servicefunksjoner (bank, post, lege,
osv.), settes det andre krav til egnethet enn f.eks. for byggverk for forsamlings
lokaler, kino og teater. Det er bl.a. hensynet til de funksjonshemmede som vil
avgjøre utformingen av byggverket. Dette gjelder både fysisk tilgjengelighet som
krever oppmerksomhet på høydeforskjeller, avstander og krav til styrke, samt
kommunikasjon til de fysiske omgivelsene og behovet for å kunne orientere seg og
ferdes sikkert seiv om en eller flere sanser er svekket eller ute av funksjon.

Av hensyn til inneluftskvalitet, lysforhold, romopplevelse, møblering o.a., bør
romhøyde vanligvis ikke være under 2,4 m. Det er likevel ikke satt noen nedre
grense for romhøyden. Kravet om planløsning vil likevel innebære at det er en
nedre grense for romhøyden og omfanget av redusert romhøyde, slik at høyden
ikke er lavere enn det en person trenger for å gå oppreist. Rom bør ha takhøyde
som gjør det mulig å benytte standard dør. Romhøyden bør derfor ikke være lavere
enn 2,2 meter.

Høyde i arbeidsrom og publikumsrom må avpasses etter virksomhetens art,
rommenes areal, antall sysselsatte personer, innredningens og utrustningens
dimensjoner og muligheten for tilfredsstillende belysnings- og ventilasjonsforhold.

Her er noen retningsgivende romhøyder for et utvalg av romtyper: Netto romhøyde
i arbeidsrom bør ikke være under 2,7 m. I arbeidsrom som har skråtak, bør den
midlere romhøyden ikke være under 2,7 m. Romhøyden må ikke noe sted være
under 2,2 m i de deler det er påregnelig at mennesker skal stå oppreist. Midlere
romhøyde i spiserom inntil 60 m2 bør ikke være under 2,4 m og i spiserom over
60 m2 ikke under 2,7 m. Netto romhøyde i spiserom mindre enn 12 m2 , omkled
ningsrom, vaskerom, garderober, tørkerom, dusjrom og toalett, bør ikke være under
2,2 m. Undervisningsrom bør ha netto romhøyde ikke under 2,7 m. I under
visningsrom som har skråtak, bør den midlere romhøyden ikke være under 2,7 m.
Undervisningsrom som ikke er over 40 m2 , rom hvor det ikke regelmessig under
vises og rom i barnehage, fritidshjem og småbarnskole kan ha midlere romhøyde
ned til 2,4 m.

Romhøyde i henhold til det ovenstående vil også tilfredsstille arbeidsmiljø
lovgivningens krav til hensiktsmessige arbeidslokaler.

2. Utforming av enkelte byggverk
Intensjonene bak kravene om tilrettelegging for funksjonshemmede bygger på
tanken om like rettigheter og vilkår for å delta i samfunnet. Når krav til utforming
og tilgjengelighet er oppfylt, bedrer forholdene seg også for de fleste andre
brukerne.
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Et funksjonelt resultat forutsetter at den oppnådde tilgjengelighet og brukbarhet
oppfattes som grunnleggende hensyn på linje med andre brukskrav. Kommer disse
hensynene sent inn i prosessen, fører det lett til lite tilfredsstillende løsninger.

Arbeidsbygning

Bestemmelsen er basert på arbeidsmiljølovens krav til hensiktsmessige arbeids
lokaler. I forskriften stilles det derfor krav til romhøyde, volum og dagslys både i
arbeidsrom og personalrom.

For å oppnå et tilfredsstillende arbeidsmiljø er styring av og standarden på arbeids
plassen viktig.

Kravene til romhøyde, dagslys, toaletter, atkomst etc. fremgår av egne bestem
melser i §§ 10-21, 10-31, 10-32 og 10-33. Arbeidsmiljøloven § 13 stiller krav om
at bygninger med arbeidsplasser så langt det er mulig og rimelig, skal være
utformet og innrettet på en slik måte at yrkeshemmede kan arbeide i virksomheten.
Forskriftens krav på dette punkt er oppfylt når kravene i arbeidsmiljøloven er
oppfylt. Hensynet til orienterings- og bevegelseshemmede må tas opp allerede i
planleggings- og programmeringsfasen av en bygning. I tillegg er oppfølging og
sluttkontroll av detalj løsninger og håndverksmessig utførelse viktig.

Byggverk for publikum

Krav om utforming gjelder for alle de deler av byggverket som skal være
tilgjengelig for publikum. I tillegg er det viktig at den service som utøves er
innrettet slik at den kan fungere for alle kategorier av publikum, f.eks. at
innredning av skranker og tekniske installasjoner er tilpasset orienterings- og
bevegelseshemmede. Bygningsmessige tiltak og løsninger som har spesiell
betydning for orienterings- og bevegelseshemmede er bl.a.:

enkel og logisk planløsning, god belysning samt tydelig og konsekvent skilting
for svaksynte og andre orienteringshemmede

akustisk rombehandling og forsterkeranlegg for høreapparatbrukere

trinnfri hovedinngang, trinnfrie innvendige kommunikasjonsveier samt heis der
det er påkrevet

Korridorer med vindu i enden vil kunne medføre blending og redusere muligheten
for synshemmede til å finne frem. Slike løsninger må unngås.

I byggverk med flere rom og/eller samlinger av rom for samme anvendelse, f.eks.
hotellrom, prøverom i forretning o.l. er det tilstrekkelig at 10 % av rommene er
brukbare for orienterings- og bevegelseshemmede. I hoteller bør overnattingsrom
som skal være brukbare for orienterings- og bevegelseshemmede plasseres på
inngangsplanet. I byggverk der forutsatt bruk tilsier noe annet, skal alle rom være
brukbare for orienterings- og bevegelseshemmede.

I idrettsanlegg, teater, kino, forsamlingslokale etc. skal et tilstrekkelig antall plan
være lett tilgjengelig for orienterings- og bevegelseshemmede, og kunne gi gode
forhold for tilskuere og tilhørere. Det bør være flere alternativ med valgfri avstand
til f.eks. kinolerret eller scene.

Merking av seter og seterader må være lett leselig og godt synlig også i nedsatt
belysning. Hva som er tilstrekkelig antall plasser for å kunne ta del i de tilbud som
gis, må avgjøres konkret for de forskjellige typer aktiviteter det er tale om.
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Ved vurdering av antall plasser for rullestolbrukere, bør følgende legges til grunn;

• antall plasser skal være tilpasset lokalets totale kapasitet

plassene skal være gode plasser i lokalet eller i forhold til scene/bane og være i
ordinære tilskuerområder

det skal legges vekt på fleksibilitet, slik at et antall plasser kan gjøres om til
plasser med seter og omvendt

Eksempel på saler med plasser for rullestolbrukere

Oslo Spektrum i Oslo har ved full utnyttelse 7000 tilskuerplasser. Det er avsatt 18
permanente plasser for rullestolbrukere i hovedtribunen. I tillegg er det fleksible
plasser på gulvet foran scenen. De 18 plassene dekker behovet ved ordinære
arrangementer. Det har vært for få plasser ved noen få populære konserter hvor det
ikke har vært mulig å benytte de fleksible plassene på gulvet foran scenen.

Olavshallen i Trondheim har totalt 1263 sitteplasser. Det er avsatt plasser for
rullestolbrukere til hver forestilling. Dette dekker i sin alminnelighet behovet. Ved
utnyttelse av plasser som er fleksible, som er på rad 7 i salen, har Olavshallen plass
til totalt 32-33 personer som sitter i rullesto.l. Utenom samlet besøk av større
grupper har 9-10 plasser avsatt for rullestolbrukere vist seg å dekke ordinære
maksimalbehov.

3. Atkomst i byggverk

Kravene om atkomst i byggverk gjelder for publikums- og arbeidsbygninger,
boligbygning hvor heis er krevet samt boliger på inngangsplanet i boligbygninger.
Det er en forutsetning at atkomstkravet i § 10-21 kan gjøres gjeldende.

Boliger

Bestemmelsen setter minimumskrav for tilgjengelighet for kommunikasjonsveier i
boligbygninger. I byggverk med atkomst fra kjørbar vei til hovedinngang etter
§ 10-21 skal atkomst videre fra hovedinngang helt frem til og inklusive inngangs
døren, være brukbar for orienterings- og bevegelseshemmede til bolig på inngangs
planet og bolig i bygning der det er krav om heis. Krav om heis i boliger gjelder
bare for boligbygninger som både har mer enn 12 boenheter med felles inngang og
mer enn 4 etasjer (pluss eventuelt en underetasje eller ett garasjeplan). Såvel antall
boenheter som antall etasjer må overskrides før kravet om heis gjelder.

Byggverk for publikum

Kravene gjelder for kommunikasjonsveier til alle de deler av bygningen som skal
være tilgjengelig for publikum. For eksempel vil tilfredsstillende snuareal for
rullestol være 1,5 m x 1,5 m.

§ 9-63 har tekniske bestemmelser for løfteinnretninger.

Generelt må dagslys, kunstig belysning og fargevalg planlegges samtidig for å
fremheve omgivelsenes hovedformer og interessepunkter. Fremheving av form
skjer ved å variere lys, fargemetning og fargetone. Fargeforskjeller betyr mer enn
valørforskjeller. Viktige steder som f.eks. informasjonstavler o.l. bør markeres med
spesiell farge samt kunstig belysning.

Bygning med arbeidsplasser

Kravene til utforming er som for publikumslokaler, se ovenfor. Med krav om
tilgjengelighet til aktuelle arbeidsplasser, må begrepet arbeidsplass forstås slik at
det gjelder alle de funksjoner som inngår i en arbeidsplass. Således må det
tilrettelegges for bruk også av pauserom, kantine, møterom, garderober, vaskerom,
toaletter, etc. i bygninger der slike finnes.
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§ 10-32 Toaletter, garderobe etc.
I bygning med toalett skal minst ett være tilrettelagt for funksjonshemmede. For
bolig er det tilstrekkelig at det i planløsningen er ivaretatt at toalett for funksjons
hemmede kan innredes. Toalett bør planlegges med sklisikre gulv. Kontrastfarger
og markeringer må brukes for å tilrettelegge for orienteringshemmede, f.eks. må
vask og WC komme tydelig frem i rommet. Speil og lys må være installert på en
slik måte at de virker ledende og ikke forvirrer.

Handikaptoalett dimensjoneres slik at rullestolbrukere lett kan nå alt utstyr i
rommet, og med standard minstemål på 2200 mm x 2250 mm hvis det er ett toalett.
Minstemålet er 1800 mm x 2250 mm dersom det er to i nærheten av hverandre. I
handikaptoaletter med disse minstemålene, må utstyr plasseres nøyaktig slik de er
beskrevet i henvisningene.

Handikaptoalett skal være tydelig merket med symbo.l.

Bygning med arbeidsplasser

Med sanitærrom menes her f.eks. bad/dusj. Det bør monteres støttehåndtak. I dusj
bør håndtaket monteres 0,9 m-0,95 m over gulv. Eventuelt sluk bør monteres til
side for der man skal stå.

Byggverk for publikum

I bygning som skal være tilgjengelig for publikum skal minst ett toalett være
brukbart for orienterings- og bevegelseshemmede.

Boliger

Det bør vises på planlegning hvordan innpassing av toalett i bolig kan skje. Kravet
til toalett i boenhet kan oppfylles f.eks. ved at det er opplegg for installasjon av
toalett i annet rom eller ved at et separat toalettrom legges inntil baderom, slik at
veggen mellom rommene kan fjernes og det derved oppnås et tilstrekkelig gulv
areal. For at toalettrommet skal være brukbart for bevegelseshemmede, må også
atkomsten til rommet være tilrettelagt. Dersom tilpasning skal skje når behovet
oppstår, må bygningen være slik utført at det lar seg enkelt utføre. Et tilbake
vendende problem er nivåforskjellen fra gang til bad i småhus pga. støpte badegulv
i etasjer som for øvrig har tredekker. Utlikning av slik nivåforskjell bør gjøres når
huset oppføres eller det må tilrettelegges slik at det enkelt lar seg gjøre senere. Ved
trange planløsninger må helheten ved tilgjengeligheten vurderes.

§ 10-33 Belysning og utsyn
Bestemmelsen omfatter både kunstig belysning og dagslys som skal gjøre rommet
egnet til allsidig bruk.

Rom for varig opphold, som stue, kjøkken, soverom og arbeidsrom, skal ha vinduer
som gir rommet tilfredsstillende dagslys og utsyn. Tilfredsstillende utsyn oppnås
når vindusflater hindrer innestengtfølelse og gir beboer muligheten til å se på hva
som skjer og beveger seg utenfor.

Enkelte rom kan belyses ved tilstrekkelige åpninger mot andre rom eller ved
overlys.

Arbeidsrom, unntatt rom for spesielle formål hvor det ikke utføres regelmessige
arbeidsoppgåver, må ha dagslys og utsyn når ikke hensyn til oppholds- og
arbeidssituasjon tilsier noe annet.

Spiserom i arbeidslokale må ha dagslys og utsyn med mindre særlige forhold tilsier
noe annet.

Undervisningsrom og rom i barnehage og fritidshjem må ha dagslys og utsyn når
ikke hensyn til undervisningssituasjonen tilsier noe annet.
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Krav til dagslys og utsyn er gjort avhengig av den aktuelle situasjon. Når arbeid i
rom uten dagslys og utsyn kan bety en miljømessig belastning, må slike krav ses i
sammenheng med andre miljøhensyn og kompensasjonsmuligheter.

§ 10-34 Boder og oppbevaringsplass
Boligen skal ha rom som er egnet til oppbevaring av mat, klær, sykler,
barnevogner, sportsutstyr, hagemøbler mv.

Innvendig bod eller skap må minst være på 3,0 m2 BRA. Utvendig sportsbod må
være på minst 5,0 m2 BRA. For 2-roms boliger kan innvendig bod erstattes med
minimum 2 løpemeter skap i tillegg til de øvrige skapene som kreves.

Innvendig bod kan ligge i kjeller eller på loft. Bodareal på loft som skal regnes
med, må på det laveste ha en takhøyde på 1,5 m og må kunne nås fra trapp eller
loftsstige.

Atkomsten til sportsboden kan være fra det fri, fra romslig vindfang eller fra
fellesarealer. Areal for sportsbod kan legges i tilknytning til garasje. Når sportsbod
bare har atkomst fra trapp, bør det i tillegg være plass for barnevogn, sykler m.m.
under overdekket areal på inngangsplanet (bakkeplanet).

§ 10-35 Kildesortering og avfallsoppbevaring
Bestemmelsen om kildesortering er innført fordi stadig flere kommuner legger om
sitt avfallsbehandlingsystem til kildesortering og gjenvinning. Det må forventes
økende aktivitet på dette området. Det er derfor et krav at nye bygninger er
tilrettelagt for kommende avfallsordninger.

Avfallsrom og/eller søppelnedkast skal plasseres og utformes slik at beboerne ikke
utsettes for sjenerende støy, lukt eller annen ulempe.

Bestemmelsen vil imidlertid styre innredning på kjøkken, slik at det er plass til
enkle stativ i kjøkkenskap for sortering i fraksjoner. I større bygninger med felles
avfallsbehandlingsystem for mange boliger, vil det være nødvendig å avsette plass
for oppbevaring av kildesortert avfall.

Kildesortering og avfallshåndtering må være lagt opp slik at den kan benyttes av
orienterings- og bevegelseshemmede.

For næringsbygninger vil kravet virke styrende for et mindretall av bygningene,
idet det antas at de fleste bygninger oppføres med plass for komprimator og kilde
sortert avfall, særlig for å kunne skille celluloseprodukter fra annet avfall. I kom
muner med innført kildesortering, antas alle nye næringsbygninger tilrettelagt.

§ 10-36 Fast innredning
Bestemmelsen ivaretar innredning av kjøkken, kjøkkenbenkens lengde og skap
plass. Husbanken har praktisert meget detaljerte krav til slik innredning.

I den utstrekning bygning har fast innredning som tilrettelegges for brukerne, må
også brukskvalitet for funksjonshemmede ivaretas. Dette kan f.eks. gjøres ved at
køordnere suppleres med teleslynge, eller at publikumslokaler etc. med fast
høyttaleranlegg tilsvarende må suppleres med teleslynge.

§ 10-37 Bevegelige bygningsdeler
Dører skal ha slik bredde som transport gjennom døren krever. Dører som skal
kunne brukes av orienterings- og bevegelseshemmede skal plasseres i forhold til
tilstøtende og motstående vegg eller gjenstand slik at en rullestolbruker skal kunne
betjene døren. Det må ikke være hindringer foran døren, som stolper o.l. Når en
beveger seg med slagretningen, må døren ha en avstand til tilstøtende vegg som er
minimum 0,3 m fra dørens låskant. Avstanden til motstøtende vegg må være over
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1,4 m. Når en beveger seg mot slagretningen, må døren ha en avstand til tilstøtende
vegg som er minimum 0,5 m fra dørens låskant. Avstanden til motstøtende vegg
må være over 1,8 m.

§10  37 fig. 1 Nødvendig plass for å åpne dør fra rullestol

Dørbredder er angitt i modulmål, M = 0,10 m, og gjelder dørens ytre karmmål.
Kravet til dørbredder er satt av hensyn til funksjonshemmede/mllestolbrukere.
Innvendige dører bør helst være uten terskel, såfremt dette ikke strider mot
branntekniske krav eller lydkrav i den tekniske forskriften. En dør er normalt
anvendelig for bevegelseshemmede dersom terskelhøyden ikke overskrider 25 mm
ferdig innsatt. Terskelen bør være avfaset. Dører til alle rom der en rullestolbruker
kan få behov for adgang, bør være minst 9 M. Det er passasjebredden som er
avgjørende. Plassering som hindrer tilstrekkelig åpning, er derfor ikke egnet.

Følgende dører må ha minst 10 M og må kunne brukes av orienterings- og
bevegelseshemmede:

dører i inngang til bygg nevnt i § 10-21

dører i kommunikasjonsvei

inngangsdører i boenhet

Tekniske hjelpemidler

§ 10-41 Krav om heis
Bestemmelsen setter minimumskrav for tilgjengelighet i bygninger. Det er krav om
heis i følgende bygninger:

Arbeids- og publikumsbygninger med mer enn 3 etasjer. For bygninger av
denne type med 3 etasjer eller mindre, er det ikke noe krav om heis. Atkomst i
bygningen må i så måte oppfylle kravene i § 10-31, som krever tilgjengelighet
for orienterings- og bevegelseshemmede til de deler av bygget som har
publikumsfunksjoner/arbeidsplasser. Brukes ikke heis, er innvendige ramper
mellom etasjene en alternativ løsning. Det er tvilsomt om slike bygg vil gi
gode løsninger for orienterings- og bevegelseshemmede, hvis heis ikke er
installert

Boligbygning med både
felles inngang til mer enn 12 boliger og
flere enn 4 etasjer

Boligbygningen kan i tillegg ha enten en underetasje eller ett garasjeplan uten at
heis kreves. Såvel antall boenheter som antall etasjer må overskrides før kravet om
heis gjelder.
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Det er definert i forskriftens Kap. VI hvilke etasjer som skal telle med i forhold til
forskriftens krav om heis.

Alle etasjer som inneholder hoveddel skal medregnes i etasjeantallet.

Minst en heis skal være tilgjengelig og brukbar for orienterings- og bevegelses
hemmede. Den skal i tillegg være tydelig merket. Det vil si at skilt, symbol og tekst
skal være slik utformet, plassert og belyst at det er lett å lese og lett å oppfatte.
Krav om merking omfatter også løfteplattformer og trappeheiser. Manøverknapper
skal være utformet og plassert slik at de kan brukes av orienterings- og bevegelses
hemmede.

I heis beregnet for rullestolbrukere må arealet på heisstolens gulv være minimum
1400 mm x 1100 mm (b x d). Dersom det er ønskelig at alle typer av rullestoler
(klasse A, B og C) skal kunne snu, bør stoldimensjonen (b x d) være 2000 x 1400
mm. Heisdørens lysmål bør ha en bredde på minst 900 mm.

§ 10-42 Teleslynge
Teleslyngeanlegg er et av de viktigste hjelpemidlene for en høreapparatbruker.
Teleslyngen legges rundt hele lokalet, åpent eller i rør, eller det legges skjult i
gulvet i et mønster som betjener alle sitteplasser. For store lokaler er seriekoblete
slynger i gulvet den beste løsningen. Sitteplassene bør ligge minst 1,5 m fra
teleslyngen for å unngå forstyrrelser i høreapparatene. Teleslyngen må ikke legges
i samme rør som andre ledninger, under armering eller i metallrør. Det finnes også
flyttbare teleslynger. Lokaler eller steder hvor det finnes teleslynge skal merkes
med symbol for teleslynge. Skilttekst og symboler med nødvendige opplysninger
må plasseres lett synlige. God kontrast og belysning gjør det lett å lese
informasjonen.

§ 10-43 Manøverknapper, skilt e.l.
Den primære oppgave for manøverknapper, skilt, symbol e.l., er å lette bruken og å
gi nødvendig informasjon for orienterings- og bevegelseshemmede. Der hvor det er
mulig bør det også benyttes taktil merking, enten som blindeskrift eller som opp
høyde tall/bokstaver i en lesbar størrelse.

For at manøverknapper og liknende utstyr skal kunne brukes av publikum, må de
plasseres mellom 0,9 m og l,lm over gulv - ikke for lavt for stående og ikke for
høyt for sittende.

Forskrift om sikkerhetskilting og signalgivning på arbeidsplasser (6. oktober 1994
nr. 972) har til formål å bedre sikkerheten ved nødvendig varsling og signalgivning
av faremomenter som kan oppstå på arbeidsplassen. Informasjon om dette skal
være entydig og lett å forstå, uansett personlige forutsetninger, språklig og kulturell
bakgrunn.
Forskriften gjelder for sikkerhetskilting og signalgivning på arbeidsplassen, og det
er arbeidsgiver som skal sørge for at tiltaket blir gjennomført etter forskriftens
krav.
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§ 10-43 fig. 1 Manøverknapper og liknende utstyr som skal kunne brukes av publikum,
skal plasseres mellom 0,9 mog 1,1 m over gulv

Noen forhold berøres likevel i forskriften. I § 10-43 er det satt krav om at ringe
apparat, manøverknapper i heis, porttelefon, lysbrytere e.l. skal være utformet og
plassert slik at de kan brukes av orienterings- og bevegelseshemmede. Elektriske
kontakter bare montert ved gulvlistene kan neppe brukes av bevegelseshemmede,
og det må vurderes bedre plassering av minst en kontakt pr. rom. Kontakt montert i
håndhøyde vil kunne benyttes av bevegelseshemmede og vil i tillegg virke positivt
for forebyggelse av en rekke hjemmeulykker, som nettopp skjer på grunn av dårlig
plasserte kontakter.

Kommunikasjonsveier

§ 10-5 Generelle krav til kommunikasjonsveier

Bygning som skal være tilgjengelig for publikum
Kravene gjelder for kommunikasjonsveier til alle bygninger og deler av bygninger
som nevnt under § 10-31 pkt. 3 atkomst i byggverk.

Generelt må dagslys, kunstig belysning og fargevalg planlegges samtidig for å
fremheve omgivelsenes hovedformer og interessepunkter. Fremheving av form
skjer ved å variere lyset, fargemetning og fargetone. Fargeforskjeller betyr mer enn
valørforskjeller. Viktige steder som f.eks. informasjonstavler o.l. bør markeres med
spesiell farge samt kunstig belysning.

Når det er flere rom og/eller flere samlinger av rom for samme anvendelse, f.eks.
arbeidsrom, hotellrom, prøverom i forretning eller toaletter, er det tilstrekkelig at
1/10 er brukbare for orienterings- og bevegelseshemmede, se § 10-31.

§ 10-51 Trapp
Ganglinjen i trapp som ikke har rette løp, følger en sirkelbue der trappen svinger.
For utforming av trapp, se § 7-41 pkt. 3.

Hovedtrapp skal ha rette løp. Trapp som ikke har rette løp må ha effektiv bredde
minst som i trapp med rette løp.

Dersom trappen er rømningsvei, gjelder krav til bredde som i § 7-27 Rømning av
personer.
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Repos og hvileplan
For trapp i bolighus gjelder at trapperepos med inngang til boenhet må være slik
dimensjonert at det kan nyttes av orienterings- og bevegelseshemmede

Reposet bør være dimensjonert for båretransport fordi transport i sittebåre kan være
svært uheldig. Bredde på trapperepos ved inngang til leilighet bør derfor ikke være
mindre enn 1,3 m. Trinn bør ikke skjæres inn i eller stikke ut over repos. Repos
som skal kunne brukes av rullestolbrukere må ha tilstrekkelig størrelse til betjening
av dørene. Tilfredsstillende bredde for å kunne snu de fleste rullestoler vil være
1,5 m.

Hovedtrapp i arbeids- og publikumslokaler skal ha rette løp. Høydeforskjell
mellom hvileplan bør ikke være over 3,5 m.

Håndlister

Trapp/rampe skal ha solid håndlist på begge sider. Håndlist skal gi godt grep.
Håndlister i trapp bør monteres med overkant ca. 0,9 m over inntrinnets forkant og
eventuelt håndlist beregnet på bam ca. 0,2 m lavere.

For å gi godt grep for eldre og funksjonshemmede bør håndlisten ha et tilnærmet
rundt tverrsnitt med diameter ca. 45 mm. Hovedtrapp skal ha god håndlist i to
høyder på begge sider.

§ 10-52 Rampe
Rampe må ha bredde minst 0,9 m. Er rampen rømningsvei, gjelder krav til bredde
etter § 7-27. Bredde fra 0,9-1,1 m vil være mest hensiktsmessig og det bør være
håndlister i 0,7 m og 0,9 m høyde på begge sider. For å gi godt grep for eldre og
funksjonshemmede bør håndlisten ha et tilnærmet rundt tverrsnitt med diameter ca.
45 mm. Rampe som skal kunne brukes av person i rullestol, bør ikke ha større
stigningsforhold enn 1:20, unntaksvis brattere, men maksimum 1:12. Norges
Handikapforbund anbefaler ingen brattere stigning enn 1:15

Rampe som skal kunne brukes av person i rullestol må avbrytes med hvilerepos for
minst hver 0,6 m stigning. Tilfredsstillende snuareal for rullestol vil være
1,5 x 1,5 m.
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Beredskapshensyn
§ 10-62 Skorstein i boliger
Med småhus menes eneboliger og tomannsboliger samt boliger i rekker og kjeder
med inntil to boenheter i høyden. Kravet om skorstein i småhus og i lave bolig
blokker er satt av beredskapshensyn. Alle selvstendige boenheter med bruttoareal
større enn 50 m2 BRA i disse boligene er underlagt kravet. To varmeanlegg med
uavhengige energikilder eller fjernvarmeanlegg kan erstatte skorstein. Disse må
være tilstrekkelige i en beredskapssituasjon, permanente og oppfylle forskriftens
tekniske krav. Forskriftens øvrige krav om helse og miljø skal også kunne ivaretas
på en tilfredsstillende måte.
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Vedlegg 1 Referanse til Norsk Standard
Standarder som brukes sammen med teknisk forskrift til pbi (TEK) og veiledningen
til TEK

Generelt

Dettedokumentetinneholderhenvisningertil standardersomkan væretil hjelp for
å oppfylle funksjonskravenei teknisk forskrift til plan- og bygningslovenog
ytelsesnivåerangitti veiledningentil denneforskriften.

Kap. I Alminnelige bestemmelser

§ 1-1 Forskriftens virkeområde

§1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak

Kap. II Kartverk
§ 2-1 Kartverk

NS 749
NS 3039
NS 4200
NS 4201
NS 4202
NS 4203
NS 4204

Karttegn for tekniske anlegg
Karttegn og tegnesymbolerfor rørledningsnett
Kart i store målestokker. Karttegn, symboler og skrift
Karttegn for tekniske anlegg - Veganlegg
Karttegn for tekniske anlegg - Jernbaneanlegg
Karttegn for tekniske anlegg - Vassdragsanlegg
Karttegn for tekniske anlegg - Havneanlegg

Kap. Ill Grad av utnytting

Hensikt og hovedregler
§ 3-1 Hensikt med grad av utnytting

§ 3-2 Grad av utnytting
NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger

§ 3-3 Minste uteoppholdsareal (MUA)

Beregningsregler

§ 3-4 Prosent bebygd areal (%-BYA)
NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger

§ 3-5 Tillatt bruksareal (T-BRA)
NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger

§ 3-6 Prosent tomteutnyttelse (%-TU)
NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger

Definisjoner
§ 3-7 Bruksareal under terreng

§ 3-8 Gjennomsnittlig terrengnivå

§ 3-9 Bygningers høyde

§ 3-10 Tomt

§3-11 Parkering

Kap. IV Måleregler

§ 4-1 Etasjeantall

§ 4-2 Høyde

§ 4-3 Avstand

Kap. V Produkter til byggverk

§ 5-1 Produkter til byggverk

§ 5-11 Byggevarers egenskaper og dokumentasjon

§ 5-12 Tekniske spesifikasjoner

§ 5-13 Teknisk kontrollorgan
NS-EN ISO/IEC 17025

Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse (ISO/IEC
17025:1999)

NS-EN 45002 Generelle krav til bedømmelse av prøvingslaboratorier
NS-EN 45003 Akkrediteringssystemer for kalibrerings- og prøvingslaboratorier Generelle krav tii

drift og anerkjennelse
NS-EN 45004 Generelle krav til drift av ulike typer organer som utfører inspeksjoner
NS-EN 45010 Generelle krav for bedømmelse og akkreditering av sertifiserings-

/registreringsorganer (ISO/IEC Guide 61:1996)
NS-EN 45011 Generelle krav til organer som har systemer for produktsertifisering (ISO/IEC Guide

65)
NS-EN 45012 Generelle krav til organer som utfører bedømmelse og sertifisering/ registrering av

kvaiitetssystemer (ISO/IEC Guide 62:1996)

§ 5-14 Vurdering og erklæring av samsvar

§ 5-15 Løfteinnretninger som er del av kommunikasjonsvei i byggverk

§ 5-16 Varmtvannskjel som fyres med flytende eller gassformig brensel



§ 5-17 Enheter for romoppvarming og varmtvannsproduksjon og isolering av røropplegg

§ 5-18 CE-merking
CE-merking i henhold til byggevaredirektivet, hefte utgitt av NBR

§ 5-19 Produkt med mangel

§ 5-20 Gebyr

Kap. VI Metoder og utførelser
§ 6-1 Bruk av Norsk Standard eller tilsvarende

Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet

§ 7-1 Personlig og materiell sikkerhet
NS 3041
NS 3232
NS 3800
NS 3930
NS 3931
NS 3937
NS 8175
NS 8141

Sikkerhet ved brann

§ 7-2 Sikkerhet ved brann
NS 3901

Informasjonsskilt - regler for detaljer og plassering
Rekkverk og håndlister
Vertikale heiser for person og sengetransport
Sanitærinstallasjoner
Elektrotekniske installasjoner i boliger
Funksjonsmål for bruk av rullestol
Lydforhold i bygninger
Vibrasjoner og støt - Måling av svingehastighet og beregning av veiledende
grenseverdier for å unngå skade på byggverk

Risikoanalyse av brann i byggverk
NS 3901P421 Veiledning til NS 3901 Risikoanalyse av brann i byggverk
NS 3901P468 Veiledning til NS 3901 Risikoanalyse av brann i byggverk - Risikoanalyse av brann i

vegtunneler
NS 3901P504 Veiledning til NS 3901 Risikoanalyse av tunneler og underjordiske anlegg for t-bane

og jernbane

§ 7-21 Dokumentasjon ved brann
NS-ISO 6309 Brannvern - Varselskilt
NS-ISO 6790 Utstyr for brannvern og brannbekjempelse - Tegningssymboler for brannplaner
NS-EN 13501 -1 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 1: Klassifisering ved bruk

av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning
NS-EN 1363-1 Prøving av brannmotstand - Del 1: Generelle krav
NS-EN 1363-2 Prøving av brannmotstand - Del 2: Alternative prosedyrer og tiileggsprosedyrer
NS-EN 1363-3 Prøving av brannmotstand - Del 3: Verifikasjon av prøvingsovnens ytelse
NS-EN 1364-1 Prøving av brannmotstanden til ikke-bærende bygningsdeler - Del 1 Vegger
NS-EN 1364-2 Prøving av brannmotstanden til ikke-bærende bygningsdeler - Dei 2: Himlinger
NS-EN 1365-1 Prøving av brannmotstand til bærende bygningsdeler - Del 1: Vegger
NS-EN 1365-2 Prøving av brannmotstand av bærende bygningsdeler - Del 2: Gulv og tak
NS-EN 1365-3 Prøving av brannmotstand av bærende bygningsdeler - Del 5: Bjeiker
NS-EN 1365-4 Prøving av brannmotstanden til bærende bygningsdeler - Del 4: Søyler
NS-EN 1366-1 Prøving av brannmotstand til tekniske installasjoner - Del 1: Kanaler
NS-EN 1366-2 Prøving av brannmotstand til tekniske installasjoner - Del 2: Brannspjeld
NS-EN 1634-1 Prøving av brannmotstanden til dører, porter og luker - Del 1: Brann-dører,

brannporter og brannluker
NS-EN 1634-3 Prøving av brannmotstanden til dører, porter og iuker - Del 3: Røyk-tette dører,

porter og luker

§ 7-22 Risikoklasser og brannklasser
NS 3919 Brannteknisk klassifisering av materialer, bygnings-deler, kledninger og overflater

§ 7-23 Bæreevne og stabilitet ved brann

§ 7-24 Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk

§ 7-25 Tilrettelegging for slokking av brann
NS-EN 671-1 Faste brannslokkesystemer - Slangesystemer - Del 1: Slangetromler med

formstabil slange
NS-EN 671-2 Faste brannslokkesystemer - Slangesystemer - Del 2: Slange-systemer med

fiatsiange
NS-EN 671-3 Faste brannslokkesystemer - Slangesystemer - Del 3; Vedlikehold av

slangetromler med formstabil slange og slangesystem med fiatsiange
NS-EN 12259-1 Faste brannslokkesystemer - Deler til sprinkler og vannspray-systemer - Del 1:

Sprinkler
NS-EN 12259-2 Faste brannslokkesystemer - Deler til sprinkler og vannspray-systemer - Del 2:

Våtanlegg med alarmventil (innbefattet rettelsesblad AC:2002)
NS-EN 12259-2 Endringsblad Al - Faste brannslokkesystemer - Deler til sprinkler og

vannspraysystemer- Del 2: Våtanlegg med alarmventil
NS-EN 12259-2 Rettelsesblad AC - Faste brannslokkesystemer - Deler til sprinkler og

vannspraysystemer - Del 2: Våtanlegg med alarmventil
NS-EN 12259-3 Faste brannslokkesystemer - Deler til sprinkler og vannspray-systemer - Del 3:

Tørranlegg med alarmventil
NS-EN 12259-3 Endringsblad Al - Faste brannslokkesystemer - Deler til sprinkler og

vannspraysystemer - Del 3: Tørranlegg med alarmventil
NS-EN 12259-4 Faste brannslokkesystemer - Deler til sprinkler og vannspray-systemer - Del 4:

Vannmotoralarm

NS-EN 12259-4 Endringsblad A1 - Faste brannslokkesystemer - Deler til sprinkler og
vannspraysystemer - Del 4: Vannmotoralarm

§ 7-26 Brannspredning mellom byggverk

§ 7-27 Rømning av personer
NS 3901 Risikoanalyse av brann i byggverk

§ 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap
NS-EN 1028-1 Brannpumper - Sentrifugalpumper med evakueringssystem - Del 1: Klassifisering -

Generelle krav og sikkerhetskrav
NS-EN 1028-2 Brannpumper - Sentrifugalpumper med evakueringssystem - Del 2: Verifikasjon av

generelle krav og sikkerhetskrav
NS-EN 1947 Brannslanger - Formstabile slanger og slangetilbehør for pumper og kjøretøy

Plassering og bæreevne

§ 7-3 Plassering og bæreevne
NS 3490 Prosjektering av konstruksjoner - Krav til pålitelighet

Prosjektering av konstruksjoner - Dimensjonerende laster
Prosjektering av trekonstruksjoner - Beregnings- og konstruksjonsregler

NS 3491
NS 3470
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NS 3471 Prosjektering av aluminiumkonstruksjoner - Beregning og dimensjonering
NS 3472 Prosjektering av stålkonstruksjoner - Beregnings- og konstruksjonsregler
NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjonar - Beregnings- og konstruksjonsregler
NS 3475 Prosjektering av murverk - Beregning og dimensjonering
NS 3476 Prosjektering av samvirkekonstruksjoner i stål og betong - Beregning og

dimensjonering
NS 3478 Brannteknisk dimensjonering av bygningskonstruksjoner - Beregning (denne skal

trekkes tilbake)
NS 3480 Geoteknisk prosjektering - Fundamentering, grunnarbeider, fjellarbeider

Det forutsettes at de Norsk Standarder som stiller krav til utførelse og materialer og
som er referert til i prosjekteringsstandardene, blir fulgt.

I årene fra 2002 vil etter hvert en rekke felleseuropeiske prosjekteringsstandarder,
Eurokoder, bli innført som Norsk Standard i serien NS-EN 1990 til NS-EN 1999.
Disse standardene forutsetter bruk av en rekke parametre som skal fastsettes
nasjonalt, betegnet Nationally Determined Parameters eller NDP, og som skal angis
i et eget Nasjonalt Tillegg. Nevnte standarder, NS-EN 1990 til NS-EN 1999, brukt
sammen med tilhørende norsk Nasjonalt Tillegg vil ved korrekt bruk tilfredsstille
kravene i forskriften. Standardene i Eurokode serien er et samlet sett av regler, slik
at disse ikke uten videre kan benyttes sammen med de gjeldende Norsk Standard
(NS 3490 etc.) i serien gitt over. Eurokodene angir anbefalte verdier for de
nasjonale parametrene, de anbefalte verdiene kan ikke benyttes i stedet for eller til
erstatning for de nasjonalt fastsatte parametere gitt i Nasjonalt Tillegg.

§ 7-31 Pålitelighetsklasser for byggverk

§ 7-32 Sikkerhet mot naturpåkjenninger (skred, flom, sjø og vind)

§ 7-33 Konstruksjonssikkerhet

Sikkerhet i bruk

§ 7-4 Sikkerhet i bruk

§ 7-41 Planløsning, størrelse og utforming
NS 3217 Sikkerhetsruter - Motstandsklasser
NS 3213 Sikkerhetsruter - Prøving av motstand mol tunge støt
NS 3232 Rekkverk og håndlister
NS-EN 12280-1 Gummi- eller plastbelagte tekstiler
NS-EN 1253-1 Sluk i bygninger
NS-EN 115 Sikkerhetsregler for utførelse og installasjon av rulletrapper og rullende fortau
NS 3420 R3 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner - Del R3: Trapper, ramper, rister,

balkonger og rekkverk m.m,
NS 3217 Sikkerhetsruter. Motstandsklasser
NS-EN 1838 Anvendt belysning
NS-INSTA650 Stiger - Bærbare stiger
NS-HD 1004 Prefabrikkerte rullestillaser

§ 7-42. Utearealer
NS-EN 1176 Lekeplassutstyr
NS-EN 1317-1 Skadereduserende vegtiltak - Del 1; Terminologi og generelle krav til

prøvingsmetoder
NS-EN 1317-2 Skadereduserende vegtiltak - Del 2; Ytelsesklasser, godkjenningskriterier ved

påkjørselsprøving og prøvingsmetoder for vegrekkverk
NS-EN 1317-3 Skadereduserende vegtiltak - Del 3: Ytelsesklasser, godkjenningskriterier for

påkjørselsprøving og prøvingsmetoder for støtputer
NS-EN 12767 Ettergivende konstruksjoner for vegutstyr - Krav og prøvingsmetoder

§ 7-43 Forbrenningsskader
NS-EN 1111 Sanitær tappearmatur - Termostatbatterier (PN 10) - Generelle tekniske krav
NS-EN 200 Sanitær tappearmatur - Generelle tekniske krav til tappeventiler og tappeblandere

§ 7-44 Skader fra elektriske kilder

§ 7-45 Nedfall fra byggverk
NS-EN 516 Prefabrikert tilbehør for tak - Utstyr for takatkomst - Takbruer, brede og smale

taktrinn
NS-EN 517 Prefabrikert tilbehør for tak - Taksikringskroker
NS-EN 1462 Takrennekroker - Krav og prøving
NS 3420 R4 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner - Del R4: Takrenner, nedløp,

snøfangere, utstyr for adkomst og sikring på tak
NS 3420 S5 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner - Del S5: Tekning og kledning av

omleggsmaterialer

§ 7-46 Bevegelige deler av byggverk
NS-EN 1153 Kjøkkeninnredninger - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder
NS-EN 1154 Bygningsbeslag - Dørlukkeinnretninger med kontrollert lukking
NS-EN 81-2 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser (døråpnesone)
NS 3420 R6 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner - Del R6: Dører, porter,

foldevegger, luker m.m.
NS-EN 179 Bygningsbeslag - Nødutgangsbeslag som betjenes med dørvrider eller trykkplate -

Krav og prøvingsmetoder (innbefattet endringsblad A1:2001)
NS 4210 Varselfarger og varselskilt
NS 3041 Informasjonsskilt - Regler for detaljer og plassering
§ 7-47 Badstue og fryserom
NS-EN 1069-1 Vannrutsjebaner med høyde over 2 meter
NS-EN 13451 Svømmebassengutstyr

§ 7-48 Sikkerhet mot drukning

Kap. VIII Miljø og helse
§ 8-1Miljøoghelse

Vertikale heiser for person og sengetransport
Sanitærinstallasjoner

NS 3800
NS 3930
NS 8175 Lydforhold i bygninger
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Energibruk

§ 8-2 Energibruk
NS-EN 13162 Varmeisolasjonsprodukter for bygningar - Fabrikkframstilte produkter av mineralull

(MW) - Krav
NS-EN 13163 Varmeisolasjonsprodukter for bygninger- Fabrikkframstilte produkter av ekspandert

polystyren (EPS) - Krav
NS-EN 13164 Varmeisolasjonsprodukter for bygninger - Fabrikkframstilte produkter av ekstrudert

polystyrenskum (XPS) - Krav
NS-EN 13165 Varmeisolasjonsprodukter for bygninger - Fabrikkframstilte produkter av stivt

polyuretanskum (PUR) - Krav
NS-EN 13166 Varmeisolasjonsprodukter for bygninger - Fabrikkframstilte produkter av fenolskum

(PF) - Krav
NS-EN 13167 Varmeisolasjonsprodukter for bygninger - Fabrikkframstilte produkter av celleglass

(CG) - Krav
NS-EN 13168 Varmeisolasjonsprodukter for bygninger - Fabrikkframstilte produkter av treull (WW)

- Krav
NS-EN 13169 Varmeisolasjonsprodukter for bygninger - Fabrikkframstilte produkter av ekspandert

perlitt (EPB) - Krav
NS-EN 13170 Varmeisolasjonsprodukter for bygninger - Fabrikkframstilte produkter av ekspandert

kork (ICB) - Krav
NS-EN 13171 Varmeisolasjonsprodukter for bygninger - Fabrikkframstilte produkter av trefiber

(WF) - Krav

§ 8-21 Energi og effekt
NS-EN 308 Varmevekslere - Prøvingsprosedyrer for bestemmelse av ytelsen til luft/ luft- og

luft/avgassvarmegjenvinningsanlegg
NS 3031 Beregning av bygningers energi- og effektbehov til oppvarming og ventilasjon
NS 3032 Bygningers energi- og effektbudsjett
NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger
NS-EN 832 Bygningers termiske egenskaper - Beregning av bygningers energibehov til

oppvarming - Boliger
NS-EN ISO 6946 Bygningskomponenter og -elementer - Varmemotstand og

varmegjennomgangskoeffisient - Beregningsmetode
NS-EN ISO 10077-1 Termiske egenskaper til vinduer, dører og skodder - Beregning av

varmegjennomgangskoeffisient - Del 1: Forenklet metode
NS-EN ISO 10211-1 Kuldebroer i bygningskonstruksjoner - Varmestrømmer og overflatetemperaturer -

Del 1: Generelle beregningsmetoder
NS-EN ISO 10211-2 Kuldebroer i bygningskonstruksjoner-Varmestrømmer og overflatetemperaturer -

Del 2: Beregning av lineære kuldebroer
NS-EN ISO 10456 Byggematerialer og -produkter - Prosedyrer for bestemmelse av deklarerte og

praktiske termiske verdier (ISO 10456:1999)
NS-EN 12524 Byggematerialer og -produkter - Flygrotermiske egenskaper-Tabulerte

dimensjonerende verdier
NS-EN ISO 12567-1 Dørers og vinduers termiske egenskaper - Bestemmelse av

varmegjennomgangskoeffisient ved varmestrømapparatmetode - Del 1: Komplette
dører og vinduer

NS-EN 13187 Bygningers termiske egenskaper - Kvalitativ metode for å oppdage termiske
uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer- Infrarød metode (ISO 6781:1993
modifisert)

NS-EN ISO 13370 Bygningers termiske egenskaper - Varmeoverføring via grunnen -
Beregningsmetode

NS-EN ISO 13789 Bygningers termiske egenskaper - Varmetapskoeffisient på grunn av
varmegjennomgang - Beregningsmetode

NS-EN ISO 14683 Kuldebroer i bygningskonstruksjoner - Lineær varme-gjennomgangskoeffisient -
Forenklede beregningsmetoder og normalverdier

§ 8-22 Tetthet
NS-EN ISO 12569 Varmeisoiering i bygninger - Bestemmelse av luftveksling i bygninger -

Sporgassmetode (ISO 12569:2000)
NS-EN 13829 Bygningers termiske egenskaper - Bestemmelse av bygningers lufttetthet -

Differansetrykkmetode

§ 8-23 Energi- og miljøvennlige materialer

Innemiljø

§ 8-3 Innemiljø
prNS 3563 Ventilasjon i bygninger - Dimensjoneringsmetoder for inneklima § 8-31.

Dokumentasjon av innemiljø

§ 8-32 Luftkvalitet

§ 8-33 Forurensninger

§ 8-34 Ventilasjon

§ 8-35 Lys

§ 8-36 Termisk inneklima
NS-EN ISO 7730 Termiske miljø - Moderate omgivelser - Bestemmelse av PMV- og PPD-indeks og

betingelser for termisk komfort (ISO 7730:1994)

§ 8-37 Fukt
NS-EN ISO 13788 Bygningskomponenters og bygningsdelers hygrotermiske egenskaper - Innvendig

overflatetemperatur for å unngå kritisk overflatefuktighet og kondensasjon i
bygningskomponenter eller bygningsdeler - Beregningsmetode (ISO 13788:2001)

§ 8-38 Rengjøring før bygning tas i bruk

§ 8-4 Lydforhold og vibrasjoner
NS 8175 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper
NS-EN ISO 140-4 Akustikk - Lydforhold i bygninger - Del 4: Feltmåling av luftlyd-isoiasjon mellom rom
NS-EN ISO 140-5 Akustikk - Lydforhold i bygninger - Del 5: Feltmåling av luftlyd-isoiasjon av

bygningsdeler i yttervegg og av yttervegger
NS-EN ISO 140-7 Akustikk - Lydforhold i bygninger - Del 7: Feltmåling av trinnlydisolasjon av gulv
NS-EN 180 717-1:1996

Akustikk - Bestemmelse av lydisolasjon i bygninger og for bygningsdeler - Del 1:
Luftlydisolasjon

NS-EN 130 717-2:1996
Akustikk - Bestemmelse av lydisolasjon i bygninger og for bygningsdeler - Del 2:
Trinnlydnivå

NS 8170 Beskrivelse av flystøy ved bakken (= ISO 3891:1978)
prNS 8172:1999 Lydforhold i bygninger - Målinger av lydnivå fra tekniske installa-sjoner (revisjon av

NS 8172:1988)
NS 8173:1987 Lydforhold i bygninger- Måling av etterklangstid i rom



§ 8-41 Dokumentasjon

§ 8-42 Beskyttelse mot støy

§ 8-43 Beskyttelse mot vibrasjoner
NS 8176

Ytre miljø
§ 8-5 Ytre miljø

§ 8-51 Energiforhold
§8-52
NS 3058-1

§ 8-53 Forurensning i grunnen

Drift, vedlikehold og renhold

§ 8-6 Drift, vedlikehold og renhold

§ 8-61 Drift
NS 3031
NS 3032

§ 8-62 Vedlikehold

§ 8-63 Rengjørbarhet og rengjøring

Kap. IX Installasjoner
§ 9-1 Installasjoner

NS 3800

Varmeanlegg
§ 9-2 Varmeanlegg

§ 9-21 Fyringsanlegg

§ 9-22 Elektriske varmeanlegg

NS 8174:1989 Lydforhold i bygninger- Måling av lydnivå fra veitrafikk
NS-EN ISO 3382 Akustikk - Måling av etterklangstid i rom med referanse til andre akustiske

parametere (ISO 3382:1997)
IEC 60651:1979 Sound level meters
IEC 60804:1985 Integrating sound level meters
IEC 61672:2001 Sound level meters
ISO/DIS 140-14 Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements

- Part 14: Additional requirements and guidelines for sound insulation
measurements for special

NS-ISO 140-3:1995 Akustikk - Lydforhold i bygninger - Del 3: Laboratoriemåling av luftlydisolasjon av
bygningsdeler

NS-EN 12354-1:2000 Lydforhold i bygninger - Beregning av akustisk ytelse i bygninger basert på
bygningsdelers ytelse - Del 1: Luftlydisolasjon mellom rom

NS-EN 12354-2:2000 Lydforhold i bygninger - Beregning av akustisk ytelse i bygninger basert på
bygningsdelers ytelse - Del 2: Trinnlydisolasjon mellom rom

NS-EN 12354-3:2000 Lydforhold i bygninger - Beregning av akustisk ytelse i bygninger basert på
bygningsdelers ytelse - Del 3: Luftlydisolasjon mot utendørs støy

NS-EN 12354-4:2000 Lydforhold i bygninger - Beregning av akustisk ytelse i bygninger basert på
bygningsdelers ytelse - Del 4; Overføring av lyd innenfra og ut

NS-EN ISO 11654 Akustikk - Lydabsorbenter til bruk i bygninger - Vurdering av lydabsorpsjon
NS-ISO 4871 Akustikk - Støymerking av maskiner og utstyr

Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og
veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker

NS-ISO 2631-1:1985 Bedømmelse av hvordan helkroppsvibrasjoner virker inn på mennesker- Del 1:
Generelle krav (= ISO 2631-1:1985)

NS-ISO 2631-2:1994 Bedømmelse av hvordan helkroppsvibrasjoner virker inn på mennesker - Del 2:
Kontinuerlige og støtinduserte vibrasjoner i bygninger (1 til 80 Hz) (= ISO 2631-
2:1989)

NS-ISO 2631-3:1985 Bedømmelse av hvordan helkroppsvibrasjoner virker inn på mennesker - Del 3:
Bedømmelse av vertikale helkroppsvibrasjoner langs z-aksen i frekvensområdet til

NS-ISO 2041:1994 Vibrasjoner og støt-Terminologi
ISO 5805:1997 Vibrasjoner og støt som påvirker mennesker-Terminologi
ISO 8041:1990 Human response to vibration - Measuring instrumentation
ISO 8041/DAM 1:1999

Human response to vibration - Measuring instrumentation - Amendment 1
IEC 60651:1979 Sound level meters
IEC 61260:1995 Electroacoustics - Octave band and tractional octave band fiiters

Begrensning av utslipp
Lukkede vedfyrte ildsteder - Røykutslipp -DeM: Prøvingsoppsett og
fyringsmønster

NS 3058-2 Lukkede vedfyrte ildsteder - Røykutslipp - Del 2: Bestemmelse av partikulære
utslipp

NS 3059 Lukkede vedfyrte ildsteder - Røykutslipp - Krav
NS-EN 832 Bygningers termiske egenskaper - Beregning av bygningers energibehov til

oppvarming
NS-EN 1 Oljefyrt ovn med fordampningsbrennere og avtrekk
NS-EN 1148 Varmevekslere - Vann mot vann varmevekslere for fjernvarme - Prøvingsprosedyre

NS-EN 932 Prøvingsmetoder for generelle egenskaper for tilslag

Varmeisolering - Beregning av bygningers energi- og effektbehov til oppvarming
Bygningers energi- og effektbudsjett

NS-EN ISO 14001 Miljøstyringssystemer - Spesifikasjon med veiledning
NS-EN ISO 9000 Systemer for kvalitetsstyring
NS-EN 12599 Ventilasjon i bygninger - Prøvingsprosedyrer og målemetoder
NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet Målesystem for rengjøringskvalitet
NS EN 13549 Rengjøring - Grunnieggende krav og anbefalinger for kvalitets-målesystemer

NS-INSTA SOORengjøhngskvalitet - Målesystem for vurdering av rengjøringskvalitet

Vertikale heiser for person og sengetransport

NS-EN 12809 Ildsteder - Frittståande kjeler i boliger, fyrt med fast brensel - Nominell effekt opptil
50 kW - Krav og prøvingsmetoder

NS-EN12815 Ildsteder - Kjøkkenovner i boliger, fyrt med fast brensel - Krav og prøvingsmetoder
NS-EN 13229 Ildsteder - Peisinnsatser med eller uten dører, inkludert kassetter, i boliger fyrt med

fast brensel - Krav og prøvingsmetoder
NS-EN 13240 Ildsteder for romoppvarming i boliger, fyrt med fast brensel - Krav og

prøvingsmetoder

§ 9-23 Varmeanlegg tilknyttet fjernvarme

§ 9-24 Sentralvarmeanlegg
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Ventilasjonsanlegg

§ 9-3 Ventilasjonsanlegg

§ 9-31 Utførelse av ventilasjonsanlegg
NS-EN 12236 Ventilasjon i bygninger - Opphengings- og støtteanordninger - Krav til styrke
NS-EN 12599 Ventilasjon i bygninger - Prøvingsprosedyrer og målemetoder for overtakelse av

installerte ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg
NS-EN 13053 Ventilasjon i bygninger - Luftbehandlingsaggregater - Klassifisering og ytelse for

enheter, komponenter og seksjoner

§ 9-32 Tilrettelegging for drift av ventilasjonsanlegg

Kuldeanlegg og varmepumper

§ 9-41 Utførelse av kuldeanlegg og varmepumper
NS-EN 378-1 Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav Del 1: Grunnleggende

krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier
NS-EN 378-2 Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav Del 2: Utforming, bygging

prøving, merking og dokumentasjon
NS-EN 378-3 Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav Del 3: Oppstillingssted og

personvern
NS-EN 378-4 Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav Del 4: Drift, vedlikehold,

reparasjon og gjenbruk

§ 9-42 Maskinrom, kjøle- og fryserom

Sanitæranlegg

§ 9-5 Sanitæranlegg
NS-ENV 1046 Rørledninger og kabelrør/varerør av plast - Systemer utenfor bygningen for føring

av vann eller avløp - Veiiedning for installering over og under grunnen
NS-EN ISO 3822-1 Akustikk - Laboratorieprøving av støyemisjon fra armatur og utstyr brukt i

vannforsyningsanlegg - Del 1: Målemetode (ISO 3822-1:1999)
NS-EN ISO 3822-2 Akustikk - Laboratorieprøving av støyemisjon fra armatur og utstyr brukt i

vannforsyningsanlegg - Del 2: Montering og driftsforhold for tappeventiler og
tappeblandere

NS-EN ISO 3822-3 Akustikk - Laboratoriemåling av støyemisjon fra armatur og utstyr brukt i
vannforsyningsanlegg - Del 3: Montering og driftsforhold for linjeventiler og utstyr

NS-EN ISO 3822-4 Akustikk - Laboratoriemåling av støyemisjon fra armatur og utstyr brukt i
vannforsyningsanlegg - Del 4: Montering og driftsforhold for spesielt utstyr

§ 9-51 Vannforsyning
NS-EN 805 Vannforsyning - Krav til systemer og komponenter utenfor bygninger
NS-EN 806-1 Krav til drikkevannsinstallasjoner i bygninger - Dei 1: Generelt (innbefattet

endringsblad Al: 2001)
NS-EN 1717 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle

krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning
NS 3055 Dimensjonering av ledninger for vann- og avløpsanlegg i bygninger
ENV 1452-6 Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-

U) - Part 6: Guidance for installation
NS-ENV 12108 Rørledninger av plast - Anbefalt praksis og utførelse av installasjoner for

trykkledninger for varmt og kaldt forbruksvann i bygninger

§ 9-52 Avløp
NS-EN 12056-1 Avløpssystemer med selvfall i bygninger - Del 1: Generelle krav og ytelseskrav
NS-EN 12056-2 Avløpssystemer med selvfall i bygninger - Del 2: Sanitære rørledninger, planlegging

og dimensjonering
NS-EN 12056-3 Avløpssystemer med selvfall i bygninger - Del 3: Takavløp, planlegging og

dimensjonering
NS-EN 12056-4 Avløpssystemer med selvfall i bygninger - Del 4: Pumpeanlegg for avløpsvann -

Utforming og dimensjonering
NS-EN 12056-5 Avløpssystemer med selvfall i bygninger - Del 5: Utførelse og prøving, instruksjoner

for drift, vedlikehold og bruk
NS-EN 752-1 Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer - Del 1: Generelt. Definisjoner
NS-EN 752-2 Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer - Del 2: Ytelseskrav
NS-EN 752-3 Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer - Del 3: Planlegging
NS-EN 752-4 tvendige stikklednings- og hovedledningssystemer - Del 4: Hydraulisk

dimensjonering og miljøhensyn
NS-EN 752-5 Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer - Del 5: Utbedring
NS-EN 752-6 Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer - Del 6: Pumpeanlegg
NS-EN 752-7 Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer - Del 7: Vedlikehold og drift
NS-EN 12050-1 Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng - Prinsipper for konstruksjon

og prøving - Del 1: Heveanlegg for fekalieholdig avløpsvann
NS-EN 12050-2 Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng - Prinsipper for konstruksjon

og prøving - Del 2: Heveanlegg for fekaliefritt avløpsvann
NS-EN 12050-3 Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng - Prinsipper for konstruksjon

og prøving - Del 3: Heveanlegg for fekalieholdig avløpsvann for avgrensede
bruksområder

NS-EN 12050-4 Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng - Prinsipper for konstruksjon
og prøving - Del 4: Tilbakeslagsventiler for fekaliefritt og fekalieholdig avløpsvann

ENV 1401-3 Rørledninger av plast for trykkløse grunnavløpssystemer - Polyvinyl-klorid uten
mykner (PVC-U) - Del 3: Installasjonsveiledning

ENV 13801 Rørledninger av plast for bortledning av avløpsvann (lav og høy temperatur) i
bygningen - Termoplast - Installasjonsveiledning

NS-EN 12109 Avløpssystemer under vakuum innvendig i bygninger
NS-EN 13564-1 Høyvannslukkere for bygninger - Del 1: Krav

Løfteinnretning

§ 9-61 Virkeområde for regler om løfteinnretninger

§ 9-62 Administrative bestemmelser for løfteinnretninger

§ 9-63 Tekniske bestemmelser for løfteinnretninger
NS-EN 81-1 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av løfteinnretninger -

Del 1: Elektriske heiser
NS-EN 81-2 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av løfteinnretninger -

Del 2; Hydrauliske heiser
NS-EN 81-3 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av løfteinnretninger -

Dei 3: Elektriske og hydrauliske småvareheiser
NS 3811 Løfteinnretninger - Trappeheiser for persontransport
NS-EN 115 Sikkerhetsregler for utføreise og installasjon av rulletrapper og rullende fortau
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NS-EN 13015 Vedlikehold av løfteinnretninger og rulletrapper - Regler for
vedlikeholdsinstruksjoner

NS-EN 12015 Elektromagnetisk kompatibilitet - Produktfamiliestandard for heiser, rulletrapper og
rullende fortau - Utstråling

NS-EN 12016 Elektromagnetisk kompatibilitet - Produktfamiliestandard for heiser, rulletrapper og
rullende fortau - Immunitet

ISO 9386-1 Løfteplattformer for bevegelseshemmede
ISO 9386-2 Trappeheiser

Elektriske installasjoner

§ 9-7 Elektriske installasjoner

Kap. X Brukbarhet
§ 10-1 Generelle krav til brukbarhet

NS 3041 Informasjonsskilt-regler for detaljer og plassering
Rekkverk og håndlisterNS 3232

NS 3800 Vertikale heiser for person og sengetransport
Sanitærinstallasjoner - Plassering av utstyr
Elektrotekniske installasjoner i boliger

NS 3930
NS 3931
NS 3937 Funksjonsmål for bruk av rullestol

Lydforhold i bygningerNS 8175
NS 8313 Forenklet tegnemåte for innredningsenheter

Utearealer

§ 10-2 Generelle krav til utearealer

§ 10-21 Atkomsttil bygning

Planløsning

§ 10-31 Planløsning og størrelse

§ 10-32 Toaletter, garderobe m.v.

§ 10-33 Belysning og utsyn

§ 10-34 Boder og oppbevaringsplass

§ 10-35 Kildesortering og avfallsoppbevaring

§ 10-36 Fast innredning

§ 10-37 Bevegelige bygningsdeler

Tekniske hjelpemidler

§ 10-41 Krav om heis

§ 10-42 Teleslynge

§ 10-43 Manøverknapper, skilt e.l.

Kommunikasjonsveier
§ 10-5 Generelle krav til kommunikasjonsveier

§ 10-51 Trapp

§ 10-52 Rampe

Beredskapshensyn
§ 10-61 Tilfluktsrom

§ 10-62 Skorstein i boliger
NS-EN 1443 Skorsteiner
NS-EN 1457 Skorsteiner

Generelle krav
Innvendige røykkanaler av tegl/keramikk - Krav og prøvingsmetoder

(innbefattet rettelsesblad AC:1999)
NS-EN 1457/prAI Skorsteiner - Innvendige røykkanaler av tegl/keramikk - Krav og prøvingsmetoder
NS-EN 1806 Skorsteiner - Skorsteinselementer av tegl/keramikk for ensjiktsskorsteiner - Krav og

prøvingsmetoder
NS-EN 1859 Skorsteiner - Skorsteinselementer av metall - Prøvingsmetoder
NS-EN 13502 Skorsteiner - Tegl/keramikk røykavslutninger- Krav og prøvingsmetoder

Kap. XI Ikrafttreden, opphevelse av tidligere forskrifter og overgangsbestemmelser

§ 11-1 Ikrafttreden

§ 11-2 Opphevelse av tidligere forskrifter

§ 11-3 Overgangsbestemmelser

§ 11-31 Overgangsbestemmelser for reglene i kap. V Produkter til byggverk



Vedlegg 2 Henvisninger til
Byggforskserien
Innhold

Dette vedlegg inneholder henvisninger til blad i Byggforskserien som kan være til
hjelp for å oppfylle funksjonskravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven
og ytelsesnivåer angitt i veiledningen til denne forskriften.

Kap. I. Alminnelige bestemmelser

§1-1 Forskriftens virkeområde

Kap. Ill Grad av utnytting

Hensikt og hovedregler

§ 3-1 Hensikt med grad av utnytting
310.220
321.005

§ 3-2 Grad av utnytting
310.220
310.222
321.005

§ 3-3 Minste uteoppholdsareal (MUA)
310.220

Grad av utnytting
Arealmåling av bygninger

Grad av utnytting
Måling av bygningers høyde
Arealmåling av bygninger
Regneark Grad av utnytting

Grad av utnytting

Beregningsregler

§ 3-4 Prosent bebygd areal (%-BYA)
310.220
310.222
321.005
Regneark Grad av utnytting

§ 3-5 Tillatt bruksareal (T-BRA)
310.220
321.005
Regneark Grad av utnytting

§ 3-6 Prosent tomteutnyttelse (%-TU)
310.220
321.005
Regneark Grad av utnytting

Grad av utnytting
Måling av bygningers høyde
Arealmåling av bygninger

Grad av utnytting
Arealmåling av bygninger

Grad av utnytting
Arealmåling av bygninger

Definisjoner

§ 3-7 Bruksareal under terreng
310.220
321.005
Regneark Grad av utnytting

§ 3-8 Gjennomsnittlig terrengnivå
310.220
310.222
321,005
Regneark Grad av utnytting

§ 3-9 Bygningers høyde
310.220
310.222

Grad av utnytting
Arealmåling av bygninger

Grad av utnytting
Måling av bygningers høyde
Arealmåling av bygninger

Grad av utnytting
Måling av bygningers høyde

321.005 Arealmåling av bygninger
Regneark Grad av utnytting

§ 3-10 Tomt
310.220 Grad av utnytting
Regneark Grad av utnytting
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240.005
401.010
401.104

Lover og regler for bygge- og anleggsbransjen
Funksjonskrav, ytelsesnivåer og tekniske løsninger
Standarder for bygg og anlegg. Oversikt og begreper

§ 1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak

331.130 Fjellhytter
331.132 Hytter ved sjøen

Kap. II. Kartverk

§ 2-1 Kartverk
241.008
241.123
310.107
310.108
310.110
310.111
311.109
311.125
311,135

Symboler for kart- og byggetegninger
Kart og markarbeid. Underlag for bebyggelsesplaner
Arealplantyper
Stortomtmetode i arealplanlegging av småhusbebyggelse
Natur- og miljøhensyn ved valg av utbyggingsområde
Natur- og miljøhensyn i bebyggelsesplanen
Klimaundersøkelser i værharde utbyggingsområder
Snø- og sørpeskred. Farevurdering
Steinskred og løsmasseskred i bratt terreng. Farevurdering



§ 3-11 Parkering
310.220 Grad av utnytting
321.005 Arealmåling av bygningar
Regneark Grad av utnytting

Kap. IV Måleregler
§ 4-1 Etasjeantall

310.220
310.222
321.005

Grad av utnytting
Måling av bygningers høyde
Arealmåling av bygninger

§ 4-2 Høyde
Se under § 4-1

§ 4-3 Avstand
Se under § 4-1

Kap V Produkter til byggverk

§ 5-1 Produkter til byggverk
401.104 Standarder for bygg og anlegg. Oversikt og begreper

Livsiøpsvurdering av bygninger og bygningsmaterialer
Miljømerker og miljødeklarasjoner

470.101
470.103
470.105 Miljødata fra produksjon av bygningsmaterialer

Miljødata for bygningskonstruksjoner470.111
470.112 Miljøriktig valg av produkter. Bruk av miljødeklarasjoner

Byggeprodukter i Europas indre marked570.001
570.005 Dokumentasjonsordninger for produkter til byggverk

NBI Teknisk Godkjenning570.010
570.020 NBI Produktsertitisering

§ 5-11 Byggevarers egenskaper og dokumentasjon
Se under § 5-1

§ 5-12 Tekniske spesifikasjoner
Se under § 5-1

§ 5-13 Teknisk kontrollorgan
Se under § 5-1

§ 5-14 Vurdering og erklæring av samsvar
Se under § 5-1

§ 5-15 Løfteinnretninger som er del av kommunikasjonsvei i byggverk
Se under § 5-1

§ 5-16 Varmtvannskjel som fyres med flytende eller gassformig brensel
Se under § 5-1

§ 5-17 Enheter for romoppvarming og varmtvannsproduksjon og isolering av røropplegg
Se under § 5-1

§ 5-18 CE-merking
Se under § 5-1

§ 5-19 Produkt med mangel
Se under § 5-1

§ 5-20 Gebyr

Kap. VI Metoder og utførelser
§ 6-1 Bruk av Norsk Standard eller tilsvarende

401.104 Standarder for bygg og anlegg. Oversikt og begreper
570.001 Byggeprodukter i Europas indre marked
570.005 Dokumentasjonsordninger for produkter til byggverk
570.010 NBI Teknisk Godkjenning
570.020 NBI Produktsertifisering

Kap. VII. Personlig og materiell sikkerhet
§ 7-1 Personlig og materiell sikkerhet

Sikkerhet ved brann

§ 7-2 Sikkerhet ved brann

§ 7-21 Dokumentasjon ved brann
321.025
520.320
626.102

§ 7-22 Risikoklasser og brannklasser
321.055
321.060
321.065
321.070
321.075
321.080

§ 7-23 Bæreevne og stabilitet ved brann
321.025

Se under §§ 7-2 til 7-48

620.050 Rehabilitering av brannskadde bygninger. Problemstillinger og planlegging
Se for øvrig under §§ 7-21 til 7-28

Dokumentasjon og kontroll av brannsikkerhet ved nybygg - generell innføring
Brannteknisk klassifisering og dokumentasjon av materialer og bygningsdeler
Dokumentasjon av brannsikkerhet i bruksfasen

Brannteknisk prosjektering av skoler og barnehager
Brannteknisk prosjektering av salgs- og forsamlingslokaler
Brannteknisk prosjektering av overnattingssteder, sykehus og pleieinstitusjoner
Brannteknisk prosjektering av bygninger for kontor, industri og lager
Brannteknisk prosjektering av boligbygninger
Brannteknisk prosjektering av garasjer og parkeringshus

Dokumentasjon og kontroll av brannsikkerhet ved nybygg - generell innføring
321.027 Brannteknisk prosjektering. Brannsikkerhetsstrategi
321.030 Brannteknisk oppdeling av bygninger
321.055 Brannteknisk prosjektering av skoler og barnehager
321.060 Brannteknisk prosjektering av salgs- og forsamlingslokaler
321.065 Brannteknisk prosjektering av overnattingssteder, sykehus og pleieinstitusjoner
321.070 Brannteknisk prosjektering av bygninger for kontor, industri og lager
321.075 Brannteknisk prosjektering av boligbygninger
321.080 Brannteknisk prosjektering av garasjer og parkeringshus
520.305 Brannvegger i trehusbebyggelse
520.308 Yttervegger og tak med brannmotstand B 30 i trehus
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520.315 Brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner
520.320 Brannteknisk klassifisering og dokumentasjon av materialar og bygningsdeler
520.321 Brannmotstand for etasjeskillere
520.322 Brannmotstand for vegger
520.323 Brannmotstand for bjelker og søyler
520.325 Tilsiutningsdetaljer i brann- og lydskillende konstruksjonar
520.346 Oppheng for tekniske installasjoner
524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger

§ 7-24 Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk
321.025 Dokumentasjon og kontroll av brannsikkerhet ved nybygg - generell innføring
321.027 Brannteknisk prosjektering. Brannsikkerhetsstrategi
321.030 Brannteknisk oppdeling av bygninger
321.040 Planlegging av sikkerhetsutstyr mot brann, innbrudd og vannskader
321.055 Brannteknisk prosjektering av skoler og barnehager
321.060 Brannteknisk prosjektering av salgs- og forsamlingslokaler
321.065 Brannteknisk prosjektering av overnattingssteder, sykehus og pleieinstitusjoner
321.070 Brannteknisk prosjektering av bygninger for kontor, industri og lager
321.075 Brannteknisk prosjektering av boligbygninger
321.080 Brannteknisk prosjektering av garasjer og parkeringshus
321.090 Brannteknisk prosjektering av bygninger med kaldt loft
326.215 Brann og tekstiler
520.305 Brannvegger i trehusbebyggelse
520,308 Yttervegger og tak med brannmotstand B 30 i trehus
520.333 Brannbelastning i bygninger. Beregninger og statistiske verdier
520.342 Gjennomføring av kabler og rør i brannskiller
520.346 Oppheng for tekniske installasjoner
520,351 Branntekniske krav til ventilasjonsanlegg
520.372 Termisk røykventilasjon
520.375 Mekanisk røykventilasjon
520.380 Trykksetting av trapperom ved brann
524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger
525.108 Brannsikring av bygninger med kaldt loft
534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting
552.135 lldstedsreglerforovnerog peiser
552.141 Skorsteiner for mindre ildsteder
626.102 Dokumentasjon av brannsikkerhet i bruksfasen
700.610 Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende bolig
700.620 Brannsikring av eldre, tett trehusbebyggelse
720.302 Offentlige bestemmelser for brannsikring av eksisterande bygninger
720.306 Brannteknisk tilstandsanalyse. Nivå 1
720.311 Brannteknisk utbedring av bygninger med kaldt loft
720.315 Brannteknisk utbedring av eldre murgårder. Del I og II
725,560 Nye brannskiller i eksisterande oppforede tretak
734.503 Brannteknisk forbedring av gamle trefyllingsdører
751.301 Planlegging av ny heis i eksisterande boligbygning
752.130 Demontering og oppsetting av eldre ildsteder. Del I og II
752.410 Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedringsmetoder

§ 7-25 Tilrettelegging for slokking av brann
321.027 Brannteknisk prosjektering. Brannsikkerhetsstrategi
321.030 Brannteknisk oppdeling av bygninger
321.033 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap
321.040 Planlegging av sikkerhetsutstyr mot brann, innbrudd og vannskader
520.333 Brannbelastning i bygninger. Beregninger og statistiske verdier
550.361 Sprinkleranlegg
550,363 Brannslokkeanlegg. Alternativer og supplement til sprinkleranlegg
554.712 Brannalarmanlegg
626.102 Dokumentasjon av brannsikkerhet i bruksfasen
720.306 Brannteknisk tilstandsanalyse. Nivå 1

§ 7-26 Brannspredning mellom byggverk
321.027
321.033
321.075
321.080
520.016
520,305
520.308
626.102
700.620

§ 7-27 Rømning av personer
321.027
321,030
321.033
321.036
327.105
330.015
520.351
520.372
520.375
520.380
520.385

Tilgjengelig rømningstid520.387
520.391
554.712
626.102
700.610
720.315
751.301

§ 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

Brannteknisk prosjektering. Brannsikkerhetsstrategi
Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap
Brannteknisk prosjektering av boligbygninger
Brannteknisk prosjektering av garasjer og parkeringshus
Brannspredning via fasader
Brannvegger i trehusbebyggelse
Yttervegger og tak med brannmotstand B 30 i trehus
Dokumentasjon av brannsikkerhet i bruksfasen
Brannsikring av eldre, tett trehusbebyggelse

Brannteknisk prosjektering. Brannsikkerhetsstrategi
Brannteknisk oppdeling av bygninger
Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap
Rømning fra bygninger ved brann
Ledesystem for rømning
Rømning fra boiighus ved brann. Planlegging
Branntekniske krav til ventilasjonsanlegg
Termisk røykventilasjon
Mekanisk røykventilasjon
Trykksetting av trapperom ved brann
Beregning av rømningstid

Vinduer som rømningsvei. Forutsetninger og utførelse
Brannalarmanlegg
Dokumentasjon av brannsikkerhet i bruksfasen
Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterande bolig
Brannteknisk utbedring av eldre murgårder. Del I og II
Planlegging av ny heis i eksisterande boligbygning

321.033 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap
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Plassering og bæreevne

§ 7-3 Plassering og bæreevne
Se under §§ 7-32 til 7-33

§ 7-31 Pålitelighetsklasser for byggverk

§ 7-32 Sikkerhet mot naturpåkjenninger (skred, flom, sjø og vind)
310.110
310.111
311.109
311.110
311.125
311.126
311,135
311.136
312.035
471.041
471.051
511.101
511.204
514.114
514.115
700.115
711.401
720,550

§ 7-33 Konstruksjonssikkerhet
432.101

451.021
471.031
471.041
471.051
517.631
517.651
520.026
520.027
520.031
520.033
520.035
520.036
520.043
520.061
520.120
520.151
520,205
520.208
520.213
520.222
520.226
520.233
520.235
520.238
520.241
520.243
520.346
522.351
522.353
522.871
522.874
522.881
522,885
523.127
523.131
523.132
523.133
523.135
523.231
523.242
523.251
523.252
523.253
523.261
523.271
523.285
523.291
523.611
523.641
523.701
523.702
523.721
523.741
524.213
524.223
524.233
524.721
525.101
525.102
525.105
525.106
525.107
525,207
525.304
525.305
525.306
525.307
525.583
525.775

Natur- og miljøhensyn ved valg av utbyggingsområde
Natur- og miljøhensyn i bebyggelsesplanen
Klimaundersøkelser i værharde utbyggingsområder
Arealdisponering og vernetiltak i værharde utbyggingsområder
Snø- og sørpeskred. Farevurdering
Sikringstiltak mot snø- og sørpeskred
Steinskred og løsmasseskred i bratt terreng. Farevurdering
Steinskred og løsmasseskred i bratt terreng. Sikringstiltak
Planlegging av områder for fritidsbebyggelse
Snø- og vindlaster på tak
Snølast på glasstak
Byggegrunn og terreng
Enkle grunnundersøkelser for bygging av småhus
Lokal overvannshåndtering
Lokal overvannshåndtering i boligområder
Vannskader i bygninger. Tiltak og utbedring
Grunnforhold. Skader på småhus
Stormsikring av eksisterende lette trebygninger

Trykkimpregnering og annen kjemisk trebeskyttelse mot sopper, insekter og marine
borere
Data for frostsikring. Del I og II
Egenlaster for bygningsmaterialer, byggevarer og bygningsdeler
Snø- og vindlaster på tak
Snølast på glasstak
Fundamentering av lette konstruksjoner
Carporter og små garasjer
Betongkonstruksjoners bestandighet. Konsekvenser av miljøklasse
Kvalitetskontroll av fersk betong
Kvalitetskontroll av herdet betong. Laboratoriemetoder
Bestemmelse av betongkonstruksjoners trykkfasthet. Uttak og prøving av sylindre
Overdekning av armering i betongkonstruksjoner
Kvalitetskontroll av herdet betong. Feltmetoder
Hulltaking i betong og murverk
Armeringskorrosjon
Planlegging av betongelementbygg
Bærende murverk i småhus
Massive treelementer. Typer og bruksområder
Limtre. Konstruksjonselementer og -systemer
Trekonstruksjoner med spikerplater i store bygg
Bjelker av tre. Dimensjonering
Stålbjelker for små spenn. Dimensjonering
Søyler av tre. Dimensjonering
Søyler av stål. Dimensjoneringstabeller
Skivekonstruksjoner av tre
Vindforankring av trehus
Stormsikring av lette trebygninger
Oppheng for tekniske instaliasjoner
Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse
Trebjelkelag i bolighus. Bæreevne ved last fra peiser og ovner
Plate av armert betong i boliger. Dimensjonering og utførelse
Dekke av armert betong understøttet av søyler. Dimensjonering og utførelse
Dekker av betong- og lettbetongeiementer
Hulldekker på hattebjelker av stål eller hyilebjelker av betong
Armert betongvegg mot terreng
Vegg av uarmert betong mot terreng
Murt vegg av betonghullblokk mot terreng
Murt vegg av lettklinkerblokker mot terreng
Vegger av elementer mot terreng
Skalimurvegg med vanger av murstein og murblokker
Murte vegger av lettklinkerblokker
Bindingsverk av tre. Dimensjonering og utførelse for småhus
Bindingsverk av tre i bygninger med stor vegghøyde
Utfyllende bindingsverk av tre i betongkonstruksjoner
Bindingsverk av l-profiler. Konstruksjon og utførelse
Utfyllende bindingsverk av tynnplateprofiler i betong- og murkonstruksjoner
Sandwichelementer av stålplater og skumplast
Laftede vegger
Betongelementer i fasader
Glassbyggestein i fasader
Innsetting av vindu i trevegger
Innsetting av vindu i mur- og betongvegger
Innsetting av ytterdør
Karnapper
Innvendige skillevegger av tre
Innvendige murte vegger
Innvendige vegger med bindingsverk av tynnplateprofiler av stål
Innsetting av innerdører
Isolerte skrå tretak med lufting under undertak
Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre
Oppforet tretak på dekke av betong eller lettbetong
Skrå tretak med kaldt loft
Skrå tretak med oppvarmet rom i deler av loftet
Kompakte tak. Del I og II
Terrasse på etasjeskiller av betong
Isolert terrasse med trebjelker
Takterrasser med beplanlning
Tak for biltrafikk og parkering. Del I og II
Glasstak. Konstruksjonsprinsipper. Beregning av glasstykkelser
Overlys med kupler av plast
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525.777
525.779
525.814
525.819
525.824
525.831
525,835
525.843
525.861
525.866
525,931
526.411
526.413
532.211
532.212
533.143
536.112
542.101
542.102
542.201
542.301
542.302
542.303
542.305
542.508
542.510
542.811
542.813
543.613
544.101
544.102
544.103
544.105
544.106
544.107
544.202
544.203
544.204
544.206
544.221
544.803
573.115
573.142
573.144
573.146
573.151
700.603
700.613
720.063
720.081
720.082
720.085
720.111
720.112

Innsetting av takvindu
Takopplett og arker i tretak
Taksperreravtre. Del I og II
l-bjelker av tre i tak. Konstruksjonsdetaljer
Takåser av tre
Fabrikkframstilte takstoler
Takstoler av tre for små spenn til framstilling på byggeplass
Valmtak. Framstilling på byggeplass
Taktro av tre
Undertak
Snøfangere
Utkraget trebalkong
Understøttet balkong av tre
Innvendige trapper av tre
Innvendige trapper av betong
Innsetting av forseglede ruter i vinduer og dører
Rekkverk
Stående trekledning
Liggende trekledning
Profilerte plater og kassetter av metall
Murt forblending. Del I og II
Platekledning med naturstein
Puss på isolasjon
Keramiske fliser
Mekanisk festet glass
Kledning av fastlimt glass
Fasadepuss. Valg av puss
Fasadepuss. Utførelse
Nedforet himling
Tekking med takstein. Materialer, legging og forankring. Del I og II
Tekking med skifer
Tekking med profilerte metallplater på undertak
Tekking med asfalt takshingel
Tekking med trykkimpregnerte bord
Tekking med trykkimpregnert treshingel/takspon
Tekking med takfolier
Tekking med asfalt takbelegg
Tekking med asfalt takbelegg (takpapp) og takfolie. Detaljløsninger
Mekanisk feste av asfalt takbelegg og takfolie på flate tak
Bånd- og skivetekking med falsede tynnplater
Torvtak
Lim for bygningsbruk
Festemidler i bygningsplater. Oppheng av lette konstruksjoner
Forankring i betong
Forankring i murverk
Mekaniske treforbindelsesmidler
Utvideise og ombygging av småhus
Ombygging av loft til bolig
Alkalireaksjoner i betong. Skader og utbedring
Insektskader. Angrepsformer og bekjempelse
Mugg-, råte-, og fargeskadesopp. Angrepsformer og bekjempelse
Ekte hussopp. Bekjempelse og utbedring av skader
Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner
Skader på betongkonstruksjoner. Skadesymptomer, tilstandsgrader og
utbedringsmåter
Stormsikring av eksisterende lette trebygninger
Hulltaking i vegger og etasjeskillere/dekker

720.550
720.605
721.112
722.528
723.315
725.550
725.610
726.605
727.115
742.302
744.105
744.201
744.202

Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer. Utbedring og refundamentering
Forbedring av stivhet til trebjelkelag i bolighus
Etterforankring av skallmurvegger og murte forblendinger. Del I og II
Forsterkning av tretakstoler for omlegging til tung taktekning
Påbygging på småhus
Balkongen Utbedring, utvideise og nybygging
Senking av gulv i eksisterende kjeller og kryperom
Tilsyn og vedlikehold av utvendige mur-, puss- og betongoverflater
Utbedring og omlegging av overlappstekning. Del I og II
Vedlikehold, utbedring og omlegging av tekning med takfolie eller asfalt takbelegg
Skader på profilerte takplater og båndtekning. Årsaker og utbedringsmåter

Sikkerhet i bruk

§ 7-4 Sikkerhet i bruk
220.210 Sikring mot hjemmeulykker
220.213 Barnesikker bolig
220.300 Universell utforming; utforming som passer alle
220,320 Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede
Se for øvrig under §§ 7-41 til 7-48

§ 7-41 Planløsning, størrelse og utforming
220.110 Menneskets kroppsmål og plassbehov
323,101 Inngangsparti
324.301 Innvendige trapper
327.101 Skilting
360.121 Dimensjonerende mål for boligrom
370.010 Funksjons-og møbleringsmål
533.102 Vinduer. Typer og funksjoner
536.112 Rekkverk
571.508 Keramiske fliser. Typer og egenskaper
571.956 Sikkerhetsruter

§ 7-42 Utearealer
312.010 Planlegging av småhusområder
312.022 Vurdering av detaljplaner for småhusområder
312.027 Fortettingsplanlegging i småhusområder
312.112 Atkomstveier med fartsdemping
312,210 Lekearealer i boligområder
312.304 Felles og private utearealer
312.325 Kriminalitetsforebygging i fysisk planlegging



330.033
330.043
330.120
380.010
381.301
381.302
525.931
536.112

§ 7-43 Forbrenningsskader
553.121

§ 7-44 Skader fra elektriske kilder
220.210
220.213
554.115

§ 7-45 Nedfall fra byggverk
520.346
525.931
544.101
544.102
544.103
544.105
544.106
544.107
544.202
544.203
544.206
544.221
544.803
571.956
720.605
723.315

§ 7-46 Bevegelige deler av byggverk
220.210
324.501
324.506
533.102
533.301

§ 7-47 Badstue og fryserom
527.101
527.102
527.201

§ 7-48 Sikkerhet mot drukning
241.012
220.210
220.213
515.161
515.162
517.708

Utforming av arealer mellom veg og inngang på småhustomter
God boligkvalitet på små tomter
Terrassehusbebyggelse. Del I og il
Utendørs belysning. Planlegging
Lekeplasser
Lekeplassutstyr
Snøfangere
Rekkverk

Varmtvannsforsyning

Sikring mot hjemmeulykker
Barnesikker bolig
Elinstallasjoner i boliger

Oppheng for tekniske installasjoner
Snøfangere
Tekking med takstein. Materiaier, legging og forankring. Del I og II
Tekking med skifer
Tekking med profilerte metallplater på undertak
Tekking med asfalt takshingel
Tekking med trykkimpregnerte bord
Tekking med trykkimpregnert treshingel/takspon
Tekking med takfolier
Tekking med asfalt takbelegg
Mekanisk feste av asfalt takbelegg og takfolie på flate tak
Bånd- og skivetekking med falsede tynnplater
Torvtak
Sikkerhetsruter
Hulltaking i vegger og etasjeskillere/dekker
Etterforankring av skallmurvegger og murte forblendinger. Del I og II

Sikring mot hjemmeulykker
Personheiser
Trappeheiser og løfteplattformer
Vinduer. Typer og funksjoner
Valg av porter og portsystemer

Kjølerom
Fryserom
Badstuer i boliger

Mindre tiltak som er unntatt fra søke- og meldeplikt. Del I og II
Sikring mot hjemmeulykker
Barnesikker bolig
Cisterneanlegg for småhus
Drikkevannsbrønner
Vann i grøntanlegg. Små vannbassenget

Kap. VIII. Miljø og helse
§ 8-1 Miljø og helse

222.210
222.220
222.222
222.230
241.070
32.101

Miljøeffektiv programmering og prosjektering av bygninger
Planlegging av boliger med lavt energibehov
Planlegging av boliger med lavt energibehov. Eksemplet
Planlegging av energieffektive kontorbygg
Avfallsplan - Planlegging og dokumentasjon av avfallshåndtering i byggesaker 4
Trykkimpregnering og annen kjemisk trebeskyttelse mot sopper, insekter og marine
borere

470.101
470.103
470.105
470.111
470.112
472.321
501.005
700.100
700.105
700.110
700.211
700.264
700.802
700.804
700.806
701.266
752.207
752.215
752.250
752.601

Livsløpsvurdering av bygninger og bygningsmaterialet
Miljømerker og miljødeklarasjoner
Miljødata fra produksjon av bygningsmaterialet
Miljødata for bygningskonstruksjoner
Miljøriktig valg av produkter. Bruk av miljødeklarasjoner
Boliger med lavt energibehov. Tekniske løsninger og installasjoner
Miljøeffektiv byggproduksjon
Innemiljø i eksisterende bygninger. Problemer og utbedring
Inneklimaproblemer i yrkesbygninger
Byggskader. Oversikt
Renholdsplanlegging
Systemer for energioppfølging
Miljøsanering ved riving og ombygging
Riving av bygninger. Planlegging
Riving av bygninger. Gjennomføring
Energisparende tiltak i boliger
Drift og vedlikehold av varmtvannssentraler, distribusjonsnett og varmeanlegg
Boligventilasjon. Drift og vedlikehold
Renhold av ventilasjonsanlegg. Behov og metoder
Forbedring av ventilasjonen i boliger

Energibruk

§ 8-2. Energibruk
Se under §§ 8-21 til 8-23

§ 8-21 Energi og effekt
222.220
222.222
222.230
471.008
471.009

Planlegging av boliger med lavt energibehov
Planlegging av boliger med lavt energibehov. Eksemplet
Planlegging av energieffektive kontorbygg
Beregning av U-verdier etter NS-EN ISO 6946
Beregning av U-verdi og varmestrøm for konstruksjoner mot grunnen etter NS-EN
ISO13370

471.010
471.011
471.012

U-verdier for bygningskonstruksjoner. Beregningsgrunnlag
U-verdier. Etasjeskillere
U-verdier. Vegger over terreng. Del I og II
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471.013
471.014
471.018
471.019
471.020
471.021
472.308
472.314
472.321
472.411
472.421
472.422
472.423
527.231
552.308
552.340
720.012
720.015
720.032

U-verdier. Tak
U-verdier. Vegger mot terreng
Dokumentasjon av forventet energibruk i bygninger. Krav til hver enkelt bygningsdel
Dokumentasjon av forventet energibruk i bygninger. Varmetapsrammer
Dokumentasjon av forventet energibruk i bygninger. Energirammer
Forenklet miljøvurderingsmetode for nye tømmerhus
Beregning av årlig energibehov i småhusetter NS 3031
Beregning av bygningers energi- og effekt-budsjett etter NS 3032
Boliger med lavt energibehov. Tekniske løsninger og installasjoner
Solstrålingsdata for energi- og effektberegninger
Valg av vinduer til boliger. Energibehov og inneklima
Valg av vinduer til yrkesbygg. Energibehov og inneklima
Valg av vinduer til yrkesbygg. Energibehov og inneklima. Eksempel
Glassgårder i store bygg. Temperatur- og energiforhold
Viftestøy og energiforbruk til vifter. Del I og II
Varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg. Del I og II
U-verdier for eldre konstruksjoner før og etter isolering
Utbedring av kuldebroer
Termografering av bygninger

§ 8-22 Tetthet
472.321 Boliger med lavt energibehov. Tekniske løsninger og installasjoner
472.451 Dynamisk isolasjon. Teori og prinsippbeskrivelse
472.454 Småhustak med dynamisk isolasjon
472.642 Vinduer, dører og porter. Tetthet og U-verdier. Konsekvenser for energiforbruk
522.355 Etasjeskiller med trebjelkelag. Varmeisolasjon og tettesjikt
523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting
523.701 Innsetting av vindu i trevegger
523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger
523.721 Innsetting av ytterdør
525.101 Isolerte skrå tretak med lufting under undertak
525.102 Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre
525.106 Skrå tretak med kaldt loft
525,107 Skrå tretak med oppvarmet rom i deler av loftet
525.207 Kompakte tak. Del I og II
525.305 Isolert terrasse med trebjelker
525.583 Glasstak. Konstruksjonsprinsipper. Beregning av giasstykkelser
525.775 Overlys med kupler av plast
525.777 Innsetting av takvindu
525.779 Takopplett og arker i tretak
533.202 Ytterdører av tre
533.301 Valg av porter og portsystemer
542.003 Luftede kledninger og fuger. Påkjenninger, prinsipper og virkemåter
542.101 Stående trekledning
542.102 Liggende trekledning
542.201 Profilerte plater og kassetter av metall
542.301 Murt forblending. Del I og II
542.302 Platekledning med naturstein
542.303 Puss på isolasjon
542.305 Keramiske fliser
542.508 Mekanisk feslet glass
542.510 Kledning av fastlimt glass
542.811 Fasadepuss. Valg av puss
542.813 Fasadepuss. Utførelse
544.101 Tekking med takstein. Materialer, legging og forankring. Del I og II
544.102 Tekking med skifer
544.103 Tekking med profilerte metallplater på undertak
544.105 Tekking med asfalt takshingel
544.106 Tekking med trykkimpregnerte bord
544.107 Tekking med trykkimpregnert treshingel/takspon
544.202 Tekking med takfolier
544.203 Tekking med asfalt takbelegg
544.204 Tekking med asfalt takbelegg (takpapp) og takfolie. Detaljløsninger
544.206 Mekanisk feste av asfalt takbelegg og takfolie på flate tak
544.221 Bånd- og skivetekking med falsede tynnplater
544.803 Torvtak
552.103 Oppvarming av boliger. Energiforbruk og kostnader
552.303 Balansert ventilasjon i småhus
700.117 Undersøkelse av fuktskader i bygninger
700.119 Fukt i bygninger. Uttørking
700.613 Ombygging av loft til bolig
720.035 Måling av bygningers lufttetthet. Trykkmetoden
723.312 Etterisolering av betong- og murvegger
723.511 Etterisolering av trevegger
723.638 Utskifting av vinduer
725.116 Utbedring av skader i skrå tretak uten kaldt loft
725.117 Utbedring av skader i skrå tretak med kaldt loft
725.118 Skader i kompakte tak. Årsaker og utbedring
725.121 Skader på terrasser over oppvarmede rom
725.403 Etterisolering av tretak
725.722 Skader på takbeslag. Årsaker og utbedring
742.864 Skader på puss. Årsaker og utbedring
744.105 Utbedring og omlegging av overlappstekning. Del I og II
744.201 Vedlikehold, utbedring og omlegging av tekning med takfolie eller asfalt takbelegg
744.202 Skader på profilerte takplater og båndtekning. Årsaker og utbedringsmåter744,202

§ 8-23 Energi og miljøvennlige materialer
220.120 Planlegging av godt innemiljø i boliger. Momentliste
222.210 Miljøeffektiv programmering og prosjektering av bygninger
470.101 Livsløpsvurdering av bygninger og bygningsmaterialer
470.103 Miljømerker og miljødeklarasjoner
470.105 Miljødata fra produksjon av bygningsmaterialer
470.111 Miljødata for bygningskonstruksjoner
470.112 Miljøriktig valg av produkter. Bruk av miljødeklarasjoner
501.005 Miljøeffektiv byggproduksjon
501.008 Økoprofil for næringsbygg
501.009 Økoprofil for boliger
570.005 Dokumentasjonsordninger for produkter til byggverk
570.010 NBI Teknisk Godkjenning
570.020 NBI Produktsertifisering

194

VEDLEGG 2



VEDLEGG 2

195

Innemiljø

§ 8-3 Innemiljø
220.120
220.315
321.015
376.110
401.010
421.501
421.502
421.505
421.510
421,522
421.610
421.630
552.311
552.312
552.315
700.100
700.105
727.121
773.340
773.341

Planlegging av godt innemiljø i boliger. Momentliste
Tilgjengelighet til og i skolebygninger
Planlegging av gode lydforhold i bygninger
Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene
Funksjonskrav, ytelsesnivåer og tekniske løsninger
Temperaturforhold og lufthastighet. Betingelser for termisk komfort
Krav til luftkvalitet

Krav til innemiljøet i yrkes- og servicebygninger
Tilrettelegging for godt innemiljø i boliger
Bygningsmaterialer og luftkvalitet
Krav til lys og belysning
Statisk elektrisitet. Årsaker og kontrollmetoder
Ventilasjon og inneklima i skoler
Ventilasjon og inneklima i barnehager
Inneklimaanlegg i svømmehaller. Prosjektering
Innemiljø i eksisterende bygninger. Problemer og utbedring
Inneklimaproblemer i yrkesbygninger
Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring
Asbest i bygninger. Påvisning og prøvetaking
Asbestsanering

§ 8-31 Dokumentasjon av innemiljø

§ 8-32 Luftkvalitet
376.110
421.501
421.502
421.503
421.505
421.510
421.522
700.100
700.105
752.215
752.250
752.601

Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene
Temperaturforhold og lufthastighet. Betingelser for termisk komfort
Krav til luftkvalitet
Krav til luftmengder i ventilasjonsanlegg
Krav til innemiljøet i yrkes- og servicebygninger
Tilrettelegging for godt innemiljø i boliger
Bygningsmaterialer og luftkvalitet
Innemiljø i eksisterande bygninger. Problemer og utbedring
Inneklimaproblemer i yrkesbygninger
Boligventilasjon. Drift og vedlikehold
Renhold av ventilasjonsanlegg. Behov og metoder
Forbedring av ventilasjonen i boliger

§ 8-33 Forurensninger
310.110
376.110
432.101

Natur- og miljøhensyn ved valg av utbyggings-område
Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene
Trykkimpregnering og annen kjemisk trebeskyttelse mot sopper, insekter og marine
borere

511.211
514.115
514.221
520.706
521.011
521.111
521.203
522.111
522.117
570.005
570,010
570.020
701.706
720.081
720.082
720.085
721.112
721.211

Planlegging for bygging påforurenset grunn
Lokal overvannshåndtering i boligområder
Fuktsikring av bygninger
Radon. Bygningstekniske tiltak
Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen
Gulv på grunnen med ringmur for oppvarmede bygninger. Utførelse
Ringmur med ventilert kryperom
Kjellergolv av betong
Industrigolv av betong på grunnen
Dokumentasjonsordningerfor produktertil byggverk
NBI Teknisk Godkjenning
NBI Produktsertifisering
Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterande bygninger
Insektskader. Angrepsformer og bekjempelse
Mugg-, råte-, og fargeskadesopp. Angrepsformer og bekjempelse
Ekte hussopp. Bekjempelse og utbedring av skader
Eldre bygningsfundamenter og grunnmurar. Utbedring og refundamentering
Skader i kryperom. Årsaker og utbedringsmetoder

§ 8-34 Ventilasjon
376.110
379.310
379.320
421.502
421.503
421.505
421.510
421.522
536.215
552.301
552.302
552.303
552.305
552.311
552.312
552.315
552.318
552.323
552.331
552.351
552.352
552.360
700.100
700.105
752.215
752.250
752.601

Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene
Plassbehov og plassering av tekniske rom for ventilasjonsanlegg
Plassbehov for føringsveier til tekniske installasjoner
Krav til luftkvalitet
Krav til luftmengder i ventilasjonsanlegg
Krav til innemiljøet i yrkes- og servicebygninger
Tilrettelegging for godt innemiljø i boliger
Bygningsmaterialer og luftkvalitet
Lydisolasjonsegenskaper til ytterveggsventiler
Ventilasjon av boliger. Prinsipper og behov
Naturlig og mekanisk avtrekksventilasjon i småhus
Balansert ventilasjon i småhus

t

Ventilasjon i boligblokker/bygårder
Ventilasjon og inneklima i skoler
Ventilasjon og inneklima i barnehager
Inneklimaanlegg i svømmehaller. Prosjektering
Ventilasjon i røykeavdelinger på restauranter og andre serveringssteder
Behovsstyrt regulering av ventilasjon
Filtrering av uteluft for ventilasjonsanlegg
Fordeling av ventilasjonsluft i rom
Dimensjonering av tilluft fra ventilasjonsanlegg
Plassering av friskluftinntak og avkast for å minske forurensning
Innemiljø i eksisterande bygninger. Problemer og utbedring
Inneklimaproblemer i yrkesbygninger
Boligventilasjon. Drift og vedlikehold
Renhold av ventilasjonsanlegg. Behov og metoder
Forbedring av ventilasjonen i boliger

§ 8-35 Lys
220.315
311.115
360,301
375.415
376.110

Tilgjengelighet til og i skolebygninger
Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold. Del I og II
Belysning i boligen
Belysning i hoteller og andre overnattingssteder
Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene



421.601
421.602
421.610
421.621
421.625
421,626
421.628
700,610

§ 8-36 Termisk inneklima
220.120
421.501
421.505
421,510
472.411
527.231
552.102
552.103
552.108
552.111
552,112
552.114
552.122
552.124
552.135
552.141
552.301
552.302
552,303
552.305
552.311
552.312
552.315
552.351
552.403
552.455
700.100
700.105
752,130
752.207

§ 8-37 Fukt
311.015
370.804
376.110
421.132
432.101

471.111
474.511
474.531
474.533
514.114
514.115
514.221
520.406
520.415
522.355
523.255
523.701
523.702
523.721
525.002
525.101
525.102
525.106
525.107
525.207
525.304
525.305
525.306
525.307
525,583
525.775
525.777
525.779
527,204
527.245
541.304
541.314
541,411
541.421
541.805
542.003
542.101
542.102
542,201
542.301
542.302
542.303
542.305
542.508
542,510
542.811
542.813
543.111
543,301
543.505
544.101
544.102

Lys og lystekniske begreper
Dagslys. Egenskaper og betydning
Krav til lys og belysning
Metoder for distribusjon av dagslys i bygninger
Beregning og dokumentasjon av dagslys i bygninger
Forenklet metode for beregning av gjennomsnittlig dagslysfaktof i bygninger
Dagslys i rom i kjellere med lysgrav
Bygningslovgivningen ved innredning av selvstendig boenhet i eksisterende bolig

Planlegging av godt innemiljø i boliger. Momentliste
Temperaturforhold og lufthastighet. Betingelser for termisk komfort
Krav til innemiljøet i yrkes- og servicebygninger
Tilrettelegging for godt innemiljø i boliger
Solstrålingsdata for energi- og effektberegninger
Glassgårder i store bygg. Temperatur- og energiforhold
Oppvarming av boliger. Metoder og systemer
Oppvarming av boliger. Energiforbruk og kostnader
Automatisk temperaturregulering i elektrisk oppvarmede småhus
Vannbåret golvvarme
Elektriske golvvarmeanlegg
Elektrisk takvarme
Vannbåret lavtemperatur golvvarmeanlegg med stor energifleksibilitet
Vannbåret lavtemperatur golvvarme i lette flytende golv
lldstedsregler for ovner og peiser
Skorsteiner for mindre ildsteder
Ventilasjon av boliger. Prinsipper og behov
Naturlig og mekanisk avtrekksventilasjon i småhus
Balansert ventilasjon i småhus
Ventilasjon i boligblokker/bygårder
Ventilasjon og inneklima i skoler
Ventilasjon og inneklima i barnehager
Inneklimaanlegg i svømmehaller. Prosjektering
Fordeling av ventilasjonsluft i rom
Varmepumper. Funksjonsbeskrivelse
Vannbaserte solfangere. Funksjon og energiutbytte
Innemiljø i eksisterende bygninger. Problemer og utbedring
Inneklimaproblemer i yrkesbygninger
Demontering og oppsetting av eldre ildsteder. Del I og II
Drift og vedlikehold av varmtvannssentraler, distribusjonsnett og varmeanlegg

Overvann i byggeområder
Storkjøkken
Planlegging av lokaler for naeringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene
Fuktmekanikk
Trykkimpregnering og annen kjemisk trebeskyttelse mot sopper, insekter og marine
borere
Beregningsmetode for å unngå kondens eller muggvekst på innvendige overflater
Vurdering av fuktsikkerhet. Kontrollpunkter
Måling av fukt i materialer
Uttørking og kontrollmåling av byggfukt
Lokal overvannshåndtering
Lokai overvannshåndtering i boligområder
Fuktsikring av bygninger
Fugeforsegling med fugemasse
Beslag mot nedbør
Etasjeskiller med trebjelkelag. Varmeisolasjon og tettesjikt
Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting
Innsetting av vindu i trevegger
Innsetting av vindu i mur- og betongvegger
Innsetting av ytterdør
Takkonstruksjonen Valg av konstruksjonstypar og materialer
Isolerte skrå tretak med lufting under undertak
Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre
Skrå tretak med kaldt loft
Skrå tretak med oppvarmet rom i deler av loftet
Kompakte tak. Del I og II
Terrasse på etasjeskiller av betong
Isolert terrasse med trebjelker
Takterrasser med beplantning
Tak for biltrafikk og parkering. Del I og II
Glasstak. Konstruksjonsprinsipper. Beregning av glasstykkelser
Overlys med kupler av plast
Innsetting av takvindu
Takopplett og arker i tretak
Bad og andre våtrom
Rom med høy fuktbelastning
Legging av banebelegg på golv
Fugefrie plastbelegg. Del I og II
Keramiske fliser på golv. Del I og li
Keramiske fliser som utendørs belegg
Golv i bad og andre våtrom. Del I og II
Luftede kledninger og fugen Påkjenninger, prinsipper og virkemåter
Stående trekledning
Liggende trekledning
Profilerte plater og kassetter av metall
Murt forblending. Del I og II
Platekledning med naturstein
Puss på isolasjon
Keramiske fliser
Mekanisk festet glass
Kledning av fastlimt glass
Fasadepuss, Valg av puss
Fasadepuss. Utfø reise
Innbygging av bade- og dusjkar
Keramiske fliser på innvendige vegger
Vegger i bad og andre våtrom
Tekking med takstein. Materialer, legging og forankring. Del I og II
Tekking med skifer
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544.103 Tekking med profilerte metallplater på undertak
544.105 Tekking med asfait takshingel
544.106 Tekking med trykkimpregnerte bord
544.107 Tekking med trykkimpregnert treshingel/takspon
544.202 Tekking med takfolier
544.203 Tekking med asfalt takbelegg
544.204 Tekking med asfalt takbelegg (takpapp) og takfolie. Detaljløsninger
544.206 Mekanisk feste av asfalt takbelegg og takfolie på flate tak
544.221 Bånd- og skivetekking med falsede tynnplater
544.803 Torvtak
573.430 Materialdata for vanndamptransport
614.018 Eldre lover og forskrifter knyttet til bad og andre våtrom. Del I og II
700.117 Undersøkelse av fuktskader i bygninger
700.119 Fukt i bygninger. Uttørking
700.613 Ombygging av loft til bolig
720,081 Insektskader. Angrepsformer og bekjempelse
720.082 Mugg-, råte- og fargeskadesopp. Angrepsformer og bekjempelse
720.085 Ekte hussopp. Bekjempelse og utbedring av skader
723.312 Etterisolering av betong- og murvegger
723.511 Etterisolering av trevegger
723.638 Utskifting av vinduer
725.116 Utbedring av skader i skrå tretak uten kaidt loft
725.117 Utbedring av skader i skrå tretak med kaldt loft
725.118 Skader i kompakte tak. Årsaker og utbedring
725.121 Skader på terrasser over oppvarmede rom
725.403 Etterisolering av tretak
725.722 Skader på takbeslag. Årsaker og utbedring
727.121 Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring
727.602 Planlegging av nye våtrom i boliger
727.813 Vannskader i våtrom
727.815 Tilstandsanalyse av våtrom. Del I og II
727.826 Nytt baderom i boliger
740.111 Kondens på kalde overflater. Årsaker og tiltak
741.401 Fuktskader på myke og halvharde golvbelegg. Årsaker og utbedringsmetoder
741.402 Fuktskader på tregolv. Årsaker og utbedringsmetoder
742.864 Skader på puss. Årsaker og utbedring
744.105 Utbedring og omlegging av overlappstekning. Del I og II
744.201 Vedlikehold, utbedring og omlegging av tekning med takfolie eiler asfalt takbelegg
744.202 Skader på profilerte takplater og båndtekning. Årsaker og utbedringsmåter

§ 8-38 Rengjøring før bygning tas i bruk
220,120
501.101
501.105
501.107

§ 8-4 Lydforhold og vibrasjoner
220.315
321.015
421.401
421.402
421.403
421.420
421.421
421.423
421.424
421.425
421.431
517.521
517.522
520.325
520.535
522.351
522.511
522.512
522.513
522.514
522.515
522.517
522.521
523,422
524.305
524.321
524.325
524,331
524.361
525.422
527.300
527.301
527,302
527.303
527.304
527,305
527.307
527.309
527.311
527.315
532.225
532.241
533.109
534.141
536.215
541.121
543.414
543,424
543.434
550.501
552.306
552.308
553.181

Planlegging av godt innemiljø i boliger. Momentliste
Planlegging og bygging med lite avfall
Byggavfall. Oppsamling og brannsikkerhet
Ren og ryddig byggeprosess

Tilgjengelighet til og i skolebygninger
Planlegging av gode lydforhold i bygninger
Bygningsakustikk og støy. Generelle grunnbegreper
Støy, romakustikk, lydisolering. Grunnbegreper
Støy, romakustikk, lydisolering. Begreper brukt i forskrifter og ved prosjektering
Beregning av lydisolasjon mellom to rom
Støy i rom og foran fasade. Grenseverdier for lydnivå
Innendørs skjermer mot støy
Innbygging av støykilder
Isolering mot utendørs støy. Beregningsmetode. Del I og II
Lydisolering av gjennomføringer
Utendørs skjermer mot støy. Prinsipper og beregning
Utendørs skjermer mot støy. Utførelse og stedstilpasning
Tilsiutningsdetaljer i brann- og lydskillende konstruksjoner
Vibrasjoner og strukturlyd i bygninger fra veg og jernbane
Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse
Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag. Del I og II
Lydisolasjonsegenskaper til lette etasjeskillere. Målte verdier
Lydisolerende tunge etasjeskillere. Del I og II
Lydisolerende tunge etasjeskillere. Konstruksjonseksempler
Flytende golv for lyd- og vibrasjonsisoiering
Lydisolasjonsegenskaper til golv i våtrom
Støydempende golvkonstruksjoner i tekniske rom
Lydisolasjonsegenskaper til yttervegger
Skilievegg mellom rekkehusboliger
Lydisolasjonsegenskaper til tunge innervegger
Lydisolasjonsegenskaper til lette innervegger
Lydisolasjonsegenskaper til system- og foldevegger for yrkesbygg
Luftlydisolasjon mellom trapperom/korridor og oppholdsrom i ulike bygninger
Lydisolasjonsegenskaper til tak
Romakustikk. Del I og II
Lydisolerte kontroll- og hvilerom
Lydregulering og støyreduksjon i industrilokaler
Lydregulering og støyreduksjon i idretts- og svømmehailer
Lydregulering i rom med tilhørere
Lydforhold i skoler, fritidshjem og barnehager
Støydemping i trapperom og korridorer
Lydisolering og lydregulering i kontorlokaler
Lydregulering og støydemping i glassoverbygde arealer
Lydregulering av studioer og kontrollrom/lytterom
Trinnlyd fra lette trapper i boliger
Trinnlyd fra innvendige betongtrapper
Lydisolasjonsegenskaper til vinduer
Lydisolasjonsegenskaper til dører
Lydisolasjonsegenskaper til ytterveggsventiler
Egenskaper til trinnlyddempende belegg
Lydabsorberende egenskaper til materialer og konstruksjoner
Lydspredende flater (diffusorer)
Lydreflekterende flater
Vibrasjonsisoiering av maskiner og utstyr
Støy i rom fra ventilasjonsanlegg. Del I og II
Viftestøy og energiforbruk til vifter. Del I og II
Støy fra vanntilførselsnett
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553.182
571.958
573.420
700.125
700.610
722,512
722.524
722.525
722.528
723.531
724.523
727.305

§ 8-41 Dokumentasjon

§ 8-42 Beskyttelse mot støy
Se under § 8-4

§ 8-43 Beskyttelse mot vibrasjoner
Se under § 8-4

Ytre miljø
§ 8-5 Ytre miljø

222.210
241.070
432.101

470.101
470.103
470.105
470,111
472.321
501.005
501.101
501.105
570.005
570.010
570.020
700.802
700.804
700.806
773.340
773.341

§ 8-51 Energiforhold
222.220
222.222
222,230
310.110
310.111
311.109
311.110
515,505

§ 8-52 Begrensning av utslipp
311.015
514.114
514.115
515.455
515.465
552.360
533.008
553.451
553.456
752.130
753.143
753.211

§ 8-53 Forurensning i grunnen
511.211

Drift, vedlikehold og renhold

§ 8-6 Drift, vedlikehold og renhold

Støy fra avløpsinstallasjoner
Lydisolasjonsegenskaper til ruter
Lyddata for materialer og konstruksjonar
Skader på bygninger fra rystelser. Forebygging
Bygningslovgivningen ved innredning av selvstendig boenhet i eksisterende bolig
Forbedring av lydisolasjonen til trebjelkelag
Forbedring av lydisolasjonen i tunge etasjeskillere
Knirk i golv. Årsaker og utbedringsmetoder
Forbedring av stivhet til trebjelkelag i bolighus
Forbedring av lydisolasjonen i yttervegger. Del I og II
Forbedring av lydisoleringen i vegger
Forbedring av lydisolering ved rom i rom - løsninger

Miljø effektiv programmering og prosjektering av bygninger
Avfallsplan - Planlegging og dokumentasjon av avfallshåndtering i byggesaker
Trykkimpregnering og annen kjemisk trebeskyttelse mot sopper, insekter og marine
borere
Livsløpsvurdering av bygninger og bygningsmaterialer
Miljømerker og miljødeklarasjoner
Miljødata fra produksjon av bygningsmaterialer
Miljødata for bygningskonstruksjoner
Boliger med lavt energibehov. Tekniske løsninger og instaliasjoner
Miljøeffektiv byggproduksjon
Planlegging og bygging med lite avfall
Byggavfall. Oppsamling og brannsikkerhet
Dokumentasjonsordninger for produkter til byggverk
NBI Teknisk Godkjenning
NBl Produktsertifisering
Miljøsanering ved riving og ombygging
Riving av bygninger. Planlegging
Riving av bygninger. Gjennomføring
Asbest i bygninger. Påvisning og prøvetaking
Asbestsanering

Planlegging av boliger med lavt energibehov
Planlegging av boliger med lavt energibehov. Eksempler
Planlegging av energieffektive kontorbygg
Natur- og miljøhensyn ved valg av utbyggingsområde
Natur- og miljøhensyn i bebyggelsesplanen
Klimaundersøkelser i værharde utbyggingsområder
Arealdisponering og vernetiltak i værharde utbyggingsområder
Fjernvarme i boligområder. Del I og II

Overvann i byggeområder
Lokal overvannshåndtering
Lokal overvannshåndtering i boligområder
Infiltrasjon og varmegjenvinning av grått avløpsvann fra bolig- og fritidshus
Avløpsvann fra fritidshus
Plassering av friskluftinntak og avkast for å minske forurensning
Avløpsanlegg
Alternative klosettanlegg
Bioløgiske klosetter
Demontering og oppsetting av eldre ildsteder. Del I og II
Korrosjon på avløpsrør av støpejern
Drift og vedlikehold av sanitæranlegg

Planlegging for bygging på forurenset grunn

Planlegging av lokalerfor næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene
Forbruksavfall. Kildesortering, oppsamling og brannsikkerhet
Intervaller for vedlikehold. Del I og II
Renholdsplanlegging
Renhold i skoler og barnehager
Renhold i boliger. Tilrettelegging og metoder
Systemer for energioppfølging
Vedlikehold - grunnlag
Tilstandsanalyse som grunnlag for vedlikeholdsplan
Vedlikehold av småhus
Boligventilasjon. Drift og vedlikehold
Renhold av ventilasjonsanlegg. Behov og metoder

Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene
Mønster for drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon for yrkesbygg
Mønster for dokumentasjon av småhus
Brukerhåndbok for yrkesbygg
Systemer for energioppfølging
Drift og vedlikehold av varmtvannssentraler, distribusjonsnett og varmeanlegg
Boligventilasjon. Drift og vedlikehold
Drift og vedlikehold av sanitæranlegg
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§ 8-62 Vedlikehold

720.114
720.115
720.116

720.232
721.211
722.403
722.525
723.105
723.235
723.321
725.115
725.116
725.117
725.118
725.121
725.722
727.121
727.813
727.815
733.301
740.215
741.301
741.305
741.401
741.402
742,241
742.243
742.245
742.301
742.302
742.641
742.642
742.663
742.864
743.113
744.105
744.201
744.202
752.207
752.215
752.410
753.012
753.115
753.143
753.211
770,111

§ 8-63 Rengjørbarhet og rengjøring
323.101
324.301
376.110
379.243
421,510
550.221
543.613
700.211
700.212
700.218
740.218
740.219
741.203
741.204
741.305
752.250

IX Installasjonar

§ 9-1 Installasjonen

321.010
321.011
376.110
421.431
421,424
471.111
501.005
520.342

241.070
620.015
620.020
626.110
626.113
624.010
700.012
700.302
700.305
700.312
717.123
717.124
720.063
720.081
720.082
720.085
720.111
720.112

Se §§ 9-2 til 9-7
222.210

Avfallsplan - Planlegging og dokumentasjon av avfallshåndtering i byggesaker
Intervallerfor vedlikehold. Del I og II
Valg og implementering av edb-basert FDVU-system i byggforvaitning
Mønster for drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon for yrkesbygg
Mønster for dokumentasjon av småhus
Livssykluskostnaderfor byggverk. Beregningseksempler
Veiledning for vedlikehold og utbedring av eldre bygninger
Vedlikehold - grunnlag
Tilstandsanalyse som grunnlag for vedlikeholdsplan
Vedlikehold av småhus

Vedlikehold og skjøtsel av utearealer i bebyggelse. Gras og blomsterplanter
Vedlikehold og skjøtsel av utearealer i bebyggelse. Busker, trær og naturmark
Alkalireaksjoner i betong. Skader og utbedring
Insektskader. Angrepsformer og bekjempelse
Mugg-, råte- og targeskadesopp. Angrepsformer og bekjempelse
Ekte hussopp. Bekjempelse og utbedring av skader
Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner
Skader på betongkonstruksjoner. Skadesymptomer, tilstandsgrader og
utbedringsmåter
Betongkonstruksjoner i driftsbygninger. Skader og utbedring
Tilstandsanalyse av utvendig treverk. Registrering og vurdering
Tilstandsanalyse av utvendig treverk. Billedkatalog, symplomliste og typiske
skadesteder
Armeringskorrosjon i betongkonstruksjoner. Utbedring av skader
Skader i kryperom. Årsaker og utbedringsmetoder
Skader på betongdekker i garasjeanlegg
Knirk i golv. Årsaker og utbedringsmetoder
Boligblokker. Modernisering og utbedring
Murte vegger. Skader og utbedringsalternativer
Murte vegger av lettklinkerblokker. Påvisning og utbedring av sulfatskader
Utbedring av skader på oppforede tretak
Utbedring av skader i skrå tretak uten kaldt loft
Utbedring av skader i skrå tretak med kaldt loft
Skader i kompakte tak. Årsaker og utbedring
Skader på terrasser over oppvarmede rom
Skader på takbeslag. Årsaker og utbedring
Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring
Vannskader i våtrom
Tilstandsanalyse av våtrom. Del I og II
Vedlikehold av vinduer
Skader på innvendig flisbelegg. Årsaker og utbedring
Vedlikehold av parkett- og bordgolv
Golv i idrettshaller. Renhold, vedlikehold og utbedring
Fuktskader på myke og halvharde golvbelegg. Årsaker og utbedringsmetoder
Fuktskader på tregolv. Årsaker og utbedringsmetoder
Fasaderengjøring
Graffiti. Fjerning og forebygging
Fjerning av maling fra fasader
Vedlikehold av utvendig trepanel
Tilsyn og vedlikehold av utvendige mur-, puss- og betongoverflater
Utvendig behandling av eldre trehus. Opprinnelig materialbruk og fargesetting
Utvendig behandling av eldre trehus. Fargeundersøkelse og ny maling
Utvendig maling på puss, tegl og betong - eldre bygninger
Skader på puss. Årsaker og utbedring
Eldre listverk. Materialbruk, utbedring og overflatebehandling
Utbedring og omlegging av overlappstekning. Del I og II
Vedlikehold, utbedring og omlegging av tekning med takfolie eller asfalt takbelegg
Skader på profilerte takplater og båndtekning. Årsaker og utbedringsmåter
Drift og vedlikehold av varmtvannssentraler, distribusjonsnett og varmeanlegg
Boligventilasjon. Drift og vedlikehold
Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedringsmetoder
Frost i vannrør. Årsaker og utbedring
Vanninstallasjoner. Levetid og inspeksjon
Korrosjon på avløpsrør av støpejern
Drift og vedlikehold av sanitæranlegg
Mørtler for rehabilitering av eldre murbygninger

Inngangsparti
Innvendige trapper
Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene
Renhold og renholdsrom i store bygg
Tilrettelegging for godt innemiljø i boliger
Sentralstøvsugeranlegg
Nedforet himling
Renholdsplanlegging
Renhold i skoler og barnehager
Renhold i boliger. Tilrettelegging og metoder
Renhold av inventar- og innredningsoverflater. Midler og metoder. Del I og II
Rengjøring av overflater og gjenstander i verneverdige bygninger
Renhold avteppegolv. Midler og metoder
Renhold av myke, halvharde og harde golv. Midler og metoder
Golv i idrettshaller. Renhold, vedlikehold og utbedring
Renhold av ventilasjonsanlegg. Behov og metoder

Miljøeffektiv programmering og prosjektering av bygninger
Byggeskikk. Definisjoner og virkemidler
Vurdering av byggeskikk med byggeskikksirkelen
Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene
Lydisolering av gjennomføringer
Innbygging av støykilder
Beregningsmetode for å unngå kondens eller muggvekst på innvendige overflater
Miljøeffektiv byggproduksjon
Gjennomføring av kabler og rør i brannskiller

Kap.
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520.346
612.010
612.011
612.012
612,015
740.111
752,604

Oppheng for tekniske installasjoner
Stilarter i arkitekturen - hovedtrekk og eksempler. Del I og II
Stilarter i arkitekturen etter 1945. Del I og II
Bygningsvern. Definisjoner, verneverdier og råd om bygningspleie
Bygningsvern. Lover og vernemyndigheter
Kondens på kalde overflater. Årsaker og tiltak
Utforming av utvendige komponenter ved ettermontering av tekniske anlegg

Varmeanlegg

§ 9-2 Varmeanlegg

Se også under § 9-1

§ 9-21 Fyringsanlegg
522.353
552.109
552.135
552.141
752.130
752.207
752.410
Se også under § 9-1

§ 9-22 Elektriske varmeanlegg
552.108
552.109
552.112
552.114
554,105
752.207
Se også under § 9-1

§ 9-23 Varmeanlegg tilknyttet fjernvarme
515.505
552.109
552.111
752.207
Se også under § 9-1

§ 9-24 Sentralvarmeanlegg
520.342
520.346
552.109
552.111
552.122
552.124
752.207
Se også under § 9-1

222.220
222.222
222.230
321.020
421.501
421.505
421,510
472.308
472.314
472.321
472.411
515.505
520.342
520.346
527.201
533.163
533.301
552.102
552.103
552.108
552.109
552.111
552.112
552.114
552.122
552.124
552.308
552.311
552.312
552.315
552.340
552.350
552.403
552.455
700,100
700.105
700.264
701.266
752.207

Planlegging av boliger med lavt energibehov
Planlegging av boliger med lavt energibehov.Eksempler
Planlegging av energieffektive kontorbygg
Plassering og utforming av bygninger på værharde steder
Temperaturforhold og lufthastighet. Betingelser for termisk komfort
Krav til innemiljøet i yrkes- og servicebygninger
Tilrettelegging for godt innemiljø i boliger
Beregning av årlig energibehov i småhus etter NS 3031
Beregning av bygningers energi- og effekt-budsjett etter NS 3032
Boliger med lavt energibehov. Tekniske løsninger og installasjoner
Solstrålingsdata for energi- og effektberegninger
Fjernvarme i boligområder. Del I og II
Gjennomføring av kabler og rør i brannskiller
Oppheng for tekniske installasjoner
Badstuer i boliger
Solskjerming
Valg av porter og portsystemer
Oppvarming av boliger. Metoder og systemer
Oppvarming av boliger. Energiforbruk og kostnader
Automatisk temperaturregulering i elektrisk oppvarmede småhus
Varmtvannssentraler og varmeanlegg
Vannbåret goivvarme
Elektriske golvvarmeanlegg
Elektrisk takvarme
Vannbåret lavtemperatur golvvarmeanlegg med stor energifleksibilitet
Vannbåret lavtemperatur goivvarme i letteflytende golv
Viftestøy og energiforbruk til vifter. Del I og II
Ventilasjon og inneklima i skoler
Ventilasjon og inneklima i barnehager
Inneklimaanlegg i svømmehaller. Prosjektering
Varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg. Del I og II
Vannbaserte kjøle- og varmesystemer for himlinger
Varmepumper. Funksjonsbeskrivelse
Vannbaserte solfangere. Funksjon og energi-utbytte
Innemiljø i eksisterande bygninger. Problemer og utbedring
Inneklimaproblemer i yrkesbygninger
Systemer for energioppfølging
Energisparende tiltak i boliger
Drift og vedlikehold av varmtvannssentraler, distribusjonsnett og varmeanlegg

Trebjelkelag i bolighus. Bæreevne ved last fra peiser og ovner
Varmtvannssentraler og varmeanlegg
lldstedsregler for ovner og peiser
Skorsteiner for mindre ildsteder
Demontering og oppsetting av eldre ildsteder. Del I og II
Drift og vedlikehold av varmtvannssentraler, distribusjonsnett og varmeanlegg
Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedringsmetoder

Automatisk temperaturregulering i elektrisk oppvarmede småhus
Varmtvannssentraler og varmeanlegg
Elektriske golvvarmeanlegg
Elektrisk takvarme
Elinstallasjoner i boliger
Drift og vedlikehold av varmtvannssentraler, distribusjonsnett og varmeanlegg

Fjernvarme i boligområder. Del I og II
Varmtvannssentraler og varmeanlegg
Vannbåret goivvarme
Drift og vedlikehold av varmtvannssentraler, distribusjonsnett og varmeanlegg

Gjennomføring av kabler og rør i brannskiller
Oppheng for tekniske installasjoner
Varmtvannssentraler og varmeanlegg
Vannbåret goivvarme
Vannbåret lavtemperatur golvvarmeanlegg med stor energifleksibilitet
Vannbåret lavtemperatur goivvarme i letteflytende golv
Drift og vedlikehold av varmtvannssentraler, distribusjonsnett og varmeanlegg

Ventilasjonsanlegg

§ 9-3 Ventilasjonsanlegg

§ 9-31 Utførelse av ventilasjonsanlegg
379.310 Plassbehov og plassering av tekniske rom for ventilasjonsanlegg
379.320 Plassbehov for føringsveier til tekniske installasjoner
421.424 Innbygging av sløykilder
421.503 Krav til luftmengder i ventilasjonsanlegg
472.454 Småhustak med dynamisk isolasjon
520.342 Gjennomføring av kabler og rør i brannskiller
520.346 Oppheng for tekniske installasjoner
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520.351
520.372
520,375
520.380
522,521
536.215
552.301
552.302
552.303
552.305
552.306
552.308
552.311
552.312
552.315
552.318
552.323
552.331
552.335
552.340
552.350
552.351
552.352
752.601
752.604
Se også under § 9-1

§ 9-32 Tilrettelegging for drift av ventilasjonsanlegg
552.323
552.331
552.360
626.110
626.113
626.121
752,215
752.250
Se også under § 9-1

Branntekniske krav til ventilasjonsanlegg
Termisk røykventilasjon
Mekanisk røykventilasjon
Trykksetting av trapperom ved brann
Støydempende goivkonstruksjoner i tekniske rom
Lydisolasjonsegenskaper til ytterveggsventiler
Ventilasjon av boliger. Prinsipper og behov
Naturlig og mekanisk avtrekksventilasjon i småhus
Balansert ventilasjon i småhus
Ventilasjon i boligblokker/bygårder
Støy i rom fra ventilasjonsanlegg. Del I og II
Viftestøy og energiforbruk til vifter. Del I og il
Ventilasjon og inneklima i skoler
Ventilasjon og inneklima i barnehager
Inneklimaanlegg i svømmehaller. Prosjektering
Ventilasjon i røykeavdelinger på restauranter og andre serveringssteder
Behovsstyrt regulering av ventilasjon
Filtrering av uteluft for ventilasjonsanlegg
Prosjektering av energieffektive ventiiasjons-anlegg
Varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg. Del I og II
Vannbaserte kjøle- og varmesystemer for himlinger
Fordeling av ventilasjonsluft i rom
Dimensjonering av tilluft fra ventilasjonsanlegg
Forbedring av ventilasjonen i boliger
Utforming av utvendige komponentar ved ettermontering av tekniske anlegg

Behovsstyrt regulering av ventilasjon
Filtrering av uteluft for ventilasjonsanlegg
Plassering av friskluftinntak og avkast for å minske forurensning
Mønster for drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon for yrkesbygg
Mønster for dokumentasjon av småhus
Brukerhåndbok for yrkesbygg
Boligventilasjon. Drift og vedlikehold
Renhold av ventilasjonsanlegg. Behov og metoder

Kuldeanlegg og varmepumper
§ 9-41 Utførelse av kuldeanlegg og varmepumper

Gjennomføring av kabler og rør i brannskiller
Oppheng for tekniske installasjonar

520.342
520.346
552.308 Viftestøy og energiforbruk til vifter. Del I og II

Varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg. Del I og II
Vannbaserte kjøle- og varmesystemer for himlinger
Varmepumper. Funksjonsbeskrivelse

552.340
552.350
552.403
Se også under § 9-1

§ 9-42 Maskinrom, kjøle- og fryserom
527.101 Kjøierom

Fryserom527.102
552.340 Varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg. Del I og II
Se også under § 9-1

Sanitæranlegg
§ 9-5 Sanitæranlegg

515.002 Planlegging av teknisk infrastruktur i boligområder
Lett kommunalteknikk. Hovedprinsipper515.004

515.008 Frostsikring av VA-ledninger. Frosttekniske grunnlagsdata
Frostsikring av VA-ledninger uten bruk av isolasjon. Dimensjonering
Frostsikring av VA-ledninger med isolasjonsplater. Dimensjonering
Frostsikring av VA-ledninger med isolasjonskasse eller rørskålsisolasjon.
Dimensjonering

515.011
515.012
515.013

515.015
515,021

Frostsikring av stikkledninger for vann og avløp til enkeltboliger
Hovedledninger for vann og avløp. Kostnadsbesparende framføring, forenklet
frostdimensjonering

515.034 Rasjonell utførelse av sekundær-Zstikkledninger for vann og avløp. Forenklet
frostdimensjonering

515.055
515.071
515.165
515.231
515.235
553.004
553.008
553.012
553.116
553.117
553,119
553.121
553.131
553.135
553.141
553.153
553.181
553.182
553.185
553.451
553.456
620.015
700.115
727.121
727,813
727.815
753.012
753.115
753.143
753.211

Samordning av kabler og VA-ledninger i boligområder
Rør, ventiler og kummer for grunne vann- og avløpsledninger i fellesgrøfter
Enkle renseanlegg for forbruksvann
Små vannforsyningsanlegg med pumpe
Vannforsyning for fritidsboliger
Spillvannsledninger. Dimensjoneringskriterier
Avløpsanlegg
Frostsikring av vannrør i bygninger
Vannforsyningssystem i boliger. Dimensjoneringskriterier
Plastrør for vannforsyning. Rør i rør-installasjoner
Kobberrør for vannforsyning. Åpne installasjonar
Varmtvannsforsyning
Tappearmaturer, Typer og egenskaper
Lekkasjevarslere
Korrosjon på sanitærinstallasjoner av kobber og messing
Vannsparing i boliger
Støy fra vanntilførselsnett
Støy fra avløpsinstallasjoner
Trykkstøt i sanitærinstallasjoner
Alternative klosettanlegg
Biologiske klosetter
Intervaller for vedlikehold. Del I og II

Vannskader i bygninger. Tiltak og utbedring
Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring
Vannskader i våtrom
Tilstandsanalyse av våtrom. Del I og II
Frost i vannrør. Årsaker og utbedring
Vanninstallasjoner. Levetid og inspeksjon
Korrosjon på avløpsrør av støpejern
Drift og vedlikehold av sanitæranlegg

Se også under § 9-1
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§ 9-51 Vannforsyning
321.040
515.160
515.161
515.162
515.165
515.231
515.235
520.342
520.346
553.116
553.117
553.119
553.121
553.131
553.135
553.141
553.153
553.181
553.185

Planlegging av sikkerhetsutstyr mot brann, innbrudd og vannskader
Vannkilder og vannkvalitet
Cisterneaniegg for småhus
Drikkevannsbrønner
Enkle renseanlegg for forbruksvann
Små vannforsyningsanlegg med pumpe
Vannforsyning for fritidsboliger
Gjennomføring av kabler og rør i brannskiller
Oppheng for tekniske installasjoner
Vannforsyningssystem i boliger. Dimensjoneringskriterier
Plastrør for vannforsyning. Rør i rør-installasjoner
Kobberrør for vannforsyning. Åpne installasjoner
Varmtvannsforsyning
Tappearmaturer. Typer og egenskaper
Lekkasjevarslere
Korrosjon på sanitærinstallasjoner av kobber og messing
Vannsparing i boliger
Støy fra vanntilførselsnett
Trykkstøt i sanitærinstallasjoner

Se også under § 9-1

§ 9-52 Avløp
Overvann i byggeområder
Storkjøkken

311.015
370.804
514.114
514.115
514.221
515.071
515.455
515.465
520.342
520.346
527.204
541.805
553.004
553.008
553.012
553.182
753.143

Lokal overvannshåndtering
Lokal overvannshåndtering i boligområder
Fuktsikring av bygninger
Rør, ventiler og kummer for grunne vann- og avløpsledninger i fellesgrøfter
Infiltrasjon og varmegjenvinning av grått avløpsvann fra bolig- og fritidshus
Avløpsvann fra fritidshus
Gjennomføring av kabler og rør i brannskiller
Oppheng for tekniske installasjoner
Bad og andre våtrom
Golv i bad og andre våtrom. Del I og II
Spilivannsledninger. Dimensjoneringskriterier
Avløpsanlegg
Frostsikring av vannrør i bygninger
Støy fra avløpsinstallasjoner
Korrosjon på avløpsrør av støpejern

Se også under § 9-1

Løfteinnretning
§ 9-61 Virkeområde for regler om løfteinnretninger

§ 9-62 Administrative bestemmelser for løfteinnretninger

§ 9-63 Tekniske bestemmelser for løfteinnretninger
324.501
324.506
751.301
Se også under § 9-1

Elektriske installasjoner

§ 9-7 Elektriske installasjoner
220.213
220,320
321,225
330.211
503,430
515.002
515.004
515.055
520.342
520.346
552.112
552.114
554.012
554.022
554.105
543.615
554.212
554.215
Se også under § 9-1

Kap. X. Brukbarhet
§ 10-1 Generelle krav til brukbarhet

220.300
220.310
220.312
220.320
Se for øvrig §§ 10-2 til 10-52

Utearealer

§ 10-2 Generelle krav til utearealer

Personheiser
Trappeheiser og løfteplattformer
Planlegging av ny heis i eksisterende boligbygning

Barnesikker bolig
Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede
Føringer for tele- og elkabler. Planlegging og plassering
Livsløpsboliger
Midlertidige elektriske anlegg for byggeplasser
Planlegging av teknisk infrastruktur i boligområder
Lett kommunalteknikk. Hovedprinsipper
Samordning av kabler og VA-ledninger i boligområder
Gjennomføring av kabler og rør i brannskiller
Oppheng for tekniske installasjoner
Elektriske golvvarmeanlegg
Elektrisk takvarme
Tavlerom og tavleskap
Transformatorrom
Elinstallasjoner i boliger
Montering av innfelt belysning i himlinger (downlight)
Lyskilder. Lampetyper og forkoblingsutstyr
Belysningsarmaturer

Universell utforming; utforming som passer alle
Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede
Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede
Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede

Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede
Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede
Tilgjengelighet til og i skolebygninger
Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede
Dimensjonering for rullestol
Natur- og miljøhensyn ved valg av utbyggingsområde
Natur- og miljøhensyn i bebyggelsesplanen
Kiimaundersøkelser i vasrharde utbyggingsområder
Arealdisponering og vernetiltak i værharde utbyggingsområder
Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold. Del I og II
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312.010
312.022
312.027
312,112
312.115
312.130
312.207
312,210
312.304
316.211
330.033
330.043
335.203
381.301
381.302
513.710
517.111
517.112
517.121
517.211
517.341
517.342
517.421
517.521
517.522
517.551
517.631
517.708
521.811
525.304
525.305
525.306
525.307
622.012
717.102
717.103
717.123
717.124

§ 10-21 Atkomst til bygning
220.310
220.312
220.315
220.320
220,335
312.115
312.116
312.130
312.207
323.101
324.506
327.101
330.033
523.731

Planlegging av småhusområder
Vurdering av detaljplaner for småhusområder
Fortettingsplanlegging i småhusområder
Atkomstveier med fartsdemping
Småhus i bratt terreng. Atkomst, bygning, uteareal
Parkeringsplasser og garasjeanlegg
Bebyggelsesplan og livsløpsbolig
Lekearealer i boligområder
Felles og private utearealer
Bevaring av eksisterende vegetasjon i byggeområder
Utforming av arealer mellom veg og inngang på småhustomter
God boligkvalitet på små tomter
Koordinert prosjektering og opparbeiding av tomteområder
Lekeplasser
Lekeplassutstyr
Midlertidig sikring av eksisterande vegetasjon på byggeplasser
Utegolv og terrasser av tre
Belegg på mindre veger og plasser
Anlegg av grasdekke
Trapper i grøntanlegg
Små skille- og støttemurer
Store støttemurer
Voller og skråninger
Utendørs skjermer mot støy. Prinsipper og beregning
Utendørs skjermer mot støy. Utførelse og stedstilpasning
Skjermvegger for uteplasser
Fundamentering av lette konstruksjoner
Vann i grøntanlegg. Små vannbassenger
Telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner
Terrasse på etasjeskiller av betong
Isolert terrasse med trebjelker
Takterrasser med beplantning
Tak for biltrafikk og parkering. Del I og II
Forbedring av bomiljø
Utbedring av gårdsrom i bykvartaler. Planlegging
Utbedring av gårdsrom i bykvartaler. Eksempler
Vedlikehold og skjøtsel av utearealer i bebyggelse. Gras og blomsterplanter
Vedlikehold og skjøtsel av utearealer i bebyggelse. Busker, trær og naturmark

Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede
Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede
Tilgjengelighet til og i skolebygninger
Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede
Dimensjonering for rullestol
Småhus i bratt terreng. Atkomst, bygning, uteareal
Tilgjengelighet til småhus i bratt terreng. Eksempel
Parkeringsplasser og garasjeanlegg
Bebyggelsesplan og livsløpsbolig
Inngangsparti
Trappeheiser oq løfteplattformer
Skilting
Utforming av arealer mellom veg og inngang på småhustomter
Trinnfritt inngangsparti i trehus

Planløsning

§ 10-31 Planløsning og størrelse
220.110
220.210
220.213
220,300
220.310
220.312
220.315
220.320
220.335
221.131
320.405
323.101
324.301
324.501
330.114
330.115
330.116
330.118
330.121
330.122
330.123
330,124
330.125
330,128
330.131
330.132
330.134
330.140
330,161
330.211
330.212
330.213
330.214
331.130
331.132
331.213
341.706
342.106
342.107
342.205
342.206

Menneskets kroppsmål og plassbehov
Sikring mot hjemmeulykker
Barnesikker bolig
Universell utforming; utforming som passer alle
Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede
Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede
Tilgjengelighet til og i skolebygninger
Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede
Dimensjonering for rullestol
Trang, normalt stor og rommelig bolig
Toalettanlegg. Dimensjonering og utforming
Inngangsparti
Innvendige trapper
Personheiser
Planlegging av små boliger
Små boliger. Krav til dimensjonering og planløsning
FHybler i grupper. Krav til dimensjonering og planløsning
Bofellesskap
Blokkleilighet - Karihaugen
Blokkleilighet - Flovseter
Blokkleilighet - Nordseter
Eksempler på små boliger i rekkehus
Eksempler på små boliger i nye bygårder
Eksempler på små boliger for ulike brukerbehov
Aldersbolig i en-etasjes rekkehus
Aldersbolig i boligblokk
Enebolig i én etasje for bevegelseshemmet/rullestolsbruker
Omsorgsboliger. Utforming, størrelse og standard
Boliger for mennesker med psykisk utviklingshemning
Livsløpsboliger
Eksempler på livsløpsboliger. Eneboliger
Eksempler på livsløpsboliger. Tomannsboliger
Eksempler på livsløpsboliger. Blokk og rekkehus
Fjellhytter
Flytter ved sjøen
Små uoppvarmede glassrom
Idrettsanlegg. Flerbrukshaller
Arealnormer for barnehagebygg
Barnehager
Grunnskolebygg
Grunnskolebygg. Arealer for småskoletrinnet
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342.207
343.307
344.210
344.212
345.305
345.306
360.121
361.105
361.121
361.215
361.216
361.219
361.220
361.411
361.501
362.441
363.110
366.101
370.010
370,804
371.208
372.333
374.110
375.413
378.101
378.115
379.101
379.151
379.201
379.243
379.265
379.310
379.320
379.413
700.615
726.605
726.608
727.113
727.602
727.826
751.301

§ 10-32 Toaletter, garderobe m.v.
220.300
220.310
220.312
220.315
220.320
220.335
320.405
330.116
361.215
361.216
361.220
378.101
379.101
379.201
727.602
727.826

§ 10-33 Belysning og utsyn
311.115
360.301
375.415
421.601
421.602
421.610
421.621
421.625
421.626
421.628
554.211
554.212
554.215
554,221
700.610

§ 10-34 Boder og oppbevaringsplass
330.033
366.101

Grunnskolebygg, Eksempler
Sykehjem
Strategier for valg av kontorløsning
Strategiar for valg av kontorløsning. Eksempler
Bensinstasjoner
Bensinstasjonar. Eksempler
Dimensjonerende mål for boligrom
Planløsning av stue
Soverom og andre sekundære oppholdsrom i boliger
Sanitærutstyr og plassbehov
Bade-, dusj- og toalettrom i boliger
Vaskerom/grovkjøkken i privatboliger
Individuell tilpassing av sanitærrom for funksjonshemmede
Kjøkken i bolig
Utforming og bruk av balkonger og terrasser
Felles vaskerom/rom fortekstilbehandling
Boligens entré
Oppbevaringsplassar i boliger
Funksjons- og møbleringsmål
Storkjøkken
Møte- og konferanselokaler
Svømmehailer
Kontorarbeidsplassen
Flotellrom
Personalrom
Kantiner
Vestibyler
Plassering av telefonapparat
WC-rom for rullestolsbrukere. Offentlig tilgjengelige bygninger og arbeidsstader
Renhold og renholdsrom i store bygg
Forbruksavfall. Kildesortering, oppsamling og brannsikkerhet
Plassbehov og plassering av tekniske rom for ventilasjonsanlegg
Plassbehov for føringsveier til tekniske installasjoner
Varemottak
Boligtilpasning for eldre og funksjonshemmede. Tilstandsvurdering
Balkonger. Utbedring, utvidelse og nybygging
Innglassing av balkonger
innredning av oppholdsrom i eksisterende kjeller
Planlegging av nye våtrom i boliger
Nytt baderom i boliger
Planlegging av ny heis i eksisterande boligbygning

Universell utforming; utforming som passer alle
Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede
Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede
Tilgjengelighet til og i skolebygninger
Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede
Dimensjonering for rullestol
Toalettanlegg. Dimensjonering og utforming
Hybler i grupper. Krav til dimensjonering og planløsning
Sanitærutstyr og plassbehov
Bade-, dusj- og toalettrom i boliger
Individuell tilpassing av sanitærrom for funksjonshemmede
Personalrom
Vestibyler
WC-rom for rullestolsbrukere. Offentlig tilgjengelige bygninger og arbeidssteder
Planlegging av nye våtrom i boliger
Nytt baderom i boliger

Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold. Del I og II
Belysning i boligen
Belysning i hoteller og andre overnattingssteder
Lys og lystekniske begreper
Dagslys. Egenskaper og betydning
Krav til lys og belysning
Metoder for distribusjon av dagslys i bygninger
Beregning og dokumentasjon av dagslys i bygninger
Forenklet metode for beregning av gjennomsnittlig dagslysfaktof i bygninger
Dagslys i rom i kjellere med lysgrav
Lyskilder, Generelt
Lyskilder. Lampetyper og forkoblingsutstyr
Belysningsarmaturer
Dimensjonering av belysningsanlegg
Bygningslovgivningen ved innredning av selvstendig boenhet i eksisterande bolig

Utforming av arealer mellom veg og inngang på småhustomter
Oppbevaringsplasser i boliger

§ 10-35 Kildesortering og avfallsoppbevaring
361.411
379.265

Kjøkken i bolig
Forbruksavfall. Kildesortering, oppsamling og brannsikkerhet

§ 10-36 Fast innredning
220.320 Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede

Kjøkken i bolig361,411

§ 10-37 Bevegelige bygningsdeler
220,300 Universell utforming; utforming som passer alle

Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede220.310
220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede

Tilgjengelighet til og i skolebygninger220.315
220.320 Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede

Dimensjonering for rullestol220.335
321.036 Rømning fra bygninger ved brann

Personheiser324.501
324.506 Trappeheiser og løfteplattformer
520.391 Vinduer som rømningsvei. Forulsetninger og utførelse

Valg av porter og portsystemer533.301
534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting

Brannteknisk forbedring av gamle trefyllingsdører734,503
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Tekniske hjelpemidler
§ 10-41 Krav om heis

220.315
220.320
324.501
324.506
751.301

§ 10-42 Teleslynge
220.320

§ 10-43 Manøverknapper, skilt e.l.
220.320
324.501
324.506
327.101
327.105

Tilgjengelighet til og i skolebygninger
Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede
Personheiser
Trappeheiser og løfteplattformer
Planlegging av ny heis i eksisterande boligbygning

Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede

Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede
Personheiser
Trappeheiser og løfteplattformer
Skilting
Ledesystem for rømning

Kommunikasjonsveier
§ 10-5 Generelle krav til kommunikasjonsveier

220.210
220.213
220.300
220.310
220.312
220.315
220.320
220.335
327.101
323.101
324.301
330.211
523.731
532.111
536.112

Skilting

Rekkverk

§ 10-51 Trapp
220,210
220.213
220.320
323.101
324.301
532.111
532.211
532.212
536.112

§ 10-52. Rampe
323.101
536.112

Sikring mot hjemmeulykker
Barnesikker bolig
Universell utforming; utforming som passer alle
Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede
Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede
Tilgjengelighet til og i skolebygninger
Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede
Dimensjonering for rullestol

Inngangsparti
Innvendige trapper
Livsløpsboliger
Trinnfritt inngangsparti i trehus
Utvendige trapper

Sikring mot hjemmeulykker
Barnesikker bolig
Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede
Inngangsparti
Innvendige trapper
Utvendige trapper
Innvendige trapper av tre
Innvendige trapper av betong
Rekkverk

Inngangsparti
Rekkverk

Beredskapshensyn
§ 10-61. Tilfluktsrom

§ 10-62. Skorstein i boliger

c
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INDEKS

INDEKS

A D

dagslys • 11; 123; 124; 142; 172; 173; 174;

dagslysfaktor  123
dagslysflate • 124
dampsperre  125; 126

driftstid - 110; 138B
dør i rømningsvei • 84; 85
dør til rømningsvei • 76; 77

bæreevne • 42; 46; 62; 67; 90; 182; 191
bestående byggverk • 8; 9; 10; 39; 129
bevegelseshemmede - 6; 11; 99; 163; 165;

E

brannalarm • 61; 70; 80; 85; 88 elektriske anlegg • 15; 16

brannsikringstiltak • 39
brannsluse  56; 57; 58

brannteknisk klassifisering • 48; 163
branntekniske installasjoner • 89
brannventilasjon  59; 61
bruddsikkerhet • 90
brukerområde • 127; 129; 131
byggevaredirektivet  11; 12; 30; 90; 182
byggevarer • 12; 13; 26; 27; 30; 43; 146; 182;

191
byggfukt • 196

c

europeisk teknisk godkjenning • 12; 28; 33

F

feiemulighet • 146
filter - 118; 138; 144; 151
fjernvarme • 148; 185; 200
forbrenningsgass • 146
forurensning • 114; 118; 121; 122; 146; 149;

157; 186; 195; 198; 201
fritidsboliger • 16; 166; 201; 202
fukt - 124; 125; 126; 196;
• 115; 124; 184; 194; 195; 196; 197;199;201
fuktsikring • 125; 195; 196; 202
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