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INNLEDNING

Byggeforskriftene av 1. august 1969 inneholder i stor utstrek
ning krav til bygningsdelers og bygningers tekniske egenskaper, men
lite om hvordan bygningene skal utføres for at disse kravene skal
kunne oppfylles. Hensikten med å formulere forskriftene slik, er å
gjøre det mulig for byggevareprodusenter, prosjekterende og ut
førende fritt å utvikle nye metoder og produkter innenfor den ramme
av egenskapskrav (funksjonskrav) som de nye byggeforskriftene inne
holder.

Det kan imidlertid i en overgangstid være vanskelig både for
bygningsrådene i en del kommuner og for firmaer i bygge
bransjen å bedømme hvilke konstruksjoner og utførelser som vil
oppfylle forskriftenes krav. For å minske disse vanskene har depar
tementet gitt ut denne Veiledning.

Veiledningen inneholder i første rekke eksempler på utførelser
som i alminnelighet vil gi konstruksjoner som tilfredsstiller for
skriftenes krav. Forutsetningen for at disse utførelsene virkelig opp
fyller kravene, er at de er utført på vanlig fagmessig måte og med
hensiktsmessige materialer. De utførelser departementet har valgt å
ta med er i første rekke slike som man har lang og god erfaring med.
Der eksemplene omfatter konstruksjoner som krever større nøyaktig
het og aktsomhet ved utførelsen enn det som tilsvarer vanlig fag
messighet, er dette spesielt nevnt. Også i andre tilfeller hvor spe
sielle forutsetninger gjelder, er dette nevnt.

Eksemplene er ikke bindende for dem som bygger. Bygningsmyn
dighetene kan ikke kreve at bygninger utføres etter disse eksemp
lene hvis forskriftenes krav kan oppfylles på annen måte (jfr. for
skriftenes kap. 13). Bygningsmyndighetene kan heller ikke nekte å
godkjenne utførelser som er tatt med i denne veiledning med mindre
det finnes spesielle, tekniske grunner for det.

Departementet vil etterhvert sende ut flere eksempler på kon
struksjoner som man kan regne med vil oppfylle forskriftenes krav.
Disse vil bli offentliggjort i Statlige byggebestemmelser.

Oslo, mars 1970.

Kommunal- og arbeidsdevartementet
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11 FORSKRIFTENES VIRKEOMRÅDE

I tillegg til Byggeforskriftene gjelder bl. a.:
Brannloven av 19. november 1954
Hotellbrannloven av 5. april 1963
Granneloven av 16. juni 1961
Sunnhetsloven av 16. mai 1860
Lov om tilsyn med elektriske anlegg av 24. mars 1929, og
forskrifter for elektriske anlegg av 5. desember 1963.
Arbeidervernloven av 7. desember 1956.
For stillaser gjelder Stillasforskrifter fastsatt av Direktoratet
for arbeidstilsynet. (Sikkerhetsregler for stillaser m. v. av
oktober 1969.) Se også byggeforskriftene kap. 57.
Forskrifter for anlegg av private tilfluktsrom fastsatt av
Justisdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1953 om
sivilforsvaret § 41 jfr, § 61. Se byggeforskriftene kap. 56.

12 GODKJENNING OG KONTROLL

For å godkjenne og kontrollere bedrifter som fremstiller ferdig
hus av tre har departementet opprettet Kontrollrådet for
ferdighus. Kontrollrådets adresse er: Norsk Kommunalteknisk
Forening, Haakon VII’s gt. 9, Oslo 1.
For å godkjenne og kontrollere bedrifter som fremstiller be
tongvarer til bygningsbruk har departementet opprettet Kon
trollrådet for betongprodukter. Følgende grupper av bedrifter
er underlagt Kontrollrådets godkjenning;
Klasse A; Bedrifter som produserer fabrikkblandet betong i

alle utførelsesklasser.
Klasse B; Bedrifter som produserer normerte betongprodukter

til muring av skillevegger, takstein, treullcement
plater m. v.

Klasse C: Bedrifter som produserer uarmerte og armerte be
tongprodukter som rør, kummer, kjegler, kulvert,
m. v.

Klasse D; Bedrifter som produserer alle typer av slakkarmerte
betongelementer.

Klasse E: Bedrifter som produserer alle typer av for- og
etterspente betongelementer.

Klasse F: Bedrifter som produserer alle typer av armerte og
uarmerte produkter av lettbetong (lettklinkerbetong
og gassbetong).
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Kontrollrådets adresse er: Kontrollrådet for betongprodukter,
Forskningsvn. 3 b, Oslo 3.
Tilsetningsstoffer til betong er underlagt kontroll og godkjen
ning. Kontrollen administreres av Materialprøvningsanstalten
ved NTH, Trondheim.
I tillegg til disse tvungne kontroller finnes frivillige kontroll
ordninger for limtre og fingerskjøtte materialer, som admini
streres av Lamineringsutvalget, adresse Norsk Treteknisk
Institutt, Forskningsvn. 3 b, Oslo 3.
Fra 1. januar 1970 er det gjennomført en frivillig kontroll
ordning for prefabrikerte takstoler. Kontrollen administreres
av Norsk Treteknisk Institutt.
Om kontrollordning for mineralull, se veiledningens kap. 54,
og for impregnering, se veiledningens kap. 41.

Kap. 31 KRAV TIL ROM

23 Lysflate

Adgangen for bygningsrådet til å godkjenne mindre lysareal
enn 1/10 av golvarealet gir bygningsrådet rett til, i visse tilfel
ler, å godkjenne at rom helt mangler eget lysareal. Dette kan
f. eks, gjelde kjøkken, som ligger innenfor et annet rom, forut
satt at vilkårene ellers i 31:23 er oppfylt.

31 Rom for kortvarig opphold

Kravet til minste bredde på gang og korridor i samme leilighet
anses for å være oppfylt i hus prosjektert etter modulreglene i
NS 1001 eller NS 1003 hvis korridorveggene er plassert sentrisk
over modullinjer med avstand 12 M og veggenes sammenlagte
tykkelse ikke er mere enn 200 mm.
Kravet til vanntett golv i baderom, dusjrom og vaskerom vil i
alminnelighet være oppfylt av:

golv med fuktisolering av asfaltpapp lagt i asfalt og dekket
med fliser på betongunderlag.
golv belagt med minst 2 mm tykt plastbelegg med sveisede
skjøter. Utførelse se NBI (43)405.2. Hulkil er ikke nød
vendig hvis man kan få tettet mellom det vanntette belegg
og vegg og rør på annen måte.

Se forøvrig Midlertidige forskrifter av 20.6.1967 for vinylplast
belegg (PVC) i baner som vanntett golvbelegg.
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Kap. 38 GARASJE OG BILVERKSTED

:3 Garasje med inntil 50 m2 golvflate

Porskriftenes krav til golv i garasje (38:31), og til etasjeskiller
mellom garasje og underliggende rom (38:32) vil i alminnelig
het være oppfylt med 160 mm armert betong.
Som tennvernende kledning A 10 (38:33) kan man blandt annet
bruke 9.5 mm gipsplater eller 8 mm asbestsementplater.
Skillekonstruksjoner kan man i alminnelighet regne med vil
oppfylle byggeforskriftenes krav til luft- og diffusjonstetthet
(38:33) når det i trevegger benyttes diffusjonstett papp eller
diffusjonstett folie med klemte skjøter mellom bindingsverk og
kledning. Murte vegger må pusses på minst en side.
Der hvor byggeforskriftene krever brannvegg i nabogrense
(38:34) kan man i alminnelighet regne med at y2 steins tykk
vegg av tegl eller 150 mm tykk betongmurstein etter h.h.v.
NS 3000 og NS 3013 eller 200 mm (2 M) tykk lettbetongvegg
(gassbetong, lettklinkerbetong), pusset på begge sider vil opp
fylle kravet.

nabogrense
tennvernende kledning

fig. 1

G = garasje
H = hus
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Plassering av garasje og oppstillingsplass for høyst 2 biler, som
vist på fig. 1 vil i alminnelighet oppfylle forskriftenes krav
(38 : 34, 26 : 12).

Garasje med over 50 m2 golvflate
Plassering m. m.
Byggeforskriftenes krav om tennvernende kledning A 30 i små
rom innen en garasje eller i frittliggende en-etasjes garasjer
(38:43) vil i alminnelighet være oppfylt hvis det brukes 18 mm
gipsplater eller 12 mm asbestsementplater.

Plassering som vist på fig. 2 av frittliggende en-etasjes
garasje av tre, vil i alminnelighet oppfylle byggeforskriftenes
krav (38:43).

Der hvor byggeforskriftene krever brannvegg (38:43a) kan
man i alminnelighet regne med at tø steins tykk vegg av tegl
eller 150 mm tykk betongmurstein etter h.h.v. NS 3000 og
NS 3013 eller 200 mm (2 M) tykk lettbetongvegg, (gass
betong, lettklinkerbetong) pusset på begge sider vil oppfylle
kravet.

Der hvor byggeforskriftene krever seksjonsoppdeling (38:43c),
kan man i alminnelighet regne med at tø steins tykk upusset
vegg av mangehullstein av tegl etter NS 3000 eller 100 mm
(1 M) tykk lettbetongvegg (gassbetong, lettklinkerbetong) vil
oppfylle kravet.

Ventilasjon.

Smøregrav (38:51) bør ha egen avtrekksåpning for å oppnå til
fredsstillende ventilasjon. Er det mekanisk avtrekk, bør til- og
frakobling forrigles lysbryter.
Garasjer som kan settes i åpen forbindelse med andre rom
(38:531), bør alltid stå under undertrykk.

For å få en effektiv ventilasjon av garasjen (38:533), bør en ha:
Fordelt innblåsning av ventilasjonsluften med sentralt av
trekk ved golv og tak, eller sentral innblåsning av ventila
sjonsluften og fordelt avtrekk ved golv og tak.

Ved plassering av ventil nede i yttervegg, må man sikre seg
at ingen del av ventilåpningen kommer under snødekkets
overflate ved maksimal snødybde.
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tennvernende kledning

fig 2

Kap. 41. IMPREGNERING

Man må regne med at det kan være fare for angrep av skade
insekter (husbokk, stripete borebille) i kystdistriktene fra Skiens
fjorden til Mandal og i kystområdene og de indre fjordstrøk på Vest
landet,

A = garasjens golvflate i m2
H = hus
a = min. 4,Om
b = min. 8,Om

nabogrense

a

r
i
J 200 * A s 200

n
i
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I dekommunerder bygningsrådetkrever at trevirke skal være
impregnertpåbetryggendemåte,kan manregnemedat dettekravet
er oppfylt omvirket er trykkimpregnertmedpreparatsominnehol
der en eller flere metallsalterav arsenikk,kobber,sink, fluor eller
krom eller oljeoppløsningerav pentaklorfenolm. m, Se ogsåBygg
detaljbladNBI Hi 301.2.

Frivillig kontroll av kjemisk beskyttet tre administreresav
Skogbruketsog skogindustriensforskningsforeningsutvalg for tre
beskyttelse,adresse:Norsk Treteknisk Institutt, Forskningsveien
3b, Oslo3.

Kap. 42 GRUNNMUR,KJELLER, DRENERING

:2 Fundamenter

Hus i en og to etasjer kan i alminnelighetfundamenteres
uten at man går ned til fjell eller foretar spesiellefor
sterkningsarbeider.SeByggdetaljbladNBI (16)011.
Fundamenteringenkan utføressomensåleav betongeller som
en betongplateunderhelehuset.Fundamentetsbreddemå av
passesetter debelastningerdetskal overføreogetter grunnens
bæreevne.
For småhus i én og to etasjerkan man regnemedat bygge
grunnenuten at skadeligedeformasjoneroppstår,kan klare
følgendetrykkspenninger:
Fast lagret sandog grus 2,5-3,0kp/cm2 (0,25-0,30MN/m2)
Middelsfast sandog grus 1,5-2,0 » (0,15-0,20 » )
Fin sandtil grov silt (kvabb)1,0-1,5 » (0,10-0,15 » )
Løs sandog silt (kvabb) 0,5-1,0 » (0,05-0,10 » )
Fast leire 1,5-2,0 » (0,15-0,20 » )

0,7-1,5 » (0,07-0,15 » )
0,3 » (0,03 . » )

Middelsfast leire
Bløt leire
Hvis grunnmurenstøpesi betongkan fundamenteringutføres
av godt komprimert kult, pukk eller grov grus, forutsatt at
grunnenbestårav middelsfast leire eller annenjordart med
minst sammebæreevne.Det komprimertebærelagetvil i al
minnelighetha tilstrekkelig bæreevnehvis det er 0,2m tykt og
0,6m bredt forutsatt at det er plassertsentriskundergrunn
muren.På leire eller silt må bærelagetnærmestgrunnenbestå
av grus.
Ved større og tyngre hus eller der det er tvil om grunnens
bæreevnekan det værenødvendigå baserefundamenteringen
på geotekniskeundersøkelserogberegninger.
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Fundamenteringsdybdemed hensyntil tele fastsettesidet det
tas hensyntil lokale klimaforhold, jordartenstelefarlighet, eventu
elle isoleringstekniskeforanstaltningerog eventuellvarmetilførsel.
Somveiledningfor fastsettingav fundamenteringsdybdehenvisestil
ByggdetaljbladNBI (16).111.

:3 Kjelleryttervegger
Til kjellerytterveggerer det stilt krav til varmeisolering(kap.
54), bæreevne,motstandsevnemot jordtrykk og tetthet mot
vann(kap. 42).
Der grunn har enbæreevnepå minst 0,7kp/cm2 (0,07MN/m2),
ogkjellerveggenikke er mereenn600mmoverterreng,vil kra
venetil kjellerytterveggi en og to etasjeshus i alminnelighet
væretilfredsstilt i alle temperatursonerav følgendekonstruk
sjoner:

Betongvegg
200mm tykk betongkvalitet minst B-150,isolert med75
mm lettbetong, treullcementplateretter NS 3025, eller
40mmskumglass.
Kravet om at vann ikke skal trenge inn i kjelleren vil i
alminnelighetværeoppfylt ved sårflekking og to ganger
slemmingmeden grunningsmørtelav sandog sement.
Kravet vil ogsåvære oppfylt hvis slemmingenerstattes
medprofilerteplateravbestandigmateriale.

Murtvegg
250mm tykk vegg av blokker eller stein etter NS 3000,
3012,3013,3015,3016og 3017murt medfulle fuger under
terreng, og utvendigpusseteller to gangerslemmetmed
mørteltilsatt vannavstøtendemiddel.Vanlig cementmørtel
kan brukes hvis pussenbehandlesmed vannavstøtende
middel.Tilbakefylling må entengjøresmot profilerte pla
ter avbestandigmaterialeellerværeselvdrenerende.
Forutsetningenfor at man skal kunne regnemed at de
murteveggeneskalmotståjordtrykk er at:

veggener avstivet f. eks.av tilsluttende veggeri av-
stand5—6m eller forsterket på annenmåte,
grunnennærmesthuset ikke blir belastet f. eks. av
arbeidsmaskinereller tungelastebiler,
tilbakefyliingen er av selvdrenerendemateriale eller
det er drenert rundt husetpå annenmåte.



4 Golv

For golv direkte på grunnen i rom for varig eller kortvarig
opphold er det i byggeforskriftene stilt krav til at konstruk
sjonen skal avgrenses mot grunnen for å sperre mot fuktighet og
vanndamp (42:4). Hvis golvet er uoppvarmet skal det varme
isoleres (54:34).
Hus med golv direkte på grunnen forutsetter jevn oppvarming
i hele vintersesongen. Spesielt der hvor det er redusert funda
mentdybde og telefarlig grunn, må det tas forholdsregler ved
utskifting av telefarlig grunn eller ekstra varmeisolasjon i alle
utadvendte hjørner. Videre må det tas foranstaltninger slik at
frost ikke slipper til konstruksjonen i byggetiden. For hus
med golv direkte på grunnen er det særlig viktig at terrenget
formes slik at overflatevann ledes bort fra huset. Dette vil man
i alminnelighet oppnå hvis terrenget heller fra bygningen gjen
nomsnittlig 1:20 i en bredde av minst 3 m (fig. 3). Takvanns
avløp bør føres bort i rør, på en slik måte at lekkasje til
grunnen i nærheten av huset hindres.

fig. 3
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For ikke oppvarmetgolvkonstruksjondirekte på grunnen,kan
byggeforskrifteneskrav ansesoppfylt vedbruk av dekonstruk
sjoner som er vist i fig. 4 og 5. Nødvendigtykkelse for
varmeisoleringsmaterialetberegnesetter NS3031— Beregning
av bygningersvarmebehov.Se ogsåByggdetaljbladNBI (23)
301.2,NBI (23).304.2og NBI (23).306.

fig. 5

For konstruksjonermedluftrom mellomførste golv og grun
nenkrever byggeforskrifteneat luftrommet ikke noested må
værelavereenn300mm.Luftrommet skal væreventilert eller
utført slik at luftfuktigheten i luftrommet ikke medførerfare
for skadepå huset (kap. 42:4).
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Hvis huset er bygget på stripefundamenter eller pilarer med
fri lufting under golvet, kan ventilasjonen anses å tilfredsstille
byggeforskriftenes krav om tiltak for sikring mot fuktskader.
Hvis huset er bygget på vanlig ringmur, vil forskriftenes krav
i alminnelighet være oppfylt ved følgende utførelse:

Ringmur med ventilasjonsåpninger mot fri luft med samlet
areal minst 10 cm2 pr. m2 golvareal fordelt slik at hvert
rom får minst to ventilåpninger. Ventilåpningene plasseres
slik at underkanten ligger minst 100 mm over utvendig
terreng. Grunnen dekkes med 0,2 mm tykk plastfolie. Se
også Byggdetaljblad NBI (16) .111.

Hvis grunnen under huset ikke er selvdrenerende, må det ved
drenering eller på annen måte sørges for at vann ikke blir stå
ende på overflaten. Det må foretas innvendig igjenfylling av
fundamentgrøfter og grunnen jevnes. Matjord og organisk
materiale fjernes.

Drenering

Drensledning kan legges med rør av tegl etter NS 3008, betong
eller perforerte plastrør. I alminnelighet vil kravet til dimen
sjon være oppfylt med enkel drensledning med diameter 100 mm
eller dobbelt med sammenlagt samme tverrsnitt.
Betongrørene bør helst være mufferør. Disse vil sikre lednin
gens retning og hindre finkornet materiale i å renne inn i
rørene. Skjøter på rør uten muffer kan dekkes med løse muffer,
som slutter rundt hele røret. Skjøter uten muffer og perforerte
plastrør kan dekkes med langfibret mineralull, kvitmose eller
andre egnede materialer. Til filter på sidene og over drensrør
kan brukes grus og grov sand. Filterets tykkelse på utsiden av
og over drensrørene bør være minst 300 mm.
Drensgrøftens bunn må i alminnelighet ikke legges dypere enn
fundamentflaten. I siltig grunn bør drensrørene legges på
underlag av 50—100 mm grus eller grov sand. Se også Bygg
detaljblad NBI (12).401.

14
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43 VEGG, DØR, PORT OG VINDU

Vegg

Til vegger er det i forskriftene stillet krav til bæreevne (51: og
52:), lydisolering (53:), varmeisolering (54:), branntekniske
egenskaper (55:4241) og spesielle krav til vegg (43:).

Ytterveggskonstruksjoner
Følgende konstruksjoner vil i alminnelighet tilfredsstille for
skriftenes krav til yttervegger i leilighet og rom for varig og
kortvarig opphold i braimtrygg bygning:

Bærende yttervegger

Tempera
tursoner: Murte vegger , (over grunn)

I-II-III-IV Skallmurvegg utført av to minst 110 mm (V2
stein) tykke murte vanger av teglstein (NS 3000)
eller betongstein (NS 3013) og med 75 mm mine-
ralull minst kvalitet B i hulrommet.

I-II-III-IV Vegg utført av betonghullblokk (NS 3012) i 200
mm (2 M) tykkelse, som utvendig isoleres med
50 mm mineralull minst kvalitet B, og kles med
luftet kledning.

III-IV Vegg utført av lettklinkerblokk (NS 3017) i 200
mm (2 M) tykkelse, strengmurt med 10 mm fuger,
pusset på begge sider.

II-III-IV Vegg utført av lettklinkerblokk (NS 3017) i 250
mm tykkelse, strengmurt med 10 mm fuger, pusset
på begge sider.

I-II-III-IV Vegg utført av gassbetongblokk (NS 3016) i 200
mm (2 M) tykkelse, med 1 mm fuger og med
luftet utvendig regnbeskyttende kledning.

I-II-III-IV Vegg utført av gassbetongblokk (NS 3016) i 250
mm tykkelse, med 1 mm fuger, pusset på utvendig
side. Bør bare brukes på steder hvor den ikke blir
utsatt for slagregn.

15
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Tempera
tursoner: Betongvegger

III-IV Veggutført av 150mmbetongmedutvendigfast-
støpteplater av brent ekspandertleire (lettklin-
ker) 150mmtykke.Pussetutvendig.

I-II-III-IV Vegg utført av 150 mm betong med utvendig
faststøptegassbetongplater150mmtykke ogmed
densitethøyst500kg/m3. Medluftet utvendigregn-
beskyttendekledning.

III-IV Vegg utført av 150 mm betong med innvendig
faststøptegassbetongplater150mmtykke og med
densitethøyst 500kg/m3.

Veggeneovenforbehøveri alminnelighetikke statisk beregnes
når de brukesi bygningeri høyst2 etasjer.Nærmerebestem
melser om murverk som ikke behøverå beregnesfinnes i
forskrifteneskapitel 52 : 4. Disseregler kan ogsåbrukes for
betongvegg.

Bærendeelementveggerovermark
I-II-III-IV Veggutført av ståendegassbetongelementermed

densitet500kg/m3 i 200mm (2 M) tykkelse og
medluftet utvendigregnbeskyttendekledning.

I-II-III-IV Veggutført av ståendegassbetongelementermed
densitet500kg/m3 i 250mm tykkelse.Pussetpå
utvendigside.Bør barebrukespå stederhvor den
ikke blir utsatt for slagregn.

Ikke bærendeyttervegger(55:42412)

Samtligeveggernevnt ovenforog dessuten:

I-II-III-IV Veggutført av liggendegassbetongelementer(NS
3020) i 200 mm (2 M) tykkelse og med luftet
utvendigregnbeskyttendekledning.

I-II-III-IV Bindingsverkav minst 45 mm x95 mm stendere,
600mm c/c, 100mm mineralullminst kvalitet B,
med utlektet utvendig kledning av ubrennbart
materiale på vindtetting av plater av cellulose-



asbestsement. Innvendig kledning av 9,5 mm gips
plater eller 8 mm asbestsementplater. Tilslutning
mellom dekke og vegg kan utføres etter fig. 6 og
7. Se også Byggdetaljblad NBI (21),101. Veggen
kan bare brukes i bygning med høyst 8 etasjer.

LUFTSJIKT

KLEDNING
LUFTSJIKT

KLEDNING

fig. 6 fig. 7

Følgende konstruksjoner vil i alminnelighet tilfredsstille for
skriftenes krav til yttervegger i leilighet og rom for varig og
kortvarig opphold i brannherdig bygning.

Samtlige vegger nevnt ovenfor og dessuten
I-II-III-IV Minst 45 mm x95 mm stendere, 600 mm c/c, med

100 mm mineralull minst kvalitet B. Innvendig
kledning av 11 mm gipsplater. Utvendig forhud
ningspapp som vindtetting, innvendig diffusjons-
tett papp eller folie.
På steder med slagregn bør man benytte
en konstruksjon med utlektet (luftet) utvendig
kledning. Luftrommet bør minst være 15 mm. Man
må da benytte en underpanel av asbestsement e. 1.

17
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Følgende konstruksjoner vil i alminnelighet tilfredsstille for
skriftenes krav til yttervegger i annen bygning enn branntrygg
eller brannherdig bygning.

Samtlige vegger nevnt ovenfor og dessuten:

Tempera
tur soner:

I-II-III-IV Minst 45 mm x95 mm stendere,600 mm c/c, med
100 mm mineralull minst kvalitet B. Utvendig
benyttes forhudningspapp som vindtetting. Inn
vendig diffusjonstett papp eller folie.

På steder med slagregn bør man benytte en
konstruksjon med utlektet (luftet) utvendig kled-
ning, Luftrommet bør være minst 15 mm.

For bindingsverksveggeneer det viktig at diffusjonssperren er
plassert innenfor varmeisoleringen og at den utvendige vind
tettingen er vesentlig mer diffusjonsåpen enn den innvendige
diffusjonssperren, sebyggdetaljblad NBI (41.)231.og (41.)232.
og NBI håndbok Trehus 70.

For nye ytterveggkonstruksjoner kan det kontrolleres med
målinger om kravene i 43:121—124 er oppfylt. Slike målinger
kan utføres ved bl.a Norges byggforskningsinstitutt.

Kravet til beskyttelse mot solstråling vil i alminnelighet være
oppfylt hvis veggen er utført slik at romtemperaturen ikke
overskrider

b) 5°C over utetemperaturen når utetemperaturen er over

Temperaturen inne er den temperatur som måles inne i en sort
kule med diameter 150 mm, plassert ved arbeids- eller' opp
holdsplassene.Undersøkelseav om kravet er tilfredsstilt, skjer
ved beregning på grunnlag av tabeller over stråling på veggens
ytterside, og oppgave over varmeabsorbsjon og varmeledning
i konstruksjonen, ved laboratoriemessige undersøkelser eller
direkte målinger i praksis.

a) + 27°C når utetemperaturen er under + 22°C

+ 22°C.
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Skilleveggskonstruksjoner

I alminnelighet er det forskriften.es krav til lydisolering (53:)
som krever den største oppmerksomhet ved prosjektering og
utførelse av skillevegger mellom leiligheter.

Konstruksjonene nevnt nedenfor vil i alminnelighet oppfylle
forskriftenes krav til bæreevne(51: og 52:) og branntekniske
egenskaper (55:). De vil også kunne oppfylle kravene til lyd
isolering i boliger, unntatt rekkehus, i hotell, skoler og sykehus,
forutsatt at de er omsorgsfullt utført og at tilslutningen til
flankerende konstruksjoner er utført slik at flanketransmisjo
nen blir for liten ,seforskriftenes kap. 53:0. Alle fuger i murte
konstruksjoner må være helt fylte.

Branntrygge bygninger:

Massiv vegg utført av teglstein med densitet minst 1,7
kg/dm3 (NS 3000) i 230 mm (1 stein) tykkelse med puss
på begge sider. Det forutsettes at innvendig skallmurvange
og innvendig massivvegg oppmures samtidig, se fig. 8,

Vegg utført av gassbetongblokker eller gassbetongelemen
ter i 200 mm (2 M) tykkelse. Med 9,5 mm gipsplate i



40 mm avstand og med 40 mm mineralull på begge sider,

Massiv vegg av 150 mm betong, pusset eller sparklet på
begge sider.

Vegg utført av lettklinkerblokk med densitet minst 1300
kg/m3 i 250 mm tykkelse med puss på begge sider. Det
forutsettes at utvendig og innvendig vegg oppmures
samtidig, se fig. 10.
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Brannherdigebygninger:

Samtligeveggernevntovenforogdessuten

Dobbelt bindingsverkav 45 x 70 mm stenderemaks. 600
mm c/c isolert med 150 mm steinull med densitet35—40
kg/m3med9,5mm gipsplatepå beggesider.Minsteavstand
mellombindingsverksveggeneskal være30 mm, se fig. 11.

fig. 11

Forutsetningfor at kravet til lydisoleringskal kunneopp
fylles er at kledningenføres gjennomgåendefra veggens
underlagtil tak og fra yttervegg til yttervegg,at veggen
ikke brukessomoppleggfor bjelkelag,og at installasjoner
ikke føresgjennomveggen.

SeNBI Håndboknr. 21— Praktisk veiledningom lydisolering
i bygninger,ByggedetaljbladNBI (21)311.2— Vegg mellom
rekkehus,Lydisolerendeplatekleddveggog NBI (42). 301—
Lydstrålingsminskendekledning.

Rekkehus

I forskriftenemenesmedrekkehusogsåvertikaldelteto-manns
boliger. Kravenetil lydisolering er strengerefor skillevegg
i rekkehusenn for skilleveggi andre hus (53:). Det stilles
dessutenspesiellebranntekniskekrav til slike vegger(55:451).



I alminnelighet vil følgende konstruksjoner oppfylle kravene til
skillevegg forutsatt at etasjeskillere ikke er gjennomgående;
at skilleveggene går gjennom ytterveggene eller er forbund,et
med ytterveggene som vist i eksemplene nedenfor.

Skallmurvegg utført av to minst 110 mm tykke murte og
pussede vanger av teglstein (NS 3000), betongstein
(NS 3013) lettklinkerblokk densitet 1300 kg/cm3 , på
begge sider av minst 30 mm mineralull, se fig. 12.

Murt vegg 200 mm tykk av teglstein (NS 3000), betong
stein (NS 3013), lettklinkerblokk densitet 1300 kg/m3 , med
puss på begge sider og på en side 50 mm mineralull og
9,5 mm gipsplate, se fig. 13.

150 mm betongvegg med mineralull og gipsplate montert
som i fig. 13.

LANGF1BRET MINERALULL
MINERALULL MED LUFT
GJENNOMSLIPPELIGHETS-
TALLS 1,0 m2/h mm
30 mm MINERALULL

SKILLEVEGG AV SKALLMUR

fig. 12

LANGF1BRET MINERALULL
MINERALULL MED LUFT
GJENN0MSLIPPEL1GHETS-

1,0 mm H2O
 50 mm MINERALULL

TEGLSTEIN, BETONGSTEIN,
LETTKLINKERBLOKK

fig. 13

Dobbeltvegg av to 150 mm tykke vanger av gassbetong
densitet 500 kg/m3 på hver side av minst 30 mm mineralull,
se fig. 14.
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UTVENDIG KLEDNING

fig. 14

Se forøvrig forskriftene 55:462,
Når skillevegg ikke er brannvegg kan dessuten brukes
samme vegg som nevnt ovenfor under brannherdige bygninger.
Man kan da også benytte glassvatt med densitet minst 15
kg/m3 som isolasjon.
Romisolering (målt i ferdig bygning) er bl. a. avhengig av
romdybden vinkelrett på skilleveggen. Ved romdybde mindre
enn 2 m vil det være vanskelig å tilfredsstille forskriftenes
krav. Ved romdybde større enn 3,0—3,5 m vil man også
kunne oppfylle forskriftenes krav med noen massive, tunge
vegger, men dette bør studeres nærmere i de enkelte tilfelle.
Slike vegger vil også noen ganger kunne brukes i rekkehus
der leilighetene ligger forskjøvet i forhold til hverandre slik at
den lydisolerende skilleveggen bare er en del av en vegg i de
rom forskriftenes krav gjelder.

Dør, port, vindu
Generelt
Krav til dør, port, og vindu kan gjelde mål på åpninger, lyd
isolering og branntekniske egenskaper. De finnes i kap. 31:23,
32:33, 33:3, 33:7, 33:8, 33:9, 34:23, 34:32, 38:35, 38,44, 43:2,
46:, 48:3, 53:32, 53:412, 53:432, 54:33, 55:4242, 55:462, 55:524.

23
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Kravene til lysåpning for dører på minst 900 mm og 800 mm
vil i alminnelighet oppfylles dersom man bruker dører med
bredde 10 M, henholdsvis 9 M (NS 1130).

Dør og port
I motsetning til tidligere forskrifter tillates det nå at vindus
dører utføres også som enkeltdør hvis kravet i Tabell 2 Kap.
54:3 til varmegjennomgangskoeffisienter er oppfylt.
Veiledende verdier for glass, se vinduer.

Vinduer
Kravet til varmeisolering i Kap. 54:33 vil i alminnelighet være
oppfylt når man for vanlige dobbeltvinduer benytter:

Vindus- og dørflate f
Tempera
tursone Total ytterveggsflate F

2 ruter med ca. 2 ruter med ca. 3 ruter med ca.
30 mm avstand 30 mm avstand 30 mm avstand
mellom rutene. mellom rutene. mellom rutene.

I, II, III
og IV

For forseglede ruter oppfylles kravet i alminnelighet med:

Vindus- og dørflate f
Tempera-
tursone Total ytterveggsflate F

I 2 ruter med minst
12 mm avstand
mellom rutene. 2 ruter med minst

12 mm avstand
mellom rutene.

3 ruter med minst
12 mm avstand
mellom rutene.

II

III 2 ruter med minst
6 mm avstand
mellom ruteneIV 2 ruter med minst

6 mm avstand
mellom rutene.

3 ruter med minst
6 mm avstand
mellom rutene

Kravene til varmegjennomgangskoeffisient
De vil i alminnelighet være c

gjelder også karm
alminnelighet være oppfylt med vanligeog rammer,

trevinduer, men ikke med metallvinduer med gjennomgående
metallprofiler. (Se NBI Håndbok nr. 15 — Vinduer.)
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Kap. 44 ETASJESKILLER OG BALKONG

:1 Etasjeskiller

Til etasjeskiller er det i forskriftene stilt krav til bæreevne
og nedbøyning (51; og 52:), lydisolering (53:3), varme
isolering (54:) og branntekniske egenskaper (55:).

For tolig, skole, kontor og herberge kan brukes minst
160 mm tykke betongdekker med golvkonstruksjon som gir
tilstrekkelig trinnlydsreduksjon (53:331, :332, :333). Kravet
til romisolering og reduksjonstall hos skillekonstruksjoner vil
i alminnelighet være oppfylt med slikt betongdekke. Kravet
til trinnlydisolering kan oppfylles med myke golvbelegg eller
flytende golv. Fig. 15 og 16 viser noen utførelser som i
alminnelighet vil oppfylle de branntekniske og lydtekniske
kravene.

MIN. 15mm LAMELL
PARKETT

r—ASFALTIMPREGNERT
OG ASFALTBELAGT
KORKSMULEPAPP MYKT BELEGG AV

i-160 mm BETONG ULL, NYLON, E.L.
r-160 mm BETONG

-M 'I

V 5 li, II iilill .1

fig. 15 fig. 16

Hvis etasjeskiller av betong ligger over kjeller, annet ikke
oppvarmet, lukket rom eller grenser mot det fri (kap. 54:34)
må den ha spesiell varmeisolering, Varmeisoleringen kan
legges mellom betongdekket og overgolvet eller på betong-
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dekkets underside. Fig. 17 og 18 viser noen utførelser som i
alminnelighet oppfyller kravene til varmeisolering.

GULV PÅ TILFARER

100mm MINERALULL

fig. 17 fig. 18

Etasjeskiller av elementer av lettklinkerbetong og gassbetong
kan ikke uten kompliserte utførelser tilfredsstille de lyd
tekniske krav til etasjeskiller mellom forskjellige leiligheter.
Over kjqller, annet ikke oppvarmet lukket rom eller mot det
fri kan brukes elementer av en tykkelse som gir foreskrevet
k-verdi eller tynnere elementer med en tilleggsisolering, som
enklest plasseres ovenpå elementene. Konstruksjonen i fig, 19
kan brukes mot kjeller eller mot lukket rom i alle temperatur
soner. Konstruksjonen etter fig. 20 kan brukes også mot det
fri i alle temperatursoner.

GULV PÅ TILFARER

fig. 19 fig. 20
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Etasjeskiller utført i en kombinasjon av stål og betong eller
helt i stål kan også brukes forutsatt at stålet får tilstrekkelig
brannbeskyttelse. Dette er et relativt komplisert problem som
må utredes med brannmyndigheten i de enkelte tilfellene.
For etasjeskiller av tre (trebjelker) blir ofte forskriftenes
krav på maksimal nedbøying 0,9 mm for en enkeltlast på
100 kp (1000 N) dimensjonerende. Nedbøyningen er bl. a.
avhengig av bjelkedimensjon, spennvidde og golvet. Hvis
avstanden mellom bjelkene er høyst 600 mm c/c, bjelkehøyden
er minst 198 mm og golvet består av minst 21 .mm golvbord
eller 22 mm sponplater spikret i hver bjelke, kan bjelke
tykkelsene velges etter tabellen nedenfor.

TABELL

Maks. bjelkelengde i meter for fritt
opplagte bjeiker med høyde 198 mm

Tabellen gjelder for bjelker med kvalitet T 210 eller bedre etter
NS 447. 2. utgave.
Bjelkelengdene i tabellen er 200 mm større enn beregnet
lysåpning.
Bjelkelengdene er rundet av til jevne 0,3 m. Jfr, NS 3043.
Mer omfattende bjelkelagstabeller finnes i Byggdetaljblad
NBI (23).202.2. Se også bilag 1.
Over kjeller eller mot det fri må bjelkelaget varmeisoleres.
Mineralull med tykkelse minst 100 mm vil gi isolering som
tilfredsstiller byggeforskriftenes krav i alle temperatursoner.
Golv
I tillegg til det som er nevnt ovenfor krever forskriftene en
slik stivhet hos golvet at det tåler en vertikal enkellast på
100 kp (1000 N) plassert i ugunstigste stilling og fordelt på
en sirkelflate med diameter 25 mm uten at golvets nedbøyning

27

Bjelke-
tykkelse

i mm
21 mm golvbord

eller 22 mm sponplater

300mm c/c 600mm c/c

36 3,9 3,3

48 4,2 3,6

73 5,1 4,2
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mellom tilfarere eller bjelker overstiger 2,0 mm. Kravet opp
fylles i alminnelighet av følgende golvkonstruksjoner forutsatt
at avstanden mellom tilfarere eller bjelker ikke er større enn
600 mm c/c:

Golv lagt av pløyde bord av gran eller furu med tykkelse
minst 21 mm.
Golv lagt av laminerte bord med tykkelse minst 23 mm.
Golv lagt av sponplater med bøyefasthet 200 kp/cm2 og
tykkelse minst 22 mm med lengderetningen på tvers av
bjelker eller tilfarere.
Ved alle disse utførelsene er det nødvendig at golvet spikres
i alle bjelkene.

:2 Balkong
Balkong av betong kan gjøres vanntett enten ved at den
utføres i vanntett betong minst B 250 etter NS 427 A Del 1
eller ved at den kan utføres med vanntett og frostbestandig
belegg. Figur 21 og 22 viser to utførelser av slikt belegg.
Figurene viser også eksempler på utførelser som hindrer at
vann trenger inn i huset.

fig. 21 fig. 22

Kap. 45 TAK, TAKRENNER OG NEDFALLSRØR

:1 Tak
Byggeforskriftenes kap. 51: og NS 3052 kan spesielt for lette
takkonstruksjoner innebære strengere krav til forankring til
bærekonstruksjoner enn det man har hatt tidligere. Vindsuget
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kan i hjørner bli vesentligstørreennman tidligere i alminne
lighet har regnet med. Man må derfor legge stor vekt på
forankringer i hjørnene.
For at det ikke skal oppståskadeligfuktoppsamlingi tak, må
takkonstruksjonerha tilstrekkelig lufttetthet og diffusjons
motstand på varmeisoleringensinnside. Ved betongtak med
utvendigluftet isoleringgir i alminnelighetbetongentilstrekke
lig lufttetthet og diffusjonsmotstand.Ved innvendigisolering
må det treffes spesielletiltak for å hindre fuktoppsamling.
Detteer nærmerebehandleti ByggdetaljbladNBI (26).002,2og
NBI (27).001.2.
Massivetak av gassbetongelementeretter NS 3019og av lett
klinkerbetongetter NS 3070oppfyller i alminnelighetkravene
forutsatt at debrukesoverlokalerhvor luftensrelative fuktig
het i denkaldeårstidenikke varig er høyereenn50 %.
Undersidenav slike massivtakskal værediffusjons-åpen.Over
fuktigere lokaler bør taket væreluftet og undersidenbør da
ha en tettendebehandling.

Kravet til underlag for papp og liknende taktekking vil i
alminnelighetværeoppfylt hvis taktroen er utført av minst
19 mmtykke, pløydebord,16mm tykke sponplatermedbøye
fasthet minst 200kp/cm2 (20 MN/m2), 12 mm kryssfiner lagt
medlengderetningenpå tvers av takbærerne,forutsatt at av
standenmellomtakbærerneikke er'større enn 600mm c/c.
Farlige isdannelserforekommernestenbare på tak med fall
ut fra bygningen.Forskriftenekrever at tak skal utføresslik
at farlige isdannelserikke oppstår.
For småhusikke over to etasjer og somikke ligger mot veg
eller offentlig plass,kan manregnemedat isdannelserpå tak
ikke medførerfare annetenn over inngang.For slike hus vil
forskriftenes krav i alminnelighetvære oppfylt hvis det er
skjærmtakover inngang.For andrehus vil kravet kunneopp
fylles medfølgendekonstruksjoner:

Uisolert tak over varmeisolertkonstruksjonmed luft- og
diffusjonssperrepå isoleringensundersideog ventilasjonav
rommetundertaket. Sefig. 23 og 24,
Varmeisolerttak medventilasjonmellomtaktro og varme
isoleringogmedomhyggeligutført luft- og diffusjonssperre
på varmeisoleringensunderside.På varmeisoleringensover
sidemå det væreet luftsperreskiktmedliten diffusjonsmot
stand, f. eks. forhudningspapp.Varmeisoleringav 150mm
mineralull eller annenisolering med minst sammevarme-
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motstand. Isdannelsenevil bli mindre hvis taket har luftet
taktekking, f. eks. takstein på dobbelte lekter, enn om tak
tekkingen ligger direkte på taktroen, sefig. 25.

Forskriftenes kap. 55:47 krever at taktekking på brennbart
underlag i alminnelighet skal være av ubrennbart materiale.
Dette krav og kravet i kap. 45:14 på bestandighet oppfylles i
alminnelighet av f ølgendetaktekkinger;

Takstein av betong og tegl etter NS 3011 og NS 3010 på
papp og lekter
Fasettskifer, rektangelskifer, naturskifer
Aluminiumsplater, tykkelse minst 0,7 mm, falset

VARMEISOLERING

BETONG

fig. 24
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Kopperplater, tykkelse minst 0,6 mm, falset
Plater av bølgeeternit
Profilerte plater av metall

For småhus og der risikoen for antennelse og spredning av
brann er liten kan man dessuten bruke visse brennbare tek
ningsmaterialer som har vært brannteknisk prøvet, jfr. Statlige
byggebestemmelser Del 5.
Forskriftene forutsetter ellers at NS 3001 som angir takhelling
for forskjellige tekningsmaterialer blir fulgt.

LUFT- OG DIFFUSJONSSPERRESJIKT

KLEDNING

Takrenner og nedfallsrør
Kravene til dimensjoner på takrenner og nedfallsrør vil i almin
nelighet være oppfylt hvis diameteren er minst så stor som
angitt i tabellen nedenfor, takrennen legges med minst 3 %0nedenfor, takrennen legges med minst 3 %0
fall og avstanden mellom nedløpene ikke er større enn 12 m.

Nedfallsrørets
diameterTakflatens størrelse

< 80 m2
80—200 »

200—300 »
300—600 »

50 mm
65 »
75 »

100 »
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Kravene til tetthet hos innvendige nedfallsrør kan oppfylles
med støpejernsrør etter NS 938—954 med drevne og blystøpte
skjøter, og med plastrør etter NS 3030 med limte skjøter eller
gummiringsskjøter.

*

47 VENTILASJON OG INSTALLASJONER
Generelt
Verdiene i tabell :131 og ;141 er minimumsverdier for ventila
sjon medregnet ikke tilsiktet ventilasjon p.g.a. utettheter.
Ved kontrollmålinger for å se om kravene i byggeforskriftene
er oppfylt skal målingene enten foretas ved de enkelte avtrekks
ventiler, eller luftomsetningen måles med sporgass. Målingene
utføres ved helt åpne ventiler, men vinduer som ikke skal være
frisklufttilførsel, skal holdes stengt.
I mindre bygninger hvor det tillates naturlig avtrekk med
kanal ført over bygningens tak, kan det regnes med at 1 m3
luft pr. time, trenger et kanaltverrsnitt på 2,5 cm2, ved rom
temperatur 20 °C når friskluftkanalens tverrsnitt er ca. 75 %
av avtrekkskanalens tverrsnitt.

Boliger
I oppholdsrom og soverom forlanges ingen spesiell anordning for
ventilasjon, kravet er oppfylt om rommet har vindu som kan
åpnes. Er derimot oppholdsrom utstyrt med peis som er til
sluttet røykpipe med mekanisk avtrekk, bør rommet tilføres
150—300 m3 luft pr. time.
For at rom med peis skal ha en tilstrekkelig frisklufttilførsel
bør rommet ha en' friskluftåpning på minst 300 cm2 . Dette
tverrsnitt bør fordeles på flere ventiler slik at luften blir for
delt og eventuelle fornemmelser av trekk blir minst mulig.

Kjøkken
Friskluften tas inn enten gjennom vindu eller friskluftventil
plassert i yttervegg. Avtrekksventiler eller avtrekksrist bør
plasseres over komfyren og så nær opp til takflaten som mulig,
dette for å hindre at matlukt sprer seg i bygningen.
I eneboliger og rekkehus kan avtrekkskanalen over tak sløyfes
og erstattes med en elektrisk dreven avtrekksvifte plassert i
yttervegg.
Benyttes avtrekksvifte i yttervegg bør kapasiteten være 200—•
400 m3/h.
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I bygning hvor stue med peis har dør direkte ut til kjøkken
med mekanisk avtrekk bør det være tettsluttende dør mellom
stue og kjøkken for å unngå røknedslag i peisen.

Vaskerom
For vaskerom i enebolig eller i leilighet med åpen forbindelse
mellom vaskerom og kjøkken vil i alminnelighet kravet til
ventilasjon være oppfylt hvis kjøkkenet har ventilasjon som an
gitt for kjøkken i 47:131.

Kjeller
Der kjeller ligger delvis over terrenget vil kravet til ventilasjon
av kjeller være oppfylt med ventiler i flere yttervegger, slik
at kjellerrommet får gjennomtrekk.

Boder og loftrom
Boder og loftrom bør ha tilfredsstillende ventilasjon slik at
fuktskader unngås.

Søppelnedkast og søppelrom
Frisklufttilførsel bør om mulig tas gjennom ventil plassert i
yttervegg og avtrekkskanalen tilknyttes sjakten over øverste
innkastluke og føres over bygningens tak.

Kommentarene er de samme som kommentarene til :163, se
disse på side 25.
Andre hygninger
For dusj og WC-rom kan friskluften tas fra nærliggende rom.
Ved beregning av nødvendig friskluftveksling regnes luftveks
lingen for det areal hvor WC-stolene og dusjene er plassert.
Er WC-rom plassert i garderobe hvor WC-rommene begrenses
av spanskvegger arealet innenfor spanskveggene.

Garasjer og servicestasjoner over 50 m2
Innholdet av CO i luft i garasjer bør ha en middelverdi under
0,06 %o for 8 timer og under 0,24 °/oo for under 1 time.
Forsøk viser at den mengde eksos (CO) som avgis fra biler
i personbilgarasjer ved en gangs inn- og utkjøring av samtlige
biler er ca:
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Forsøk viser også at man i personbilgarasjer for å holde kon
sentrasjonen av CO i luften under de nevnte middelverdier må
ha en luftveksling som pr. time er 2000 ganger denne eksos
mengde, dvs. luftvekslingen q må være minst

(20 + 0,1 si) m-f 0,1 na •S2 *2 m3/h

I lastebilgarasjer eller garasjer for langtidsparkering av person
biler og med personopphold mer enn 1 time pr. døgn, må luft
vekslingen være dobbelt så stor.
Hvis man vil beregne nødvendig ventilasjon på grunnlag av
måling av CO avgitt fra motorer kan det gjøres etter formelen
q <; M’C m3/h, der M’ er målt mengde CO i m3 som avgis ved en
ut- og innkjøring av samtlige biler i garasjen ganget med
1000/h, og C er tatt fra tabell 47:141 i byggeforskriftene.
For å få en effektiv ventilasjon av en garasje bør en ha:

Fordelt innblåsning av ventilasjonsluften med sentralt av-
trekk ved golv og tak, eller
sentral innblåsning av ventilasjonsluften og fordelt avtrekk
ved golv og tak.

Ved avtrekk fra smøregrav bør avtrekksviftens motor forrigles
lysbryter slik at viften starter når lyset tennes.
Spesielle rom
Fyrrom bør ha vindu, lufteluke eller dør mot det fri som kan
gi mulighet for rask utlufting av rommet.
Frisklufttilførselen bør i alminnelighet skje direkte fra det fri.
Friskluftkanalens tverrsnitt bør være like stor som skorsteinens
tverrsnitt eller den regnes ut på følgende måte: ,

minst 50 cm2 og med tillegg på 6 cm2 for hver 1000 kcal/h
(1,16 KW) innfyrt effekt.

Har fyrrommet mekanisk tilførsel av friskluft skal luftmengden
tilpasses fyringsanleggets kapasitet.
Fyrrom, motorrom, sprøytelakkeringsrom o. 1. bør dimensjo
neres slik at rommene alltid har undertrykk i forhold til
næriiggende rom. Dette for å hindre at gasser og røyk trenger
ut i næriiggende rom.

Ventilasjonskanaler

Utførelse
Ventilasjonskanaler (:161) skal utføres av et bestandig ma
teriale, f. eks galvanisert stålplate, eternit e. 1.
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Hvor det er fare for kondens, bør ventilasjonskanalene varme
isoleres.
Hvis ventilasjonskanal gjennombryter bygningsdel som be
grenser en branncelle, vil kravene i forskriftenes 55:48 i almin
nelighet være oppfylt hvis kanalen kles inn med en konstruk
sjon som har minst samme brannmotstand som den branncelle
begrensende bygningsdelen.

Naturlig avtrekk
Avtrekkskanal fra kjøkken kan ikke kobles sammen med
kanal fra andre rom, men flere kjøkkener kan kobles til
samme kanal forutsatt at bestemmelsene i (:163) følges. Det
samme gjelder kanal fra WC.

Rengjøring av kanalnettet
Avtrekkskanal som tilføres forurensninger som kan avsette
seg på kanalveggene skal forsynes med nødvendige renseluker
slik at kanalen lett og effektivt kan rengjøres i hele sin lengde.
Hvor ventilasjonskanal går gjennom en branncelle skal gjen
nomgangene tettes forsvarlig og materialet i kanalen skal ha
minst samme brannmotstand som branncellen for øvrig, eller
kanalen innmures slik at man oppnår samme brannmotstand.

49 RØYKPIPE, VARMEANLEGG OG ILDSTED. OLJE-
FYRINGSANLEGG

Horisontal avstand fra pipens munning til takflaten eller dens
forlengelse, kan regnes fra pipemunningens indre flate.

Forskriftene har skjerpet kravet til beskyttelse av oljetanker
som graves ned, Korrosjonsbeskyttelse av slike tanker er gjen
stand for godkjenning av Statens branninspeksjon.

51 BELASTNINGER

Snølast
For følgende kommuner har departementet godkjent spesielle
grunnverdier for snølasten:
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Dato:Kommune/Fylke: Snølast;
Oslo 100 kp/m2 på horisontal flate 23/12-53

når bygn.rådet finner det for-
svarlig.

Hamar/Hedmark 200kp/m2 på horisontal flate,
det kan gjøres unntak for kon
struksjoner med egenlast større
enn 200 kp/m2 , hvor den kan
settes til 150 kp/m2 .

For høye hus med bærende deler av prefabrikerte elementer,
kan det være nødvendig å vise ved beregninger at spenningene
i fugene ikke vil bli for store og at de enkelte elementer sam
virker slik at et lokalt sammenbrudd av en bærende del ikke
vil føre til sammenbrudd av en større del av bygningen.

Deformasjoner
Nedbøyningskravet for trebjelkelag vil i de fleste tilfelle være
dimensjonerende.
Et særskilt nedbøyningskrav for golv finnes i forskriftenes
44:13.
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settes til 150 kp/m2. 8/5 -68
Stange/Hedmark —»— 28/3 -68
Gjøvik/Oppland —»— 18/6 -69
Kristiansand/
Vest-Agder

19/6 -67

Arendal/Aust-Agder —»— 2/12-66
Øyestad/Aust-Agder —»— 8/2 -68

Bergen 100 kp/m2 på horisontal flate. 28/11-50

Arna/Hordaland —»—
Askøy/Hordaland —»—

Åsane/Hordaland
For spesiellestrøk somvil kunne
få større snømengder,påhviler

19/6 -67det bygn.rådet å stille strengere
krav.

Rauma/Møre For Troa, Måndalen, Innfjorden
og Romsdal og Isfjorden på horisontal flate

300 kp/m2. For resten av komm.
regnes 200 kp/m2. 17/12-69

52 BEREGNINGSREGLER

Generelt
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Byggegrunn
Som regel kan man for mindre hus bruke verdiene i veilednin
gens 42:2.

53 LYDISOLERING

På anmodning av Kommunaldepartementet har Norges Bygg
forskningsinstitutt utarbeidet en håndbok som gir grunnlaget
for de krav som er stillet i byggeforskriftene. Det vises derfor
spesielt til NBI Håndbok nr. 21 — Praktisk veiledning om lyd
isolering i bygninger.
Eksempler på konstruksjoner som i alminnelighet vil oppfylle
kravene på lydisolering finnes i veiledningens kap. 43 og 44.
Romisoleringen avhenger ikke bare av skillekonstruksjonenes
middelreduksjonstall og flanketransmisjonen, men også av for
holdet mellom skillekonstruksjonens areal og rommets volum.
En praktisk konsekvens av dette er at rom med dybde vinkel
rett på den isolerende skillekonstruksjonen mindre enn 2 m
krever skillevegg med middelreduksjonstall over det som er
angitt i forskriftenes 53:312 og 53:314 og lav flanketransmi
sjon. En annen konsekvens er at man i rekkehus som er for
skjøvet slik i forhold til hverandre at den felles del av skille
veggen mellom dem bare er en del av en vegg i de tilliggende
rom, vil ha noe lettere for å oppfylle forskriftenes krav enn i
andre rekkehus.

54 VARMEISOLERING
Generelt
Kontrollordning for mineralull administreres av Foreningen
Norsk VIF (Norske Varme- og Isoleringsmaterial-Fabrikker),
Drammensvn. 40, Oslo 2.
Varmeledningsevnen for mineralull underkastet kontroll av
Foreningen Norsk VIF, beregnes etter formelen:

Å 10 er varmeledningsevne bestemt etter fastsatt metode
kcal/m h°C (W/m°C).

1 er luftgjennomslippelighetsevne bestemt etter fastsatt
metode m2h mm H20 (kgm/Ns).

KG er kontrollgrense dokumentert av produsenten
kcal/m h°C (W/m°C)
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Den beregnede verdien avrundes oppover til 0,035, 0,040,
0,045 eller 0,050 kcal/m h°C (0,041, 0,047, 0,052 eller
0,058 W/m°C)
For mineralull som ikke er underkastet kontroll, skal
følgende formel benyttes:

Beregning av varmegjennomgangskoeffisient kan foruten
etter NS 3031, også utføres etter «Regler for beregning
av bygningers varmebehov», utgitt av Norsk VVS-forening
1969.

55 BRANNVERN
Branncelle
Jo større motstand mot brann en bygningsdel har, desto
mindre blir skaden på bygningsdelen under brann. Ved å gjøre
bygningsdeler .som begrenser et rom særdeles motstands
dyktige mot brann vil en derved oppnå minimale skader. I
praksis er det imidlertid, i hvert fall ved vanlige bygninger,
ikke mulig å drive oppdelingen så langt. Slik oppdeling kan i
tilfelle bare bli aktuell under særlige omstendigheter i
forbindelse med spesielt brannfarlig virksomhet. Forøvrig
må en nøye seg med å finne en rimelig begrensning på et
område som en ønsker omgitt av bygningsdeler med en hensikts
messig brannmotstand. Innenfor denne begrensning kan det være
en rekke rom som er skilt fra hverandre med bygningsdeler
med svakere brannmotstand.
Den del av en bygning som er avgrenset med konstruksjoner
som hindrer en brann, som kan utvikle seg fritt, fra å spre seg
til andre deler av bygningen i løpet av fastsatt tid kalles en
branncelle.

Brannbelastning
Byggeforskriftene har hittil ikke inneholdt bestemmelser som
gir uttrykk for mengden av brennbart materiale i en bygning.
Da den branntekniske forskning vedkommende bygningskon
struksjoner tok til, fant en avhengighet mellom det
brennbare materialet som ble brukt ved prøvningen, og
konstruksjonens motstandsevne ved brann. Opprinnelig ble
det brukt tre ved disse forsøk, og en og samme konstruksjon
motsto varmepåvirkningen fra forskjellig mengde tre. Ved
prøver fant en ut at en jevnt fordelt mengde tre på golvet iet
rom under brann ga en bestemt temperatur og varighet, og
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mengdenav tre dividert på rommetsgrunnflateble kalt brann
belastning.Overførtpå nordiskeforhold var brannbelastningen
antall kg tre pr. m2 golvflate.
Senereforskning har vist at det nok er riktigere å fordele
det brennbaremateriale ikke på golvet alene,men på golv,
vegger og tak, altså på rommetsomhyllingsflate.Istedenfor
å Nangi brannbelastningeni kg tre pr. m2 golvflate
angis den nu i Mcal pr. m2 omhyllingsflate. (MWs/m2).
Skal en finne brannbelastningeni en branncelle,må en vite
mengdenav hvert materiale som finnes der og de enkelte
materialersvarmeverdi.Til dettemå leggesdenvarmemengde
som selvebyggekonstruksjonenerepresenterer.
Varighetenav enbrannøkermedstigendebrannbelastning,og
vedforsøker enkommetfrem til følgendesammenhengmellom
brannbelastningog prøvningstid:

Brannbelastning,Mcal/m2 (MWs/m2)
50 (210) 100 (420) 200 (840) 300 (1260)

Prøvningstid,
minutter 60 -120 240 480

Tennvernendekledning
Hittil har en brukt betegnelsenbrannherdigkledning.Defini
sjonener noediffus, ogi denyeforskrifter har ensløyfetdenne
betegnelseog innført «tennvernendekledning»somenkledning
sompraktisk talt helt bestårav ubrennbartmaterialeog som
ved brannprøvningetter fastsatt metodei minst 10 minutter
hindrer antennelseav brennbartmaterialebak kledningen.

Trapper
Av trapper er det gitt definisjonpå 4 hovedtyper.Alle typer
brukesi dag,og det er erfaringer fra forhold somde brukes
undersomhar gitt grunnlagfor denu oppstiltedefinisjoner.

Åpentrapp
Den mest brukte type i bygninger av rimelig høydeer den
trapp somer kalt åpentrapp,ogsomligger i trapperomhvorfra
det er direkte forbindelsegjennomdør til leilighet, kontor o.1.

Lukket trapp
Er detmellomtrapperommetog leiligheterellerkontorerkorri
dor, skal forbindelsenmellom trapperom og korridor være
lukket meddør.
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Branntrygg trapp
En sikrere trapp i brannteknisk henseende er den branntrygge
trapp som er en lukket trapp i branntrygt rom. Dertil kreves det
at trappen skal ha egen utgang, branntrygt skilt fra bygningen
for øvrig, og den må ikke stå i forbindelse med lokaler i kjeller
eller med forretnings-, lager- eller verkstedslokaler i øvrige
etasjer.

Branntrygg og røykfri trapp
I høyhus især vil en brann kunne få katastrofale følger, ikke
bare på grunn av brannskadene, — men også på grunn av
panikk som kan oppstå. I slike bygninger er det av den største
betydning å ha betryggende rømningsveier. Dette mener en å
ha oppnådd med en branntrygg og røykfri trapp, som er
en branntrygg trapp med forbindelse til rom for varig opp
hold bare gjennom åpent rom mot det fri.
Atkomsten til en slik trapp fra en leilighet skjer gjennom en
forstue, over en åpen balkong og derfrå gjennom dør til trappen.

Klassifisering
De nye byggeforskrifter setter i stor utstrekning funksjonskrav
til bygninger, bygningsdeler og materialer istedenfor å beskrive
materialbruk og dimensjoner. Dette medfører nødvendigheten av
en utstrakt klassifisering for at de prosjekterende og byggende
skal kunne være klar over hvilke materialer og bygningsdeler
som kan brukes ved bestemte funksjonskrav. Det forutsettes
da at det stilles branntekniske krav til disse elementer.
Bygningsdeler og kledninger må, for å kunne klassifiseres,
prøves ved et brannlaboratorium etter bestemte prøvnings
metoder. Det er ikke alltid nødvendig å foreta slike prøver ved
Norges branntekniske laboratorium. Andre brannlaboratorier
kan også godkjennes, i særdeleshet da de nordiske brann
laboratorier som har et intimt samarbeid på dette område. Er
således et materiale eller en bygningsdel prøvet og godkjent i et
av de øvrige nordiske land, kan klassifisering skje i Norge uten
ytterligere prøvning her. I en viss utstrekning kan dette skje
også om en bygningsdel er prøvet og godkjent i et land utenfor
Norden.
Bygningsdeler m. v. som klassifiseres gis en klassebetegnelse.
Fortegnelse over brannklassifiserte byggevarer og bygningsdeler
finnes i Statlige byggebestemmelser Del 5.
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Generelt
Enhver forskrift bygger på et mønster. Det vil imidlertid fore
komme tilfelle hvor det aktuelle byggverk ikke overalt passer
med mønsteret slik at en i forskriftene forgjeves leter etter
bestemmelser som skal dekke det aktuelle tilfelle. For bl. a. å
imøtekomme slike situasjoner finnes det i forskriftene en gene
rell bestemmelse i :31.
Det er bygningsmyndighetene på de forskjellige plan som skal
påse at bygningslovgivningen praktiseres på foreskrevet
måte, og hvor det i forskriftene savnes detaljerte bestemmelser
må vedkommende myndighet seiv vurdere hvilken utførelses
måte som er relevant under bestemte forhold, hvor forskriftene
ikke har dekkende bestemmelser.

Branntekniske krav til bygning
Avhengig av en bygnings høyde, grunnflate, brannbelastning
og bruk er det stillet branntekniske krav til dens konstruktive
deler og innredning m. v. Det er uten videre klart at faren under
brann for beboerne er større i en høy bygning enn i en lav
bygning, og tilsvarende er det større brannfare forbundet med
en bygning med stor grunnflate enn ved en bygning med liten
grunnflate. At faren for tap av menneskeliv er større i en
bygning som huser et stort antall mennesker enn i en tilsvar
ende bygning med få mennesker er også selvinnlysende, og dette
er det også tatt hensyn til.
Stort sett deles bygningene i brannteknisk henseende i 3 grup
per, branntrygg bygning, brannherdig bygning og annen byg
ning enn branntrygg og brannherdig bygning. Blandingsbyg
ninger vil også forekomme i ikke liten utstrekning.

Seksjonering
Tidligere hadde en bestemmelse om at dersom en bygning i
noen retning har større avstand mellom ytterveggene enn 40 m,
skal den for hver 40 m deles med vegg av minst 1 stein mur
eller annet jevngodt materiale. Det var ikke gitt noen begrens
ning av grunnflaten, og med nutidens byggemåte kunne en
komme opp i meget store useksjonerte arealer hvis det ikke
ble innført noen form for arealbegrensning. „
I de nye forskrifter er dette gjort, og foruten at det skal være
høyst 50 m mellom brannvegger i en bygning er det også krevet
tilsvarende seksjonering for hver 800 m2 grunnflate.
Store, useksjonerte loftrom har gitt anledning til meget
alvorlige branner og store skader. Forskriftene fastsetter

41



43

44

47

derfor at loft med større grunnflate enn 400 m2 skal deles
i avsnitt av høyst denne størrelse ved vegg i klasse A 60.
Bestemmelsen gjelder også for rommet mellom brennbart
overtak og tak av ubrennbart materiale. Den seksjonerende
veggens tilslutning til yttervegg må utføres slik at det blir
en effektiv brannstopp.

Brannherdig bygning
En brannherdig bygning er i realiteten en trebygning hvor inn
vendige vegg- og takflater er kledd med tennvemende kledning.
De bærende bygningsdeler og branncellebegrensende bygnings
deler skal dertil tilfredsstille brannteknisk klasse B 30,
På grunn av konstruksjonenes gode beskyttelse mot brann kan
de oppføres med meget større grunnflate enn trebygninger, idet
en 2-etasjes brannherdig bygning kan ha en grunnflate på
600 m2 og en 1-etasjes bygning 800 m2 . Store loft må også
seksjoneres, og det gjøres ved vegg i minst klasse B 30 for
hver 400 m2.

Annen bygning enn branntrygg og brannherdig bygning
Foruten branntrygge og brannherdige bygninger finnes det
også bygninger som gir mindre motstand mot brann. Dette er
i hovedsak trebygninger, men også bygninger av mer blandet
materiale. Når det gjelder trebygninger til bolig o. 1., kan disse
ikke oppføres i mer enn 2 etasjer. Grunnflaten er for en 2-eta
sjes bygning begrenset til 200 m2 og for en 1-etasjes bygning
til 400 m2 . Dette gjelder frittstående bygninger og bygninger
som er skilt fra hverandre med brannvegg.
For rekkehus, kjedehus o. 1. av tre er det innført en viss
liberalisering m.h.t, grunnflaten, idet slike bygninger kan ha
et areal på 800 m2 for 1-etasjes bygninger og 600 m2 for 2-eta
sjes bygninger dersom veggene mellom de enkelte hus er
i minst klasse B 30 opp til taktekningen.

Taktehning
Ved Norges branntekniske laboratorium er det uteksperimen
tert en metode til undersøkelse av brennbart materiales bruk
barhet som taktekning. Tekningsmaterialet må ikke kunne
medvirke til spredning av brann.
Risikoen for antennelse ved spredning av brann kan antas å
være liten for frittliggende bygninger, som ikke ligger i industri
område og for bygninger i boligområde som ikke har lukket
kvartalsbebyggelse.
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Kravet til taktekning på ubrennbart underlag vil i alminnelighet
være oppfylt foruten av tekninger nevnt under kap. 45:1 også
av ett lag takpapp.

Kap. 57 STILLASER

Fra 1. januar 1970 gjelder stillasforskrifter utgitt av Direkto
ratet for arbeidstilsynet. (Sikkerhetsregler for stillaser m. v. av
oktober 1969).

/
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Bilag 1.

Bjeikdagstabeller.
Veiledning til byggeforskriftene av 1. august 1969.

Bjelkelagstabellene er utarbeidet av Norges byggforsknings
institutt (kfr. også Byggdetaljblad NBI (23).202.2.

Samtlige tabeller gir bjelkedimensjoner som er beregnet brukt
i moderne «lette» eller «mellomtunge» trebjelkelag som anvendes i
trehus med lett bindingsverk med 600 mm stenderavstand. I disse
bjelkelag anvendesikke stubbeloft eller tunge fyllmasser, men bare
mineralull som isolasjonsmaterialer. I mellomtunge bjelkelag legges
et lag 50 mm tørr sand direkte på himlingen.

For at bjelkelaget skal bli så stivt som mulig, bør bjelkene
spikres til stenderne.

Ved utvekslingen for piper og trapper m. v. må sidebjelkene
forsterkes ved at bredden økes med 12 mm.

Tabell 1 gir bjelkedimensjoner for et normalt lett bjelkelag
med mineralullisolasjon, 28 mm golvbord spikret direkte i bjelkene
og vanlig spikret himling.

Tabell 2 gir bjelkedimensjoner for et loftsbjelkelag med 21 mm
golvbord spikret til bjelkene. Denne tabell bør også brukes hvor det
skal legges et golvbelegg på 21 mm spikret undergolv.

Tabell 3 gir bjelkedimensjoner for et loftsbjelkelag i hus med
lav loftshøyde (maks. 2,20 m under mønet).

Tabell 4 gir bjelkedimensjoner for bjelkelag med «flytende
golv» av 28 mm bord.

Tabell 5 gir bjelkedimensjoner for et mellomtungt bjelkelag
(med 50 mm sandfylling på himlingen). Ønskes annet golvbelegg
enn linoleum på trefiberplater, må det brukes flytende golv på
bjelker etter tabell 4.

I tillegg til de 5 bjelkelagstabellene er det tatt med 2 tabeller
for bjelker til nedforet himling eller himling på sekundærbjelker.

Tabell 6 gir dimensjoner på bjelker for nedforet tung himling
med 50 mm sandfylling.

Tabell 7 gir dimensjoner på bjelker for nedforet lett himling
isolert med mineralullmatte.



Tabell1.

Frittopplagtebjelkermed28mmgolvbordspikrettilbjelkene.Nyttelast150kp/m2 .Egenlast60kp/m2 .

Begrensing:Nedbøyingy=0,9mmfor100kplastmidtpåbjelken.

Bjelke-
dimensjoner

imm

Bjelkeavstandc/cicmvedenlysåpningav:

Lysåpningfor bjelkeavstand
600mm

1 o\ 1

2,7m

3,0m

3,3m

3,6m

3,9m

4,2m

4,5m

4,8m

5,1m

5,4m

5,7m

48X148

69

50

38

31

2,80m

61X148

66

51

38

32

3,10m

73X148

80

63

47

38

31

3,35m

36x173

79

62

48

36

30

3,05m

48X173

67

50

39

33

3,40m

61x173

65

51

41

34

3,65m

73X173

79

63

49

41

35

29

3,95m

36x198

70

57

44

36

30

3,50m

48x198

78

62

49

41

34

29

3,90m

61X198

79

64

51

43

37

31

4,25m

73X198

77

63

62

43

37

32

4,55m

48X223

85

74

60

49

42

37

31

4,50m

73x223

79

66

55

46

5,20m
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Tabell2.

Frittopplagtebjelkermed21mmgolvbordspikrettilbjelkene.Nyttelast150kp/m2 .Egenlast60kp/m2 .

Begrensing:Nedbøyingy=0,9mm-for100kplastmidtpåbjelken.

Bjelke-
dimensjoner
imm

Bjelkeavstandc/cicmvedenlysåpningav:

Lysåpningfor bjelkeavstand
600mm

2,4m

2,7m

3,0m

3,3m

3,6m

3,9m

4,2m

4,5m

4,8m

5,1m

5,4m

6,7m

48x148

55

40

30

24

2,60m

61X148

52

40

30

25

2,80m

73X148

50

37

30

24

3,05m

36X173

49

38

28

23

2,80m

48X173

53

39

31

26

3,10m

61X173

51

40

32

27

3,40m

73X173

50

39

32

27

3,65m

36x198

60

45

35

29

24

3,30m

48x198

49

39

32

27

3,60m

61x198

50

40

34

29

25

3,95m

73x198

60

50

41

34

30

25

4,20m

48X223

58

47

39

33

29

24

4,15m

73X223

52

43

37

4,85m
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Tabell3.

Frittopplagteloftsbjelker.Loftmedlavhøyde,ca.2,2mtilmøne. Nyttelast50kp/m2 ,egenlast50kp/m2 .Størstenedbøyingy=1/200.

Bjelke-
dimensjoner
imm

Bjelkeavstandic/cvedenlysåpningav:

Lysåpningfor bjelkeavstand
600mm

2,4m

2,7m

3,0m

3,3m

3,6m

3,9m

4,2m

4,5m

4,8m

5,1m

5,4m

5,7m

48X98

92

65

48

36

28

2,80m

36x123

96

70

53

41

33

3,15m

48x123

93

71

55

43

35

28

3,50m

36x148

92

71

56

45

37

30

3,80m

48X148

95

75

60

49

41

34

 29

4,20m

73X148

91

74

61

61

43

37

4,85m

36X173

90

73

60

49

41

34

29

4,50m

48x173

98

79

66

55

46

39

4,95m

73X173

99

82

70

59

5,65m

36X198

88

73

61

51

44

5,15m

48X198

98

81

69

59

5,65m

73X198

103

88

6,50m



Tabell4.

Frittopplagtebjeikermed«flytendegolv»av28mmbord.Nyttelast150kp/m2 .Egenlast60kp/m2 .

Begrensing:Nedbøyingy=0,9mmfor100kplastmidtpåbjelken.

Bjelke-
dimensjoner

imm

Bjelkeavstandc/cicmvedenlysåpningav:

Lysåpningfor bjelkeavstand
600mm

1 00 1

2,7m

3,0m

3,3m

3,6m

3,9m

4,2m

4,5m

4,8m

5,1m

5,4m

5,7m

48x148

61

43

31

2,70m

61X148

77

57

43

30

2,95m

73X148

73

55

37

3,20m

36x173

72

53

40

2,85m

48x173

74

58

40

30

3,25m

61X173

75

52

40

31

3,50m

73X173

63

50

38

31

3,65m

36x198

66

45

35

3,35m

48x198

63

50

38

31

3,65m

61x198

66

54

43

33

4,05m

73X198

70

64

51

41

33

-

4,25m

48x223

79

60

49

39

32

4,20m

73x223

78

65

53

43

36

4,90m
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Tabell5.

Frittopplagtebjelkermed21mmgolvbordspikrettilbjelkeneogbelagtmedhalvbardetrefiberplateroglinoleum.

Nyttelast150kp/m2 .Egenlast160kp/m2(medsandfylling).

Begrensing:Nedbøying0,9mmfor100kplastmidtpåbjelkenog1/200forjevntfordeltlast.

Bjelke-
dimensjoner
imm

Bjelkeavstandc/cicmvedenlysåpningav:

Lysåpningfor
bjelkeavstandc/c

3,0m

3,3m

3,6m

3,9m

4,2m

4,5m

4,8m

5,1m

5,4m

5,7m

400mm

600mm

48X148

50

38

31

3,25m

2,75m

61X148

49

38

30

3,55m

3,10m

73X148

60

46

36

29

3,75m

3,30m

36x173

50

41

36

28

3,25m

2,75m

48x173

57

47

38

31

3,85m

3,20m

61X173

60

49

39

32

4,15m

3,60m

73X173

\

58

46

35

31

4,40m

3,85m

36x198

60

46

39

34

28

3,85m

3,30m

48X198

53

44

38

31

4,40m

3,70m

61X198

58

47

39

33

28

4,75m

4,15m

73X198

57

47

39

33

28

5,05m

4,40m

48x223

60

51

45

37

32

27

5,00m

4,20m

73X223

56

47

40

5,70m

4,85m



Tabell6.

Frittopplagtehimlingsbjeiker.Egenlast(bjelker+15mmpanel+papp+5cmsand+mineralullmatte)110kp/m2 .

Begrensing:Nedbøyingy—1/200.

Bjelke-
dimensjoner
imm

Bjelkeavstandc/ccmvedlysåpning:

Lysåpningfor
bjelkeavstandc/c

1 CH0 1

2,4m

2,7m

3,0m

3,3m

3,6m

3,9m

4,2m

4,5m

4,8m

5,1m

5,4m

5,7m

400mm

600mm

800mm

36X98

62

44

32

2,80m

2,40m

2,20m

48X98

83

60

44

33

3,10m

2,70m

2,40m

36x123

87

64

48

37

30

3,50m

a,05m

2,75m

48X123

85

64

50

39

32

3,85m

3,35m

3,05m

36X148

84

65

51

41

33

28

4,25m

3,70m

2,35m

48X148

86

68

55

45

37

31

4,70m

4,05m

3,70m

36x173

82

66

54

41

37

31

4,95m

4,35m

3,95m

48X173

88

72

60

50

42

36

5,50m

4,80m

4,35m
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Tabell7.

Frittopplagtehimlingsbjeiker.Egenlast(bjelker+panelellerplater+mineralullmatter)30kp/m2 .

Begrensing:Nedbøyingy=1/200.

Bjelke-
dimensjoner
imm

Bjelkeavstandc/ccmvedlysåpning:

Lysåpningfor
bjelkeavstandc/c

2,4m

2,7m

3,0m

3,3m

3,6m

3,9m

4,2m

4,5m

4,8m

5,1m

5,4m

5,7m

400mm

600mm

800mm

36X73

97

69

51

38

30

3,25m

2,80m

2,55m

48X73

92

67

61

39

31

3,55m

3,10m

2,80m

36X98

91

71

66

45

36

30

4,35m

3,75m

3,40m

48X98

94

74

60

49

40

34

28

4,80m

4,15m

3,75m

36X123

88

72

60

50

42

35

5,45m

4,80m

4,30m

48X123

95

79

66

55

47

6,00m

5,20m

4,75m
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Vær oppmerksom på at det foreligger særtrykk av mer enn
500 forskjellige lover og forskrifter. Katalog kan rekvireres
hos alle landets bokhandlere eller direkte fra Grøndahl&Søn,

Munkedamsveien 35, Oslo 1
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