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Merk nader fra Byggevareindustriens f orening til forslag om endring av preaksepterte
ytelser for utvendig kledning på yttervegger i høye bygninger

Byggevareindustriens forening
Vi viser til høringsforslaget fra DiBK der man foreslår å endre preaksepterte ytelser for utvendig
kledning på yttervegg som gitt i veiledningen til TEK17 § 11 - 9. Nedenfor følger høringssvaret fra
Byggevareindustriens forening.

Byggevareindustriens Forening er en materialuavhengig bransjeforening for et bredt spekter av
byggevareprodusenter med ca. 200 medlemsbedrifter. Samlet har bedriftene over 7000 ansatte
og ca. 25 milliarder NOK i årlig omsetning.

Byggevareindustriens foren ing mener
Byggevareindustrien er enig i en generell skjerpelse av brannegenskapene til utvendige overflater
fra klasse B - s3, d0 til A2 - s1, d0, men vi mener at det bør gjøres et unntak for vindsperrepro dukter
på rull så fremt underliggende produkt tilfredsstiller klasse A2 - s1, d0. Det bør i stedet vurderes om
vindsperreprodukter på rull skal tilfredsstille klasse B - s1, d0 for å redusere bidrag til røykutvikling
ved en eventuell fasadebrann .

Vå re betenkninger
Byggevarei ndustriens forening har forståelse for at det er relevant å se på eventuelle endringer
knyttet til brannegenskapene til produkter og løsninger med bakgrunn i brannen i Grenfell Tower
da det er viktig å ta lærdom etter slike tragiske hendelser.

Preaksepte rte ytelser er viktige også i større bygg selv om det nok i slike bygg er mer vanlig å
bruke branntekniske analyser og brannteknisk prosjektering. Alternativ vurdering gjennom
storskalatesting er en kostbar metode å dokumentere at løsninger tilfredsstiller krav slik at
preaksepterte løsninger absolutt er å foretrekke.

Konstruksjonsløsninger med kombinasjon av materialer og produkter skal ivareta svært mange
funksjoner, både gjennom byggeprosessen og i byggets/fasadens levetid.

Høringsnotatet og RISE - rap porten som den er bygget på gir grundige vurderinger rundt kledninger
og overflater på disse, samt isolasjon benyttet i luftede konstruksjoner, men det ser til at det gjort
få vurderinger rundt tynne vindsperrer på rull.
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K ombinasjonsløsningen med vindsp erreprodukter på rull og gipsplater er mye brukt der
rullproduktet bl.a. skal bidra til at gipsplatene holdes tørre under byggeperioden før utvending
kledning monteres. Dette bidrar til mer bestandige gipsplater uten fuktskader som forlenger
levetiden til disse produktene. Vindsperreprodukt på rull brukes også for å bidra til lave
lekkasjetall som har betydning for byggets oppvarmingsbehov som også er regulert av TEK17.
Tilstrekkelige lave lekkasjetall for å tilfredsstille energikravene kan også oppnås ved kun bruk av
gips, men det er da nødvendig med omfattende bruk av tape ved alle skjøter og overganger samt
rundt vinduer, utsparinger o.l.

Slik vi tolker endringen av preakseptert ytelse innebærer det også at vind sperrer på rull o gså skal
tilfredsstille k ravene til klasse A2 - s1, d0 på lik linje med øvrige overflateprodukter i et eventuelt
hulrom.

Vindsperrene prøves etter NS - EN 13823 mht. varmeavgivelse, flammespredning, røykproduksjon
og brennende dråper, samt NS - EN ISO 11925 - 2 mht. antennelighet og bre nnende dråper. Det ser
ut som det er tatt lite hensyn til at disse brannhemmende vindsperrene har liten brannenergi i
forhold til en kledning eller isolasjon. I NS - EN ISO 11925 - 2 er kravet at produktet ikke skal spre
brannen mer enn 150 mm, så det er litt overraskende at disse produktene skulle føre til
brannspredning og gi noe næring til en brann.

I dag er det kun et fåtall vindsperrer på rull som har dokumentasjon av brannegenskaper, og de
fleste av produktene som har slik dokumentasjon har da klasse E. Noen få slike vindsperrer har
forøvrige spesielle egenskaper knyttet ti l brann, og de har da klasse B - s 1,d0. Etter konsultasjon
hos våre medlemsbedrifter som produserer vindsperrer på rull kjenner vi ikke til vindsperrer på
rull som innehar klassifiseringe n A2 - s1, d0 , noe som innebærer at det ikke vil være mulig å bruke
slike rullprodukter i bygg med mer enn 8 etasjer i risikoklasse 1, 2 og 4, og for byggverk med mer
enn 4 etasjer i risikoklasse 3, 5 og 6.

Slike vindsperrepr odukter på rull bidrar med svæ rt liten brannbelastning i et hulrom og som
informert om i forrige avsnitt foreligger det ikke slike rullprodukter på markedet som tilfredsstiller
kravene. Vi ser det derfor som lite hensikts messig å inkludere disse produktene i kravet om
skjerpet brannege nskaper.

Oppsummering
Vi er enig i en generell skjerpelse av brannegenskapene til utvendige overflater fra klasse B3 - s3, d0
til A2 - s1, d0, men vi mener at det bør gjøres et unntak for vindsperrepro dukter på rull så fremt
underliggende produk t tilfredsstille r klasse A2 - s1, d0. Det bør da vurderes om vindsperre -
pro dukter på rull s kal tilfredsstille klasse B - s1, d0 for å redusere bidrag til røykutvikling i slike
fasader.

Med vennlig hilsen
for Byggevareindustriens Forening

Øyvind Skarholt
Adm. Dir.
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