Kommentartil – Innledning/Forslagtil endringer i veiledningtil TEK17§11-9 m.fl
Somprodusentog aktør i det norskebyggemarkedetser SteniAShelt klart nytten i at det nå foreslås
endringerav TEK17§11-9 mfl. Dette vil forhåpentligvisværemed på å forenkle,og å gjøre reglenemer
forståeligog omsetteligi bruk på norskebygg.Hvasom er lov og hva som kan gjøresi henhold til brann i
bygg,er noe vi som produsentfår dagligespørsmålom. Samtidigser vi at høringsutkastet,slik det
foreløpiger formulert, vil kunnemedførealvorligenegativekonsekvenserfor produsenterog byggherrer.
At det foreslåsbruk av mer systemsammensatte
løsningeri bygg(f.eks.SPFire105 eller tilsvarende), synesvi
som produsenter en fornuftig vei å gå.Dette har våre svenskenaboeri øst alleredegjort i noen år med
godeog nyttige erfaringerog tilbakemeldinger.Ved slikesystemtestervil det på et tidligere stadium
kunne lukesut produkter og komponenter som ikke egnersegi byggverksom blir klassifisertmed
forskjelligebrann- og risikoklasser.
Vi mener imidlertid at det som foreslåsi dennerevideringenvil virke konkurransevridendei forhold til de
produkter som alleredefinnesog er kjente i markedet.De foreslåtte endringenevil kunnegi produsenter
med produkter som klarer klassenA2, s1, d0, et uforholdsmessigstort konkurransefortrinnovenfor
produsentersom lagerprodukter med noe laverebrannklasser.Dette vil bl.a. gjøre seggjeldendeved at
produsenterav produkter f.eks.B, s1, d0 blir nødt til å ta veien om en kostbarSPFire 105 test når de skal
benyttesi byggmed RKL1, 2 og 4 over 8 etg og RKL3, 5 og 6 over 4 etg. Dette til tross for at en B, s1, d0
klassetekniskog totalt sett kan værelike bra, og noen gangerbedre enn et produkt i A2, s1, d0 klassen.
Dette fordi at bokstavenA og B sier noe om innholdet i produktet og ikke nødvendigvistegner et reelt
bilde av produktenesegenskaperi et virkelig brannforløp.

Tabellenviser at produkteri klasseA2 ikke alltid kan anseessom ubrennbartKilde:Embedded-world.de
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For å synliggjøredette vil vi bemerkeat det i dagensmarkeder forholdsvisfå leverandørerav
fasadeplatersom etterkommer EN13501-1 med en A2, s1, d0 klasse.Noen av de store produsentene
innen denne A2 klassenleverer produkter der de selvbeskriveri sinetekniskedatabladat slukkeinnsats
kan ikke utføres ved bruk av vann, da dette kan medførespredningav brann til omkringliggende
omgivelser.

Utsnitt av dokument«safetydata sheet»fra en produsentav fibercementfasadeplater.Tilsvarendetekster finnes ogsåpå andrefibercement
produsenterssikkerhetsdatablad.

I tillegg er det kjent at noen av de mest benyttede fasadeplateprodukteri fibercementalleredeved en
temperatur fra ca. 150 C og oppover,vil kunnedeformeresog krakelere.Dette vil øke faren for at deler
av fasadenvil kunnefalle ned og skadehjelpemannskapog forsinkeslokkeinnsatspå bådehøyeog lave
bygg.
De foreslåtte endringeri veiledningentil TEK17,vil ikke kun ramme produsenterav ACMprodukter som
bakgrunnsmaterialetfor forslagsteksteni hovedsakomhandler.Dette vil ogsåkunnemedførealvorlige
konsekvenserfor mangeandre produkter og produsentersom oppnår B, s1, d0 på sine produkter, men
som brannteknisksett likevel leverer bedre produkter.
DiBKskriveri sitt punkt 3.4 avsnitt 9 at «det er ikke gitt at forslaget vil medførenoen særlige
kostnadskonsekvenser
i konkrete byggverk»Det er mulig dette er riktig for det enkelte byggverk,men
det vil kunnepåføreen rekke produsenterstore kostnaderfor å kunnekonkurreremot produsenterav A2
produkter i tidligere omtalte RKLklasser,bl.a. som følgeav at det må gjennomføresen rekkeSPFire 105
tester. Dissekostnadenevil forbrukerne på sikt måtte ta i form av økte priser på produkter fo r bruk i
norskebygg.
Ved å prioritere produkter med A2, vil byggherrersannsynligvispådrasegøkte vedlikeholdskostnaderog
hyppigereutskiftning av fasader.Fibercementmed A2 har ifølge SINTEF
betydeligkortere forventet
levetid enn for eksempelSteni.Samtidiger andre tekniskekvaliteter, som for eksempelslagfasthetog
vannoppsug,momenter som vil kunneværenegativefor byggherrersøkonomived prioritering av A2.
For å unngåen slik skjevfordeling,og samtidigfå implementert en slik endringi veiledningen,mener vi at
det bør krevesSPFire 105 test for alle løsningerog produkter i de nevnte RKL,ogsåprodukter som
produseresi henholdtil EN13501-1 og får klassenA2, s1, d0. Dette vil kunneluke ut alle produkter som
ikke egnersegtil bruk på høye og risikoutsattebygninger,og i tillegg vil og kan alle produsenterstille med
likt utgangspunkti et alleredehardt pressetmarked,bådepå pris og kvalitet.
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Kommentarertil punkt 3.2 – Forslagtil endring i veiledningtil §11-9 annet ledd bokstav E.
Kommentarertil den innledendetekstentil bokstavE
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-

4. avsnitt: «Kriteriersom må oppfyllesved prøvningetter SPFire 105 er gitt i veiledningentil kap.
11 Innledning.»
o Vi kan ikke se at dissekriteriene er gitt i innledningentil Kap.11.Vil DiBKogsågjøre
endringeri innledningentil kap. 11 for å gi dennehenvisningenmening?

-

Den innledendetekstenisolert sett omhandlernødvendighetenav å teste kombinasjonenav de
benyttede materialenefor å bestemmebrannutviklingenog brannspredningen.
Brannklassifisering
av de enkelte produkteneog overflateneisolert sett gir ikke et tilfredsstillende
bilde av hvordanden samledekonstruksjonenvil oppføre segunder et brannforløp.Vi mener
derfor at kravet til klasseA2, s1-d0, slik som foreslått i punkt 2 og 3, ikke vil medføreen markant
forbedring av brannsikkerhetensammenlignetmed dagenspreaksepterteløsninger.A2-s1, d0
klassifiseringentar bl.a. ikke hensyntil brekkasjeog nedfall av fasadedeler,som kan ha stor
påvirkningpå sikkerhetene bådeved rømmingog ved slukke-/redningsarbeidet.Enkelte
materialer,bl.a. fibersement,kan være utsatt for dennetypen skaderunder et brannforløp,selv
om disseklassifiseressom A2.
o Vi mener forslagettil preaksepterteytelser nr. 2 og 3 vil kunnevirke
konkurransevridende,da det i prinsippeter få fasadematerialersom oppnår klassenA2s1, d0. Dette vi dermedkunne medføretil delsstore ekstrakostnaderfor produsentene
som må gå veien om storskalatesting for å oppnå det foreslåtte ytelseskravet.
o Vi mener at direktoratet bør vurdere å endre de preaksepterteytelseneslik at
hovedregeleni punkt 2 og 3 blir prøvingetter SPFire105. Dette vil både gi en betydelig
skjerpingav brannsikkerhetensamtidigsom den konkurransevridendevirkningenav
for slagetreduseres.
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Kommentarer til punkt 3.3 – Merknader til forslaget.

Det foreslåså angi klasseA2-s1,d0fra og med fem etasjeri risikoklasse3, 5 og 6 fordi byggverki disse
risikoklassenevil ha større persontall.Nødvendigrømningstidvil da være lengre,og det kan i større grad
være behovfor assistertrømning.Dette kan forsinkeslokkeinnsatsen.
Kommentar
-

Vi mener at kravet til klasseA2, s1-d0, slik som foreslått ikke vil medføreen markant forbedring
av brannsikkerhetensammenligne
t med dagenspreaksepterteløsninger.A2, s1-d0
klassifiseringentar bl.a. ikke hensyntil brekkasjeog nedfall av store fasade-deler, som kan ha stor
påvirkningpå sikkerhetenebåde ved rømmingog ved slukke-/redningsarbeidet.Det er godt kjent
i markedetat enkeltematerialer,bl.a. fibersement,er utsatt for dennetypen skaderundereet
brannforløp,selvom disseklassifiseressom A2.

Kommentarertil punkt 3.4 – Økonomiskeforhold.
Vi mener DiBKskonklusjonerang de økonomiskeog markedsmessige
konsekvenseneikke er godt nok
underbyggetog vil foreslåat disseforholdeneutredesgrundigerefør forslageneeventuelt implementeres
i gjeldendeTEK17
.
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