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•VEILEDNINGTIL EYGGEFORSKRIFTENESKAPITTEL54 OM VARMEISOLERING
OG TETTHET

Ved departementets rundskrivav 20. november 1980 ble

fylkesmannen,fylkeskommuneneog kommunenegjort kjent med for-

skrifterav 4. november 1980 om endringav kap. 54 VARMEISOLERING

byggeforskrifterav I. august 1969. Forakriftenetrådte i kraft

1. januar 1981. I rundskrIvetble det gItt uttrykk for at velled-

nIng til det nye kap. 54 VARMEISOLERINGOG TETTHET ville bli ut-

gitt snarestmulig etter at forskriftsendringenetrådte I kraft.

Velledningener nå utarbeidetog følger aom vedlegg til dette

rundskriv.VeiledningenvII også bli tatt Inn 1."Statllgebygge-

bestemmelser"som blir utgitt av A/S Eyggetjeneste, Haakon VII's

gt. 2, 0810.

Den nye vellednIngvil erstatteden vellednIngtil tidlig-

ere gjeldendekap. 54 som ble utgltt av departementetI mars 1970.

Ved denne veiledningfra mars 1970 ble det i tIlknytning til kap.

43, 44 og 45 tatt inn tegningerm.v. som nå ikke lenger tilfreds-

stiller nye skjerpedekrav til varmelsolerIng. For orden skyld

gjør vi oppmerksompå dette.

Det vIl fremgå av veiledningenat åen er inndelt i 3 hoved-

avsnitt.Det første inneholderkommentarertil enkeltpunkter

forskriftene. Det andre gir en forklaringvedrørende ikrafttreden

og overgangsbestemmelser. Det tredjehovedavsnittetgir eksempler
på konstruksjoner som i alminnelighet vil tilfredsstille forskrif-

tenes krav.



Vi le< er v nOen ekumplarer aY dette und8ke1v med ved.,

legg og ber ottat det blir gjort kjent ror vedkommendetjeneatemenn.

Vi ber kOmmuntnegjøre rundakrivetmed vedleggkjent ror

bYgning Ådene.

Etter rirnakt

T. Grotmol



Vedl egr,

Veiledning til bypefor3krirtenen k‹ 14 om
o tetthet.

KAPITTEL 54 VARMEISOLERING OG TETTHET
KOMMENTARERTIL PUNKTER I FORSKRIFTENE

:0 Innledning

Kravene er basert på St. meld nr. 42 (1978-79) om ehergi,-
økonomisering,og er minimumskrav.

Viktige prinsipper ved revisjonen har vært å utforme for-
skrifteneslik at de bltr enkle og at det lett lar seg
gjøre å kontrollere om kravene er oppfylt. Samtidig gir
de større frihet til utvikling av nye tekniskeløsninger.

For å gjøre prosjekteringog byggesaksbehandling av visse
småhus enklest mulig, gjelder forenklede krav for disse,
jfr. 54:5. Kravene gjelder i stedet for bestemmelsene i
54:2 og 54:3.

De nye forskriftene betyr økte krav til varmeisoleringav
alle bygninger.

For de fleste bygninger blir det derfor nødvendig med
tykkere eller bedre isolering eller vinduermed større varme-
motstand enn tidligere.

Vesentlige endringer er innføringen av krav til gjennom-
snittlig k-verdi for fasaderog mulighetenfor å ta hen-
syn til nyttbar solenergi gjennom vinduer. Dette gjelder
alle hus unntatt småhus, jfr. :0 Innledning og :5
Spesielle forskrifter for småhus.

Solstrålinggjennom vinduer er av stor betydning for en
bygnings energibehov, og det ville ikke være rimelig at
en forskrift som tar sikte på god energiøkonomi, ser
bort fra dette.

Inndeling i klimasoner er sløyfetfordi den har liten be-
tydning for det samlede behov for energi til oppvarming
for landet som helhet. I kalde deler av landet kan det i
enkelte tilfelle privatøkonomisk lønne seg å isolere noe
bedre enn det forskriftene krever.



Kravene er gjort avhenelee av innetemperaturen, dn denne
er helt ave.:ørenee for ieolerinesøkonomiee. Dette betyr
at induatrl- oe Zagerbygy ikke behøver imolerea likebre
Som andre oygg, noe som stemmer med prakei3
Grunnen sr at ineestri- or lagerbyge entas eepvarmet til
høyst

tillege til de norske atandarder forekriftene nevner,
vises ogs& t.l ;orges Byegforekningainatitutt (Wil)„;
anvisning 75: "k-verdier for bygningskonstrukejoner°-",
"Bygedetaljblad", særlig gruppene A 521 - A 523 0;
A 525, og til *.eorzes Byggstandardiserinesrad (1.LeH):
"Beregnine av varmeisolering. Eksempler til bygi;efor-
skriftene og 5251", utgitt 1981.

Generelt

Kravet om at fasadeneskalbeskyttemot høYe romtemperaturer
som følge av solstråling, er ikke ment som et generelt
forbud mot kjøling av inneluften. Kravet retter seg mot #n1
utforming av tasader med r.ekS. Store, uskjerMede vindUse
fleter,som akaperbehovfor kjøling.

Bygningsrådetsrett til i særskiltetilrelleå lempepå
kravet,er gittmed tankePå sPesiellebygg,derbruke-og
arkitektoniskekrav gjørdet vanSkeligå oppfyllekravet
til solavskjerming.Dettekan f.eks.gjeldeutstillings-
lokaler.

Dersomkravettil k-verdifor en bygningsdelifølgetabell
54:2fravikes,må dettekompenseresved at andrebygnings-
delerisolerestilsverendebedre. Deter ikkemeningenat
en skalkunneforetaomregningermellombygningskonstruk-
sjonersisoleringog installasjoner,f.eks.varmeveksler,

tilfelle der det oppstår tolkningsproblemer, ml uteanes-
punktet for tolkningen være at kap. 54 tar sikte på at
bygningskroppen som helbet skal gi laveat mulig energifor-
bruk til oppvarming og kjøling.

:2 IsOlerine mot varmetap

Boliger, kontoreE,skoler, sykehus 0.l. forutsettes alltid
oppvarmettil 18 C ellerhøyeretemperatur.Dette gjelder
båderom for varigoppholdeg rom i.ueiddelbartilknytning
til disse,t.eke. rem for klesoppbevaring, kommunikasjen
ete,når dissetilhører3ammebruksenhet.ØvrigebYgninger
vurderes med beneyn til entatt bruk.

Felles del tor to eller flere bruksenheter, f.eks, traPPe"
rom, kan vurderes særskilt.

Med oppvarnede rom menes alle rom over n °C enten oppvarffiet
egenvarmekildeellerfra et varmere,tilliggenderom.

4renes t4tgitt i april1981,



De angitte k-verdier for fasader er. ment elde 30M
gjennomsnitt for det totale fasa eareal. iiver fasaje,del
(øst, vest o.s.v.) behøver ikke uver for seg opfyll
kravet.

Kravet til isolering av golv gjør at det vil sii e ut
lite varme som kan ho1de grunnen frostfri, Dette ma et
tas henSyn til ved fundamentering 3QM ikke *f,år ned
frostfritt nivå,

Tetthet

Forutsatt atarbeidsutførelsen er nøyaktig, vil de fleste
afterkjente, tradisjOnelle utførelser kunne oppfylle fon-
skriftenes krav.

Målinger som nylig er utført av r imidlertii at
mange hus ikke er tilstrekkelig tette. Arbeidsutførelsen
må derfor gjennomsnittlig forbedres. Det er nødvendig å
ta hensyn til at bevegelser i materialer etter en zid kan
føre til økning av utetthetene.

Elementbygg og betongbygg med lette fasader vil kreve
større grad av nøyaktighet i utførelse og konstruksjons-
valg for å tilfredsstille kravene.

Påvisningav k-verdier

I alminnelighet påvises den gjennomsnittlige for
hver enkelt bygningsdel med beregninger etter S 3 31,2.
utgave. I enkelte tilfelle kan det vare nødvendig å
vise at kuldebroer eller andre dårlig isolerte deler ikke
vil føre til dårlig inneklima, fuktproblener e.l.
Verdiene i tabell 54:2 kolonne 3 kan brukes som retnings-
linje for hva som uten videre kan antas vrre akseptabelt
formindredelerav en bygningsdel,forutsattat middel-
k-verdienoppfyllerforskrifteneskrav.

For golv på grunnen må k-verdien påvises særskilt for
golvet som helhet og for et 1 m bredt randfelt langs
ytterveggene.

Beregnedek-verdierfqr tak og golvmot det fr avr,indes
til nærmeste0,01W/mc 00.

Andrek-verdierarsndes til nærme% o .e.^.(s.
avrundes0,37W/m C til 0,35W/m-

Eksempel på beregning av gjennomsnittlige k-verdi er .pz,..nnes
i NER: "Beregning av varmeisolering i by6ninger. Eksempler
til byggeforskriftene og NS 3031".

Hvis k-verdi påvises ved måling i stedat for ved oeregning,
må målte verdier korrigeres med hensyn tll kuldebroer,
vanlig utførelse, klimaforhold m.v. Korrigeringen skal ta
hensyn til de samme forhold som regiene for beregningetter
NS 303 2 utgave.
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For vanlige 2- og 3-glasåvindaermed karm og namme av
tre e2ler av metall med brudt kuldebrokan en gå ut fra
at k-verdieneuten hensyn til solstrA4ng (natt-k-vel3di
ikke overstigerhenholdsvis2,'70W/m C og 2,10 W/m- cC.
Dette gjelder forutsattat avstandenmellom rutene er
minat 12 mm. For metallvinduergjelder dessutenat are-
alet av karm og ramme ikke er større enn 25 pst, av vindaets
totale ral og at disse delenesk-verdiikke overstiger
2,4 W/m C.

For andre konstruksjoner,f.eks forseglederuter med
iholerendegass i mellomrommeteller med reflekterendebe-
legg, må k-verdierpåvises,eventueltbåde natt-k-verdierog
ekvivalentek-verdier.

1:5 Spesie1leforskrfter for småhus

t51 Generelt

Hensiktenmed spealelleforskrjfterfor emhue nevnt i.:51
er å gjøreprosjekterngof,5bygningSrådenestekniake:gransk-
ninkenklestog raskestmulig Rekkehusregnesi denne
forbindelseikkesoM småhus.

'I tilleggtil :5 gjelderfor de nevnteemåhus bestemmelse.e
i :1 Generell førsteavanitt,:4 Påvisningav k-verdier,
de to førsteaetningene,og II IKRAFTTREDRNOG OVERGANGS-
BESTEMMELSER.

Ved beregningav k-verdienfor golv, vegg og tak i treh s
med 48 mffitykke StendereOg bjelkerog Senteravstand
600 mm kan treandelensettes lik 10 påt, av golvets,
veggenseller takets areal. PrefabrikerteeleMenterkan
ha vesentligetfiSrreandel av tre Dette må beregningene
ta hensyntil.

:52 FaSader

Ved beregningav vindusarealetmedregnesfor vindusdører
bareden del som har glass. Glassfelti ytterdørregnes
ikkemed i-Vindusarealet,idetgiasefelteter tattmed ved
beregningav ytterdørensmidlerek-Verdi. Alle
døreri yttervegksom førertil terreng,.kan regnessOm
ytterdørfprutsattat de oppfyllerforskrifteneskraVtil
k-verdi.

:53 Tak og golv

Kravet til isoleringav golv gjør at det vil slippe ut
lite varme som kan holde grunnen frostfri. Det må tas
hensyn til dette ved fundamenteringsom ikke går ned til
frostfrittnivå.



:55 Tilslutning og fuger

Av måletekniske grunner kan clet enkelte -,anger være
vanskelig å måle bare pri=re deler, I slike tilfelle
kan den mest hensiktsmessige fremgangsmåte velges, forut-
satt at det fremgår av målerapporten hvilke avvik som er
gjort, og årsaken til avviket.

IKRAFTTREDEN OG OVERGANGSBESTEMMELSER

Under del II i. forskriftsendringene av 4. november 1980
ble det bestemt at tidligere bestemmelser kan brukes bl.a.
"når byggearbeidethar krevd omfattendeprosjekterinesom
er ferdig eller på det nærmeste ferdig ved forskriftenes
ikrafttreden,og søknad om byggetillatelseer sendt innen
31, desember1981".

Dette vil bl.a. gjelde dersom gjennomføringav forskriftene
vil føre til så omfattende omstillinger av produksjonspro-
sessen i bedrifter som fremstiller ferdighus eller bygnings-
deler (herunder dører og vinduer), at dette vil føre til
driftsvansker. Departementetforutsetterat slike bedrifter
straks iverksetter de nødvendige tiltak for å tilpasse pro-
duksjonentil de nye forskrifter.

EKSEMPLERPA KONSTRUKSJONERSOM KAN BRUKES I SMAHUS

det følgende gis eksempler på forskjellige konstruk-
sjoner som til vanlig er hensiktsmessige i småhus, og som
vil tilfredsstillekravene i byggeforskriftene med hensyn
til varmeisolering.

I tabelleneer det gitt beregnedek-verdiersom ved avrund-
ing etter reglene i veiledningenpkt. :4 tilfredstiller
kravene i forskriftene. k-verdieneer beregnet etter
reglene i NS 3031, 2. utgave.

For beregningav konstruktiveløsningersom avviker fra de
her angitte,visestil NS 3031, 2. utg.,og beregnings-
eksempler utgitt av Norges Byggstandardiseringsråd.

I anvisning nr. 23: "k-verdier for bygningskonstruk-
sjoner" fra Norges byggforskningsinstitutt (NBI), finnes
beregnede k-verdier for flereaktuellekonstruksjoner
til såvel småhus som andre bygg.

YTTERVEGGER

Ytterveggav bindingsverk,stendere av tre, c/c 600 mm.

Utvendig 19 mm trekledning, 23 mm utlekting, vindtetting
med porøs trefiberplate (FTP) eller forhudningspapp (P),
stendereog isolasjonav mineralullsom angitt i 'abe1i
og Pig. la og lb, dampsperreav plastfolie,innvendig1,1ed-
ning av 15 mm trepanel,12 mm sponplater,11 mm trefiber-
plater £11er 13 mm glpsplater.



Fig. la

	 ,1!!

HOR150N74L5NITT

VERTIKLSNiTT

.Fig. lb

Beregnet k-verdi

Isplasjon

Tykkelse 1 Type

	

0 A 48x98 j0,37!

	

0 A 48x148 0,27 i

	

150 .,.., 36x148 0,26 , 0, 7 '

	

150 A ' 48x98+48x48 0,27 I

	

175 N 36x173 0,23 0,24

	

175 1 B 36x173 0,25 0,26
A 48x98+36x73 0,24 . 0,25

	

J 48x 98+36x73 0,26 !0,27

tetting med porøs trefiberplate.

:7.,tender

.4:11ensjon

1.11Ri

Fprskriftskrav

0,25 0,35

!prpl)1 p2) PTP

ndtetting med

Tabell
forblene

g ,elderogså for bindingsvesve,
ed 1/2 steins tegivange.



Yttervegg av lettklinkermurverk, innvendi,g solasjon

Murverk av lettklinkerblokk med densitet 770 kg/m3,
utvendig puss, innvendigbindingsverk med stendere av,
tre c/c 600 mffi, isoIaSjOn av rni.nea1ull, .tYpe A og
dampsperre av plasttolie, innvendig kledning av 15 Mm
trepanel, 12 mm sponplater eller 31 mm
trefiberP/ater.. Se Fig, 2 og TabeLl 2,

•4-

w/m2KTabell 2 Beregnet k-verdi

,
, I

iLettkliiker- ! isolasjon
imurvetk • '.

ITykkeise m4.ykk.el$e 0,25!
.

1 mm
I

250
300
200
250
100
150
200 0,27
250 125 0,25 027

rri'd 1.00nm polyst;Yr,?

100

Forskri.ftskrav

0,35

0,35 ;
0,37 '

	

0,340,36
0,36 .

	

0,340,36

0,79 .



t,terveggav ska11mur-

1/2 steinS teglvange av massivtegi med densi et 1800
kg/m3 eller •mangenulisteinmed densitet 1600
kg/m3, isolasjOn av mineralull, type A eller B. S
Fig. 3 og Tabell 3.

,

T bell 3 Beregnet k—verdi

IsolaSjon,

iTykkelse
mm

Forskriftskrav

100
150



Tak

Tak av takstoler eller Djelkelag mot lof:

Loftsrom, isolasjon av mineralul
takstoler eller bjelker av tre
av plastfolie, 15 mm trepanel,
11 mm trefiberplaer. Se Fig.

B.
dampsperre

vsp3rte eller
- 4.

. 4

Tabell 4 Beregnet kveri

Isolasjon Undergurt Forskr:,ftskra'.-

Tykkelse Bjelkelag
mm DimensjOn

mm

175 48x98 0-,21
175 36x173 0,23
200 48x98 0,19
200 48x148 0,19
200 48x173 0,20
200 48x198 0,21



Tak av sperrerev tre c/c 600 mm

Takpapp, takbord eller plater-,Vindtetting med porøs
trefiberplate (P) eller fornudningspabo (P), isolasjon
av mineralull,dampsperreav plastfoUe, himling av 15 mm
trepanel.,12 mm sponplaterel1er 11 mm trefiberplater.

5 og Tabell 5.

Fig. 5

Tabell 5 Beregnet K-verdi w/m2K

ForskriftskravIsolasjon Sperre

Tykkelse
mm

Type

-200 A
200 B
200. A
200 B

48x198
,

0,-210,23
_[48x198 0,23 L -
36x198 0,21 3 0,22
36x198 0-,22 ! 0,23

Dimensjon ,0,23
mm pTpl) 1p2)

1)Vindtettingmed porøs trefiberplate.

2)Vindtettingmed papp.



Golv

Trebjelkelag c/c 600 mm

Golvbord min. 21 mm, 22 mm sponplater, 1$ mm kryssfine
eller 23 mm parkett, leolasjonav minera1u1,3„vi,n4teting
med porøs trefiberplate e1ev forhudningspappog 15 mm
panel e11e stubbeIdftsbord. $e Fig. 6a, 6b og 6c og
TabelI 6,4r_6b Og 6d.

Fig 6a

Tabeli,6a 8eregnet k-verdi

Isolasjon

Tykkelee Type
.mm

8je1ke Forskriftskrav
-

Dimensjon
0,23 0,30mm

150
150
200
200
.200
200

14Bx148L
!:48x14$i
!48x1980,22f
I4819$1 0,231)t
;36R19$I 0,21i
136x198i 0,23i

0,2$
0,31

1)Gjel,derbare for vindtettingmed ponae trefberpe.



-bell Ob Beregnet k-verdi

Isolasjon;Bjelke

Tykkelse Type 1Dimensjon
1mmmm

W/m2K

12

Forskriftskrav

0,230,30

	

50A; 48x148

	

130Bi 48x148

	

130A36x148

	

150B; 36x148

	

200 I A I48x198

	

200I A1 36x198

0,31
0,321)
0,29
0,32

0,23
0,22

1Gjelder bare for vindtetting med porøs trefiberplate..

isolasjonentil golvkonstruksjonenei Fig. 6b
komprimeres.

l'abe1,16c Beregnet k-,verdi W/m2 K

Isolasjon BjelkeiForskriftskrav

kkelse Type Dimensjon
mm0,23 0,30

150
150
200

A 48x173
B 48x173
A 48x223

0,30
I 0,321)

I 0,23

sjelder bare for vindtetting med porøs trefiberplate.

Isolasjonentil golvkonstruksjonenei F•g. 6c
komprimeres.


