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V NednAng W fcskilh 17 Forord

Forord

Rett og slett tarsikte på å gi utfyllendekommentarertil bygge-
forskriftensbestemmelser.Den gir henvisningertil publikasjoner
somgirdetaljløsninger,retningslinjer,bakgrunnsmaterialeog ytter-
ligeresuppleringertilforskriftsarbeidet.Inoengradgirogsåveiled-
ningen eksemplerpå utførelserog metodersom vil tilfredsstille
forskriftenskrav.

Veiledningener ikkeforskrift!Kravtil byggearbeiderkansåledes
ikkestillesmedhjemmelellerhenvisningtilveiledningen.Kravtil
byggearbeidenemåhjemlesdirektei plan-og bygningsloveneller
direktei Byggeforskrift1987. De løsningersom erbeskreveti vei-
ledningenseksemplererimidlertidi samsvarmed forskriftskravene
og brukavdisse løsningenevil forenkledokumentasjonenvedsøk-
nadombyggetillatelse.

Påenkelteområderbehandlerveiledningenforholdsomikkedirekte
kanutledesav dagensforskrift.Dettekanværei formav rådeller
dimensjoneringsanvisningersomunderalleomstendighetervilvææ
allmennyttigeog i byggherrensinteresse. Samtidigvil disse deler
fokusereutformingog utførelsevi menerbørvies særligoppmerk-
somhet.

Veiledningener produserti nærtsamarbeidmed brukereog byg-
gebransjen.Forde enkelteområderhardet værtnedsattarbeids-
gruppermedbreddeltakelse.Enrekkeav endringenei forholdtil
tidligereveiledningerbasertpåde problemervi harregistrertved-
rørendebrukavbyggeforskriften.Slikepmblemområdererrelffistert
i ensærskiltdatabasesomhardannetgrunnlagforrevisjonsarbeidet
Viharhattet nærtsamarbeidmed Direktoratetforarbeidstilsynet,
Direktoratetforbrann-og eksplosjonsvernog Helsedirektoratetfor
å koordinereoverlappenderegelverk Detteeromtalti veiledningen
i denutstrekningdet ikkealleredeerklargjorti Byggeforskrift1987.

Kommunaldepartementethari forordettilByggeforskrift1987uttalt
at forskriftenikkeskalrevideresføretteret tidsintervallpåminst5
år.Dettasnåsildepåå utgirevidertforskrifti 1992- 1993forå sørge
foratregelverketerharmonisertmed deneuropeiskeutviklingen.
Påertkeltområderkandet likevelkommenye bestemmelseri byg-
geforskriften.I løpet av de nærmesteårenevil det f.ekskomme
særskiltekapitlerfortaubanerog skitrekksamtfortivoliinnretninger
samtidigsomhelelovenskontrollsystemvilbliendret- avhengigav
om Stortingetvedtarslikeendringeri plan-og bygningsloven.

Rettog sletterajourførtpr20.desember1990.Allehenvisningertil
lover,forskrifter,standarder,byggdetaljbladetc erbasertpådoku-
mentersomeraktuelleved ajourføringsdatoen.

Oslo, 20. desember 1990

A_ce,rL.k>qa4i„Q
Olav0. Berge Gustav gramLarsert
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Innledning

Byggeforskrift setter krav til arbeider som omfattes av plan- og byg-
ningsloven. Kravene gjelder i utgangspunktet for alle byggearbeider,
uavhengig av om arbeidene er søknadspliktige eller ei.

Forskriften får direkte anvendelse for arbeider som omfattes av føl-
gende paragrafer i loven:

§ 93 alle søknadspliktige arbeider, herunder nybygg, arbei-
der i eller i tilknytning til eksisterende bygninger når disse
faller inn under lovens § 87.
§ 81 som gjelder meldingspliktige arbeider for driftsbygning-
er i landbruket.
§ 86 som gjelder hemmelige mllitære anlegg
§ 86 a som gjelder mindre byggearbeid på boligeiendom og
§ 86 b som gjelder særskilt utpekte bedriftsområder.

Forskriften gjelder så langt den passer for arbeider som omfattes av:
§ 84 som gjelder meldingspliktige konsiruksjoner og anlegg
og for deler av
§ 85 som gjelder for midlertidige konstruksjoner og anlegg
samt for skur.

Byggeforskrift 1987får anvendelse på byggearbeider i eksisterende
bygninger også når disse arbeidene hverken krever melding eller
søknad til bygningsrådet. Det fremgår av plan- og bygningslovens
§ 87 nr 1:

Arbeidpdbygningmdikkeutfwv,,hvisdetm føretilatbygning-
enkommeri stridmeddenneloven- herunderbestemmelsergitt
i medholdav loven- elleratdenkommerytterligerei stridmed
lovenenndenalleredeer.

For disse arbeidene må det imidlertid ofte en begrensning til , idet
eldre bygninger i seg selv kan umuliggjøre at forskriften følges helt
ut. Bygningen må uansett ikke komme mer i strid med forskriften
enn den allerede er, se nedenfor under Dispensasjon fra Bygge-
forskrift 1987. For arbeider som ikke er søknadspliktige, men som
oppdages utført i strid med plan- og bygningslovgivningens bestem-
melser fastslår lovens § 108 at eventuelle tilsynsmyndigheter som
oppdager slik, skal melde fra til bygningsrådet. Rådet kan deretter
gi de pålegg som er nødvendig for at forholdet bringes i orden. En
rekke slike forhold vil imidlertid ofte også falie inn under de andre
myndighetenes fagområde, så som brannlov og arbeidsmiljølov.
Disse myndighetene kan dermed bruke sitt eget regelverk til å gi de
pålegg som er nødvendige.

r-
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VsHednng t By skrsktrH 1987 Dispensasjon

11, DispensasjonfraByggeforskrift1987.

Ved utarbeidelsen av Byggefozskrift1987er det lagt vekt på å tilpasse
kravene til den vanlige byggemåten. Hovedregelen må derfor være
at det i normaltlifellene ikke gis dispensasjon fra bestemmelsene.

For særlig store bygninger vil enkelte av forskriftens branntekniske
bestemmelser ikke være helt tilpasset. Dette skyldes at forskriften er
laget bevist sjablontnessig tilpasset normalbygningen. De spesielt
store bygningene krever ofte en konkret vurdering av sikkerhets-
nivået Dette kan inngå som del av dispensasjonbehandlingen der det
kan stilles vilkår for å ivareta forskriftens sikkerhetsnivåer. Det er en
klar forutsetning at det ved dispensasjon settes slike vilkår som er
nødvendig for at sikkerhetsnivået opprettholdes.

I rundskriv H-10/84 har Kommunal- og arbeidsdepartementet uttalt

Dispensasjoni medholdavbygningslovens§ 7kanbaregis "ndr
særligegrunnerforeligger".Av uttrykket"særligegrunner"frern-
gårdetat ingenharkravpddfddispensasjon.Uttrykketmdhkevel
ikkeforshisshicatdetmdforelixer ekstraordinæreomstendigheter
forat dispensasjonskalkunnegis. Det mdseesi forholdtil de
offentligehensynsomskalivaretasgjennombygningslovgivning-
en.Foreliggerdetenovervektavhensynsomtalerfordispensasjon
vil lovensvilkdrværeoppfylt,jfr vårtrundskrivH-35I83.

Detsentralevedvurderingavdispensasjonssøknaderviletterdette
værestyrkenavdeoffentligehensynsomvedkommendebestem-
melsesbl ivareta,dernestvektenavdesærligegrunnertildfra-
vikedisseoffentligehensyn. Nårdetgjelderbestemmelseneom
funksjonshemmedestilgjengelighettil og i bygninger,er dette
minimumskravsomdet offentligeharsterkinteresseav at blir
fulgt.Detskalderforkrevesrelativtmyeav "desærligegrunner"
sommdforeliggeførdispensasjonfradissebestemmelsenekangis.

Kravetomatsærligegrunnermdforeligge,gjelderselvomdetikk
ernoekravomatsøknaderomdispensasjonmdgrunngisi hen-
holdtilforvaltningslovens§ 17skalbygningsrådetpåseatsaken
ersågodtopplystsommuligførvedtaktreffes.Dersområdetfin-
nerdetnødvendigogsøkerenikkealtharredegjortforforholdet,
kandetbesomnærmerebegrunnelsei sakenføravgjørelsetreffes.
I tvilstilfellekan bygningsrådetinnhenteuttalelsefra funk-
sjonshemmedesorganisasjoni kommunenellerfylket.

rundskriv H-32/84 har departementet ytterligere utdypet dispen-
sasjonsbestemmelsen i lovens § 7 i relasjon til Byggeforskrift 1985.
Uttalelsen gjelder tilsvarende for Byggeforskrift 1987. I rundskrivet
uttales:

Forskriftenssikkerhetsnivderskalgjeldefor enhverbebyggelse.
Forskriftensøvrigebestemmelser omromutfonningogbruk-
barhet)vil imidlertidforfrittliggendeboenhetderbyggherrenselv
skalbooftekunnetilpassesbyggherrensønskeromsærskilteles-
ninger.Byggherrenbøri slikesakerkunnemeddelesdispensasjon
fradissedelerav Byggeforskrift1985slikatdenønskedeløsning
kanbrukes.Bygningsrådetbøri dissesærtilfellekrevemindreav
de "særligegrunner"sommåforeliggeførdispensasjonkaninn-
vilgesetterbygningslovens§ 7ennidetilfellederbyggherrenikke
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Hjemmeulykker

selvskalbebobygningen.I vurderingenkandetogsdleggesnoe
vektpdomønsketomåfravikeByggeforskrift1985skriversegfra
byggherrenselvellerfraprodusent.

For arbeider i eller på eksisterende bygning kan det ofte være vansk-
elig å tilfredsstille kravene i Byggeforskrift 1987fullt ut. Plan- og byg-
ningslovens § 87 som omfatter slike arbeider, har en særskilt dispert-
sasjonshjernmel i lovens § 88. Denne forutsetter ikke at det må fore-
ligge "særlige grunner" før dispensasjon kan gis. For slike arbeider
er det dermed noe mer kurant å få dispensasjon. Denne dispensa-
sjonsadgangen har imidlertid tre vesentlige begrensninger som ikke
må overskrides:

Arbeidet må være forsvarlig ut fra helsemessige forhold.
Arbeidet må være forsvarlig ut fra brann- og bygningsmes-
sige forhold.
Arbeidet må ikke føre til at bygningen kommer ytterligere
i strid med loven enn den allerede er fra før.

Dispensasjon som medfører at bygningen kommer ytterligere i strid
med loven enn den var fra før, kan bare tillates dersom det forelimer
"særlige grunner" og dispensasjon kan bare gis etter en helhetsvur-
dering i medhold av lovens § 7.

Hjemmeulykker

Norge er i dag i toppen på den internasjonale statistikk for ulykker.
Hvert år omkommer mer enn 1000mennesker i hjem- og fritidsulyk-
ker og mer enn 135000personer oppsøker lege med skader etter slike
ulykker. Det er særlig barn og eldre som utgjør de utsatte gruppene.
Eksempelvis må 44 barn til lege etter fallulykker hver eneste dag, og
de fieste av disse ulykkene skjer i trapper. Mange hjemmeulykker
kan forebygges ved forstandig planlegging og utførelse av bygninger.

En rekke bestemmelser i Byggeforskrift 1987har betydning for fore-
byggelse av hjemmeulykker. I tillegg til disse bestemmelsene har
imidlertid en rekke faktorer som ikke er berørt i eller omfattet av byg-
geforskriften klar betydning for reduksjon av hjemmeulykkenes
antalL En del av disse faktorene vil fanges opp av plan- og byg-
ningslovens § 74 nr 1 som sier at

Bygningmedoppholdsromformenneskerskalhaforsvarligplan-
løsning, 


Byggeforskriften har ikke detaljkrav til planløsning, men lovens
bestemmelse om forsvarlig planløsning er et funksjonskrav som også
har til hensikt å unngå at det skapes farlige situasjoner. Det er derfor
viktig at lov og forskrift ses som en helhet. Gode namforbindelser og
ryddig planløsning er viktig for sikkerheten, samtidig som det frem-
mer trivsel og et enklere hverdagsliv. Bruk av store glassfelt ved
bunnen av en trapp, kan være et eksempel på særdeles dårlig plan-
løsning som bør være opplagt også før noen faller i trappen.

Forbrenningsskader er i begrenset utstrekning ivaretatt i lov og
forskrift. Det er ivaretatt ved at skolding ikke skal forekomme ved

8



rjng ¶ 87 Hjemmeulykker

tappested for vann til personlig hygiene, men forskriften har intet om
forebyggelse av skolding fra kornfyrer etc. Innredning omfattes ikke
av byggeforskriften og komfyr er derfor ikke ansett som del av byg-
ning. Det forhindrer ikke at sikring av varme plater, kasseroller og
stekeovn er viktig og bør iverksettes uavhengig av byggeforskrifts-
kravene.

Byggeforskriften inneholder i dag ikke krav til elektriske installasjo-
ner. Slike følger av lov om tilsyn med elektriske anlegg. Imidlertid
vil litt omtanke ved planlegging kunne virke effektivt til forebyggelse
av skader knyttet til elektriske anlegg. Barnesikte kontakter bør inngå
i alle nye bygninger der barn kan forventes å oppholde seg. Eventuelt
kan det settes plastpropper i kontaktene slik at barn ikke pirker i dem.
Likeledes vil forstandig plassering av kontaktene i seg selv kunne
forebygge skader.

Det er en kjennsgjerning at mange hjemmeulykker skjer ved at eldre
har vansker med å bruke kontakter montert ved gulvlisten, f.eks ved
støvsuging. Aksjon mot hjemmeulykker anbefaler derfor, med god
grunn, at hvert rom bør har en kontakt montert i håndhøyde. Det er
da også i samsvar med krav om brukbarhet for bevegelseshemmede
slik det fremkommer i kapittel 41:8.

Dagens byggeforskrift har få bestemmelser som gjelder belysning i
bygninget Belysning vil imidlertid virke positivt til forebyggelse av
hjemuteulykker. Spesielt ber det vurderes god belysning ved nivå-
forskjeller, trapper, inngangspartier etc.

Forøvrig viser vi til de enkelte kapitler i byggeforskriften der det
fremkommer krav til forebyggelse av ulykker.

9



Del 1 ,

Del 1 Alminneligebestemmelser

Kap11 Forskriftensvirkeområde
Byggeforskriftengjelder for de samme steder som plan- og byg-
ningsloven. Dengjeldersåledes forfastlandsNorgeut til grunnlin-
jen, inklusive sjøer og vassdrag.

ByggeforskriftengjelderikkeforSvalband,menden kan på siktgjøres
gjeldendeogså der.

1tilleggtil plan- og bygningslovenog Byggeforskrift1987er det en
rekke regelverksom berører byggearbeider. Blantdisse er:

Forurensningslovenav 13.mars 1981nr 6,som forvaltesav
StatensForurensningstilsyn,SFT.

Lovom brannvem m.v av 5.juni 1987nr 26,Denforvaltes
av Direktoratetfor brann- og eksplosjonsvern.

Lovom brannfarlige varer av 21.mai 1971nr 47.Denfor-
valtes av Direktoratetfor brann- og eksplosjonsvern.

Lovom eksplosivevarer av 14.juni1974nr 39. Denforval-
tes av Direktoratetfor brann- og eksplosjonsvem.

Granneloven av 16.juni 1961nr 15. Denneregulereren del
privatrettslige forhold mellomnaboer.

Lovom tilsyn med elekffiske anlegg av 24.mai 1929nr 4.
Lovenforva1tesav NorgesVassdrags-og energiverk,NVE.

Kommunehelsetjenesteloven av 19.novemer 1982nr 66.
Loven forvaltesav Helsedirektoratet.

Arbeidsmiljeloven av 4.februar1977nr 4. Lovenforvaltes
av Direktoratet for arbeidstilsynet.

Sivilforsvarslovenav 17.juli 1953nr 9. Lovenforvaltesav
Direktoratetfor siviltberedskap.

Kraftforsyningslovenav25.juni 1948nr 8. Lovenforvaltes
av Norges Vassdrags-og energiverk,NVE.
Lovom produktkontrollav 11.juni 1976nr 79. Lovenfor-
valtes av Statensforurensingstilsyn,SFT.

Alledisse lovene er supplert med en eller flereforskrifter.Når det
oppstår overlappendeforhold,har vi vist til de aktuelleforskriftene
under omtalen av det punkt i Byggeforskriftendet gjelder.

fl
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Kap12 Godkjenningog kontroll

	

12:1 Generelt

Dette kapittel gjelder kun de tvungne godkjennings- og kontrollord-
ninger. Det fmnes også en rekke frivillige godkjennings- og kontroll-
ordninger. Bruk av slike vil forenkle dokumentasjonen ved søknad
om byggetillatelse.

Omtale av ordningene, oversikter over spesielt godkjente og klassifi-
serte materialer og bygningsdeler, og over bedrifter underlagt ellexfil-
sluttet de respektive ordninger finnes

Byggenonnserien,penn2, fraNorsk Byggtjeneste

	

12:11 Godkjennings-ogkontrollinyndighet

Se omtale av de enkelte ordninger under 12:21 ti112:26.

	

12:13 Varighetavgodkjenning

Av praktiske grunner kan godkjenningsmyndigheten fastsette opphør
av godkjenningen til en fast dato i opphørsåret selv om dette inne-
bærer at godkjenningen vil gjelde noe lenger eller noe kortere fid enn
5 år.

Godkjenningsmyndigheten kan sette vilkår for godkjenningen. Der-
som vilkårene ikke oppfylles, eller senere faller bort, kan godkjen-
ningsmyndigheten trekke godkjenningen filbake. Selv om godkjen-
ningsmyndigheten ikke har satt uttrykkelige vilkår for godkjenning-
en, kan godkjenningen trekkes tilbake dersom grunnlaget for god-
kjenningen ikke lenger er til stede.

	

12:14 Klage

Vedtak truffet av Statens bygningstekniske etat eller av instans med
delegert myndighet etter kapitte112:11,2. ledd, er enkeltvedtak i hen-
hold til forvaltningsloven av 10. februar 1967. Et enkeltvedtak kan
påklages innen tre uker etter at underretning om vedtaket er kommet
frem til vedkommende part.

Eventuell klage sendes til det organet som har txuffetvedtaket. Orga-
net vil filrettelegge for klageinstansens behandling, med mindre kla-
gen tas til følge av det organet som har truffet vedtaket. Klageinstans
for vedtak truffet av Statens bygningstelauske etat er Kommunal-
departementet. For de ordningerte som administreres av andre, er
Statens bygningstekniske etat klageinstans.

11
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12:2 Godkjennings-ogkontrollordninger

	

12:21 Fabrikkfremstilteelementerforbygninger

Administrasjonav ordningen er delegert til
Godkjenningsnemnda for bygningselementer
c/o NBI,
Postboks 123Blindern
0314Oslo 3
Telefon02-965500

Bestemmelsengjelderfor alle typer bygningersom fallerinn under
plan- og bygningslovensbestemmelser,dvs, ogsåfor driftsbygninger
i landbruket.

Bådelukkede ogåpne elementerav alletyper materialeromfattesav
bestemmelsen. For enkeltematerialtyperog produkter gjelderi til-
legg særskilte ordninger (sekapittel 12:22-12:26).Bestemmelsener
bare ment å omfatteelementersomproduseresi serierog sominngår
i byggesystemersom markedsføresgenerelt. Elementsystemersom
utvikles og produseres bare for ett enkeltbyggeprosjektfallerikke
inn under bestemmelsen,men det kan likevelvære nødvendig med
særskilt tillatelseetter kapittel 12:22-12:26.

Ordningen er for tradisjonellebyggment begrensettil de elementer
som inngår i bærende konstruksjonerog hovedbygningsdeler,dvs
takkonstruksjon,yttervegger,etasjeskillere,bærendeinnervegger,og
andre innervegger med krav om spesielleegenskaper.Åpne kon-
struksjonselementerbeståendeav vanligbetong-, stål-, tre-, alumi-
xuum- eller murkonstruksjoner, og som kan dimensjoneres etter
Norsk Standard,omfattesikkeav ordningen.Denvidereavgrensing
av bestemmelsenvil skjegjennompraktisk erfaring.

I hvilkengrad produktenelar segkontrollerepå bygzeplassenvilha
betydning for om produktet faller inn under ordningen. Likedan
konsekvenseneav en kvalitetssvikt,jfkapittel 12:1.

	

12:22 Fabrikkmessigfremstiltebetongprodukter
tilbygningsbruk

Administrasjonav ordningen er delegert til
Kontrollrådet for betongprodukter
Postboks 70Kjelsås
0411Oslo4
Telefon02-184701

Bestemmelsenegjelderfor alle typer bygninger og konstru.ksjoner
som faller inn under plan- og bygningslovens bestemmelser,dvs.
også for driftsbygninger i landbruket. Bestemmelsen setter krav om
at produsenten skal ha særskilt godkjenning.

12
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I kapittel 12:21 er det satt krav om at det konstruksjonssystem som
brukes også skal ha særskilt godkjenning 1spesielle tilfelle. Bestem-
melsen omfatter all ferdigbetong som produseres I egen fabrikk eller
på fabrikkmessig måte på byggeplassen. Videre omfatter den i
utgangspunktet alle andre betongprodukter som leveres ferdige på
byggeplassen og som inngår i konstruksjoner som det i Byggefor-
skriften er satt spesielle eller generelle krav til.

Bestemmelsen omfatter - i motsetning til kapittel 12:21- også produ-
sent av betongprodukter som utvikles og produseres for et spesielt
byggeprosjekt.

Den videre avgrensning av bestemmelsen vil skje gjennom praktisk
erfaring. I tilfelle av tvil om produksjonen er fabrikkmessig eller pro-
duktet faller inn under ordningen vil det bli lagt vekt på om produkt-
et lar seg kontrollere på byggeplassen. Det vil også bli lagt vekt på
hvordan produksjonen skjer, mengdene som produseres, produktets
bruksområde og konsekvensene av en kvalitetssvikt.

Tilsettingsstoffer til betong

Det er ikke noen tvungen godkjenningsordning for tilsettingsstoffer
til betong. Ved prosjektering av betongkonstruksjoner etter Norsk
Standard er det imidlertid krav om at de tilsettingsstoffer som brukes
skal være godkjent. Slik godkjenning gis av SINTEF ved

Forskningsinstituttet for Cement og Betong (FCB),
7034Trondheim-NTH.

Kontrollrådet for betongproduktene krever vanligvis at de tilset-
tingsstoffene som brukes er godkjent av FCB.

12:23 Røykkanalog varmeanlegg

Ordningen administreres av

Statens bygningstekniske etat
Postboks 8185 Dep
0034 Oslo 1
Telefon 02-20 80 15

Bestemmelsen innebærer at skorstein som er fabrikkfremstilt og skal
brukes i bygning, skal være typegodkjent av sentral myndighet.
Begrepet bygning omfatter alle typer bygninger som faller inn under
plan- og bygningslovens bestemmelser, også driftsbygninger for land-
bruket og fritidsbebyggelse.

Skorstein av betong eller tegl som bygges særskilt til vedkommende
bygning på byggeplassen, ornfattes ikke av bestemmelsen.

For tiden gjelder at fabrikkfremstilte skorsteiner og fabrikkfremstilte
peisinnsatser for innmuring, skal godkjennes.
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Apparatsomforbrennerbrannfarligvare,somf.eks.brennereforolje,
parafin og gass,skal typegodkjertnesav Direktoratetfor brann- og
eksplosjortsverni henhold til lov om brannfarlige varer.

Ildstedsombyggesopp på stedetav tegl(murtpeis),er ikkeomfattet
av sentralgodkjenning.Derimotvilkombinasjonav fabrikkfremstilt
peisinnsatsogomrammingsombyggespå stedet,falleinn under slik
ordning.

12:24 Bygningsmaterialer av plast

Ordningen administreresav
Statensbygningstekniskeetat
Postboks8185Dep
0034Oslo1
Telefon02-2080 15

Bygningsmaterialerav plast er svært uensartet. Klassifiserings-og
bedømmelseskriterierliggeretter utviklingen av stadig nye mate-
rialer og anvendelser,noe som medfører stor usikkerhet. Fellesfor
plastprodukter er at de har potensialefor lett antennelighet,hurtig
brannspredningog stor røykutvikling.Regelverketfølgerderfor en
forsiktig linje for anvendelse av plastmaterialer i bygninget For-
skjelligematerialerog anvendelsesområderblirvurdert individuelt.

Bygningsmaterialerav plast tillates kun benyttet når de enten er
spesieltgodkjentforformålet,ellerer unntatt fragodkjenningsplikten
i henhold tilden oversikten somer inntatt i denne veiledningeven-
tuelt i særskiltmelding.

Generelter Statensbygningstekniskeetat godkjenningsmyndighet
etterdettekapittel.Forbygningselementerhvordet stilleskravtil iso-
lasjon,lydreduksjonog tetthet, er godkjenningsmyndighetenogså
med hensyn til brann overført til Godkjenningsnernndafor byg-
ningselementer,Norgesbyggforskningsinstitutt,Oslo.

Produkter somer branntekniskgodkjent,er normalt godkjentfor et
nærmereangittbruksområdeogformonteringi sarnsvarmed mon-
teringsanvisning.Annen bruk er ikke tillatti bygninger.

Vedbruk av plastmaterialermå det påsesat materialetikkebenyttes
til festingav ellertetfingrundt brannklassifisertebygningsdeler,eller
føresgjennombrannklassifisertekonstruksjoner.Noenplastprodukt-
er er likevelspesieltgodkjentfor slik bruk.

SaYskilt om rerisolasjonsmaterialer

Endel rørisolasjonsmaterialerav skumplastavgir ved brann brenn-
ende dråper (polyetylen,polystyreno a)Slikeprodukter var tidligere
godkjentuten begrensninger.Imidlertidkanbrennendedråper utgjø-
re en særskilt risikofor personskadeog brannspredning - spesielt i
størrebygningerog bygningerberegnetformangepersoner Vianser
derfor at bruk av disse materialene kan være i strid med Bygge-
forskriftenskapittel30:31.
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Også i mindre bygninger kan slike materialer ha en uheldig innvirk-
ning, men i bygninger for et lite personantall vil bruken ikke gi reduk-
sjon av personsikkerheten. I henhold til meldingens punkt A 8 vil
slike plastmaterialer derfor bare aksepteres brukt i småhus (enebol-
iger, kjedehus, rekkehus oJ ), innenfor en og samme branncelle.

Materialerunntattfragodkjenningsplikten.

I medhold av kapittel 12:24 i byggeforskrift 1987 har Statens byg-
ningstekniske etat unntatt nedenstående produktkategorier fra
forskriftens godkjenningsplikt.

Unntaket gjelder for alle typer bygninger og bygningsbrannklasser
dersom intet annet er angtt. Se 30:54om begrenset endret bruksom-
råde for brennbar isolasjon.

Isolasjonsmateriale

A 1 Skumplasttil isolasjonav gulv på grunn og ubrennbaredekkerog som
tilleggsisolasjonpå bad,vaskeromo I på alle typer underlag når iso-
lasjonendekkesmeddertilegnedematerialerog tykkelse.Egnetmate-
riale kan vaareminst 8 mm tykk trefiberplate/sponplate,påstøp osv.

A 2 Skumplastmedtykkelseinntil5 mm på gulv benyttetsom underlagfor
flytende gulv.

A 3 Skurrplasttil bruksommarkisolasjonvedfundamenteringav bygnin(pn.

A 4 Skumplasttil isoleringav murte/steptevegger i kjeller som bare inne-
holder tilleggsdel i småhus, når isolasjonen tildekkes med kledning
minst K2.

Dersom kjeller inneholder hoveddel, skal isolasjonen tildekkes med
minst 13 mm gipsplater,minst 8 mm fiberpuss eller utlektet kledning
K2 med bakenforliggendemineralullisoteringmed tykkelse minst 30
mm.

Om begrepenetilleggsdelog hoveddel,se kapittel23:11,etasjeantall.

A 5 Skumplastsom mures eller støpes inn.

A 6 Skumplast til isolasjonav rør i grunnen.

A 7 Skurnplast,av materiaiesomved antennelseikke avgirbrennendedrå-
per,brukttil isolasjonav varmtog kaldtvannsledningeri alle bygnings-
brannIdasserog bygningskategorier,underforutsetningav at isolasjon-
soverfiatenikkeoverstiger20 % av bruttoarealeti detenketterom.Bruk
av slikeisolasjonsmaterialeri rømningsveiersamt i verfikalesjakterer
ikke fillatt med mindre isolasjonener spesielt godkjent for formålet.

A 8 Skumplast,alle typer,til isoleringav vannrør i småhus(eneboliger,rek-
kehus oJ ) innenfor en og samme branncelle.

A 9 Skumplastfor isolefingav varmetak på ubrennbarekonstruksjoner.Se
iikevel kapittel 30:41, 30:54 og 30:65 om begrensninger for bruk av
brennbar isolasjon,
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Rørog kanaler,tekniske installasjonermv.
B 1 Avløpsrørog sluk av PP,PEL, PEH,ABS, PVCeller glassfiberarmert

polyester.

B 2 Vannledningsrørsom er plastbelagteeller helt av plast.

B 3 Drensrørog andre rør av plast i grunnen.

B 4 Rørpostanleggav PP,PEL, PEH,ABS, PVC mv.

B 5 Innstøpterør av plast.

B 6 Rør og bokserfor elektriskeanlegg.

B 7 Ventilerhelt eller delvis av PS, ABS eller PVC.

B 8 Krympetapefor å hindreluftlekkasjeved skjøterav ventilasjonskanaler.
(Det forutsettesmekaniskskjøtingav kanaler).

B 9 Ventilasjonsaggregaterisolert med skumplast innkledd i stålplater.

Kledninger,overflater,gulvbeleggog takbelegg
C 1 Plasttaminatbelagteplater til bruksom innvendigveggkledningi små-

hus.

C 2 Plastiaminatbelagteplater samt panel av PVC til bruk på bad, wc og
andre våtrom.

C 3 Panel av PVC, samt glassfiberarmertpolyester, til bruk utvendig på
småhus.

C 4 Platerav polycarbonat, PVC,glassfiber-armert polyesterbrukt som
lyspanel i vegg der kravetellers er Ut 2.

C 5 Plater av PVC, glassfiberarmen polyester og polycarbonat til over-
dekningav terrasseeller verandasamt overlys i tak, dersomdet ikke
stilles særskiltekrav i Byggeforskriftentil taktekking

C 6 Belegg av plastbasertematerialertil utstepning, påstrykningpå gulv
hvordet ikke stilles krav til gulvbeleggi klasseG.

C 7 Tapettil bruk i boliger unntatt tapet med skummetbakside.

C 8 Stål- og aluminiumsplatermedplastbeleggtynnere enn 25 u.

C 9 Platematerialeav plast til bruk på veksthus/drivhusmed de begrens-
ningersom fremgårav Byggeforskriftenskapittel 39:4.

Diverse
D 1 Takrennerog avløpsrørav ABS,PEH,PP,PVCutvendigpå bygninger.

O2 Profilerav hard PVCo.l brukt i forbindelsemedtaktekking (mønebe-
slag, vannbord,kilrennebeslag0.1)

D 3 Plastfolietil bruk som diffusjonssperre.

D 4 Gulv- og taklister samt gerikter til dører, vinduer av PVC.

D 5 Baderomsenheterav glassfiberarrnertpolyester. (Gjelder også der
enheteneutgjør hele veggereller deler av vegger på bad).

D 6 Håndlisterav plast i korridorerog trapper.

D 7 VentilasjonslyreroJ av glassfiberarmertpolyester.

D 8 Fugeskumfor innfestingav vinduer,dørermv.somer utenbrannteknisk
klasse.

D 9 Vinduerog dører av hard PVC.

D 10 Undertakav plastbasertefolier.

•
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D 11 Fenderlisteroghjørnebeskyttelseav hardPVC tilbruki sengeromog
korridorermedsengetransport.

D 12 Folieav PVC medtykkelseikkeover0,5 mmforoverdekkingav mine-
ralullisolasjonpå rørog kanaler.

o 13 Skumplastsomdel av fugetettingmellomelementeri yttervegger.

0 14 Elastiskfugemasse.

D 15 Omamenterav polystyren,polyuretano.l.tilbrukpå fasaderog som
tildekkesmedpuss.

D 16 Omamenteroglistverkav polystyren,polyuretan0.1.brukti bygninger
tilbolig-ogkontorformål.

D 17 Vindsperre/forhudningspappav plastbasertmaterialederbrennbare
materialeri ytterveggerkan benyttes.

D 18 Profilerav PVC brukttil festeav spikerslagved oppforingav gulvog
utforingav vegger.

O19 Prefabrikertekjøleromsenheter med skumplastisolasjonkleddpå
beggesiderstål-elleraluminiumsplatertil bruki frittliggendeboliger,
kjedehus,rekkehuso I.

	

12:25 Duk og folie til haller

Ordningen administreres av

Statensbygningstekniskeetat
Postboks8185Dep
0034Oslo1
Telefon02-208015

Bestemmelsengjelderforalletyperdukogfolietilhaller,meneri
utgangspunktetbegrensettilbranntekniskeforhold.Foroppblåsbare
hallersettesdeti tilleggkravomrivestyrkepågrunnavkonsekven-
senevedpunktering.

	

12:26 Sementog armeringsståltilbygningsbruk

Det er ikkesatti gangslikordning.Kontrolfrådetforbetongproduk-



terkreverimidlertidatsementog armeringsombrukesi fabrikk-



fremstiltebetongproduktererunderlagtderesegenkontrollordning.

DeterutarbeidetensærskiltstandardPortland-cementer
NS3098 Portiand-cementer.
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Kap 13 Norsk Standard

Når det brukes metoder,materialer og utførelser etter Norsk Stan-
dard, gir dette tlistrekkeligdokumentasjonfor at kravenei plan- og
bygningslovenog byggeforskriftener fulgt,med mindre produktet
er underlagt godkjenning/kontroll etter kap. 12.For en rekke pro-
dukter kan dokumentasjonskjeved NS-merking.

Selvombyggeforskriftenikkesetternoe krav om at NorskStandard
skalbrukes,anbefalervi at prosiekteringsgrunnlagetbyggesopp som
1Norsk Standard (NS3470- 80). Dettevil tilretteleggedokumenta-
sjonenpå en måtesomde kontrollerendemyndigheterkan forventes
å kjennetil,og dervedforenklebyggesaksbehandlingen.Dergrunn-
laget bygges opp med basis i NS 3470- 80 men har avvik, bør av-
vikeneklart angisog det må vedleggesdokumentasjonfor at meto-
der,materialerogutførelsersomavvikerfraNorskStandardtlifreds-
stillerkravene i Byggeforskrift1987.

ByggeforskriftensetterNorskStandardi en særstfiling.Deter likevel
intet til hinder for at utførelsesmetoderog andre henvisningersom
veiledningenrefererertil kan benyttes som dokumentasjon.

Vigjøroppmerksompå at standardersom er vedtatt av den europe-
iskestandardiseringsorganisasjonen,CEN,stort sett automatiskblir
gjortgjeldendesomNorskStandardet halvt år etter at de er vedtatt.
Deter en følgeav at Norge,ved NorgesStandardiseringsforbund,er
medlemi CEN. Det vil derforkunne hende at standarder som gjel-
der ogsåi Norgeikkeer oversatttil norsk Statensbygningstekniske
etat legger stor vekt på at de sentrale standarder finnes tilgjengelig
på norsk og vil forsøkeå fremtvingenødvendige oversettelser.

Deneuropeiskeutviklingengjørat en mengde standarder er under
revisjonog at en langrekkenyestandardervilbli vedtatt av CENde
kommendeårene. Denneveiledningenshenvisninger til gjeldende
NorskStandard vilderforbliufullstendigetter som tiden går. Men,
overensstemmelsemellomnorske og europeiske standarder vilbli
økende.
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Kap 14 Søknad om byggetillatelse

	

14:1 Søknadombyggetillatelse

DetkannyttesblankettfastsattavStatensbygningstekniskeetat(idag:
K-blankett5131)ellerblankettsomerfastsattav denenkeltekommu-
ne. I kommunersom harfastsattegen blankettvelgerbyggherren
(søker/melder)omdenkommunaleblankettenellerK-blankett5131
brukes.

Forå bedresamordningi byggesaksbehandlingenutarbeidesforliden
en felles blankettfor søknadom byggetillatelseog for søknad til
arbeidstilsynetetterarbeidsmiljølovens§ 19.Arbeidetskjeri samar-
beidmedDirektoratetforarbeidstilsynet. Når den nyeblanketten
blirferdigi 1990/1991vildenkunnebrukesi allelandetskommuner,
påsammemåtesom K-blankett5131kandet idag.

Søknadombyggetillatelsemedvedleggskalinnsendesi 2 eksemplar-
er. Flereeksemplarerharikkekommunenehjemmeltilå kreveinn-
sendt. Imidlertidkandetværepraktiski en del kommunerå sende
innfiereeksemplarerforå fåenraskeresaksbehandling.Detskyldes
atdet,avhengigav kommuenesorganisering,eret varierendeantall
instansersomskaluttaleseg i byggesakene.

	

14:11 Søknaden

Søknadenskaldokumentereat kravgitti elleri medholdav lovener
oppfylt.Systemeti lovenog i forskriftenerbasertpå atbygghenen
somhardenøkonomiskeinteressenogsåharansvarforatbygningen
ergod nok.Engodt tilrettelagtog tilstrekkeligdokumentersøknad
vil gi enklereog raskerebyggesaksbehandling.

Hensiktenerat
søkerenskal,selvellermedbistand,vitehvasomkrevesav
bygningen.
søkerentil en viss grad kanunngå størreforandringerav
tegningeneog beskrivelsenved påforhåndå væreklarover
hvilkekravf.eksregelverketstiller.
kommunale saksbehandlereavlastesog dermedreduseres
behandlingstidenfor byggemeldinger.
søkerenog hansfolkmåforsikzesegom atutførelsenavf.eks
de branntekniskeforholder i henhold til forutsetningene
sombeskrevetav ham.
bygningsmyndighetener forvaltningsorganog ikke skal
pådraseg prosjekteringsansvar.
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14:12 Vedleggene

Målestokk for situasjonsplan, plan, snitt- og fasadetegninger vil
kunne avhenge av forholdene. Bygningsrådet kan stille krav til
målestokken for å oppnå en hensiktsmessig saksbehandling. Byg-
ningsrådet skal nemlig lett kunne bedørnme om vilkår for å gi byg-
getillatelse er til stede. Vanligvis vil det være tilstrekkelig at situa-
sjonsplanen angis i målestokk 1:1000og tegninger for øvrig i måle-
stokk 1:100.

1 følge plan- og bygningslovens § 94 nr 3 skal nabovarsel sendes
naboer og gjenboere. Med naboer menes eiere eller festere av eien-
dommer som støter umiddelbart opp til den eiendom søknaden gjel-
der. Det er felles grense som teller, uansett hvor kort den er. Dersom
eiendommen grenser til vei, skal ikke bare naboene varsles, men også
eier eller fester av eiendommer som ligger umiddelbart på den andre
siden av veien. Det samme gjelder eier eller fester av eiendom på
den andre siden av en plass, en elv o.1. Det må avgjøres på skjønns-
messig grunnlag hvor lang avstanden må være mellom den eien-
dommen søknaden gjelder og gjenboeres eiendommer, før plikten til
å sende nabovarsel faller bort.

Bygningsrådet kan i henhold til plan- og bygningslovens § 94 nr 3
annet ledd også kreve at andre eiere og festere enn naboer og gjen-
boere skal ha nabovarsel.

Forslag til sokkelhøyde må angis på snittegning og/eller situasjon-
splan. Eksisterende terreng og forslag til eventuelt endret terreng
skal inntegnes på snitt- og fasadetegninger. Situasjonsplanen skal
redegjøre for stigningsforholdene for adkomst til bygning. Dette er
særlig viktig for bygninger som skal ha tilgjengelig atkomst for ori-
enterings- og bevegelseshemmede i hht kap. 23:2. Men, også for
andre bygninger skal det dokumenteres stigningsforhold.

For bygninger som omfattes av lerav om tilgjengelighet, se kap 23:2,
bør bLa følgende legges til grunn:

Ved stigning mindre enn 1:20 bør det være et horisontalt
hvilerepos for hver 0,6 m stigning og foran inngangsdør
Der stigningen er 1:20eller brattere bør partier av atkomst-
veien utformes etter kravene til rampe i hht kap. 44.
Adkomstforhold og herydeplassering bør være slik at unød-
vendige trinn unngås.

Situasjonsplanen bør for disse bygningene også vise plassering av
parkeringsplass for bevegelseshemmede.

Figur14:12 Parkeringsplassfor bevegelseshemmede.
Eksempel på tilfredsstillende parker-
ingsplass.

Vedleggene bør inneholde en beskrivelse av de branntekniske for-
hold.

For en del konstruktive bestemmelser og installasjoner er det enten
krevet eller det anses normalt nødvendig at det ved beregning eller
proving godtgjøres at kravene i byggeforskriften er oppfylt. Dette
gjelder særlig kap 47(!), 51 og 53,
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ForstatiskeberegningerutførtpådatamaskinharStatensbygnings-
tekniskeetatutgittensærskiltveiledning:Melding110-2/89Presen-
tasjonavstatiskeberegningerogdimensjoneringutførtmedlineære
analyseprogrammerpådatamaskin.

14:13 Ytterligeredokumentasjon

Bygningsrådetkanalltidbeomytterligeredokumentasjonnårdeter
nødvendigforåtastillingtilomvilkåreneforågibyggetillatelseer
tilstede.Dettesammenfallermedforvaltningslovensbestemmelser
omatetforvaltningsorganskalsørgeforatsakenersågodtopplyst
sommuligførdettreffesvedtak,forvaltninglovens§17førsteledd.

14:14 Uttalelseelleravgjørelsefraannen
myndighet

Nåretbyggearbeiderbetingetavuttalelseelleravgjørelsefraannen
myndighetennbygningsrådetkansøkerenselvinnhentedenødven-
digevedtakeneelleruttalelsene.Dersomdetergjortskaldetangis
i søknadenogeventuelleuttalelserogvedtakskalvedlegges.

Dersomsøkerenønskerdet,kaninnhentingavuttalelserogvedtak
overlatestilbygningsrådet,somerpliktigtilåinnhenteuttalelserfra
demyndighetersomernevnti plan-ogbygningslovens§ 95nr2.
Bygningsrådetsplikterimidlertidbegrensetvedoppregningeni§95
nr2tilågjelde

helse-ogsosialstyret,
brannstyret,
arbeidstilsynet,
veimyndighet,
havnemyndighet,
forurensningsmyndighet,
sivilforsvar,
jordlovmyndighet,
friluftsmyndighet,
fredningsmyndighetog
etableringsmyndighet

Skulledetdukkeoppflere,erikkebygningsrådetpliktigtilåinnhen-
te,menvilnokdeflestestedergjøredetlikevel.

14:15 Kravomuttalelseførbyggetillatelsegis
forovernattingssteder,sykehusog
pleieanstalter

1111) Pliktentilåinnhenteuttalelsenpåliggerbygningsrådet,ikkedensom
søkerombyggetillatelse.
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Pr I. november1990er 117kommunerfritattheltellerdelvisfraplikt-



en tilå innhenteuttalelsefra Statensbygningstekniskeetat. Flerevur-



deres fritatt,men fritattekommuner er ogsåunder stadigvurdering.

Deter gitt en særskilt forskrifttil forvaltningsloven. Denfastsetter
at Statensbygningstekniskeetat skal ta betalt forsitt arbeid med ut-
talelserombranntekniskeforholdi overnattingsstederog helseinsti-
tusjoner.

Gebyreneskal betalesav den som søker om byggetillatelse.Statens
bygningstekniskeetat vil faktureresøkerendirekte. Det er lagt opp
til at de brannteknisksett gode byggesakene,somgir minst arbeide,
skalbetalemindre gebyrer enn de sakenesomvolder mye arbeide.

Gebyrsatsenevilblijusterti forholdtil de faktiskekostnaderarbeidet
påfører Statens bygningstekniske etat. Satsene er pr 1. november
1990:

Behandlingsgebyr Kr 7 000,-
- Rabatt for gode løsninger. Inntil Kr 5 000,-
+ Tilleggfor befaring Kr 2 000,-

	

14:2 Ansvarshavende

For alle byggearbeider som omfattes av plan- og bygningslovens
§ 93,arbeidenesomkrever tillatelsefra bygningsrådet,skaldet være
en ansvarshavende.Arbeidenekan ikke igangsettesfør ansvarshav-
ende er godkjentav bygningsrådet. Deter imidlertidikkenoe krav
om at ansvarshavende skal forefinnesfør byggetillatelsekan gis.

Det skal være en nærhet mellom ansvarshavende og byggearbei-
det. Det holder ikke å være ansvarshavende for byggearbeider
uten selvå bevegeseg tilbyggeplassen. Det er imidlertidikkekrav
at ansvarshavende også skal være utførende for byggearbeidene,
men i praksis vil denne kombinasjonen forekomme oftest.

Dersom byggherrens avtale med ansvarshavende opphører eller
bygningsrådet finner grunn til å trekke tilbake ansvarsretten, kan
arbeideneikke videreføresfør det er godkjent en ny ansvaishaven-
de. Bygningsrådet kan i tilfelle stoppe arbeidene.

	

14:4 Endelige tegninger

Bestemmelsentar siktepå at bygningsrådetskalha riktigetegninger
når byearbeidet er avsluttet. Blirarbeidetutført i overensstemmel-
se med innsendte tegningeruten noen endringereller tillegg,kreves
det selvsagtikke at enda et sett tegninger skal innsendes.

Forøvrigbemerkesat når det foretasendringeri tegningenei bygge-
perioden,må det innhentes fillatelsefra bygningsmyndighetenefør
endringeneutføres, med mindre endringene er helt uvesentlige.
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Kravetomat det skalforeliggeendeligetegningeroverbyggetslik
deterutført,saxnmenfallermedkravi forskriftombrannforebyggen-
de tiltak og brannsyn,gitt i medholdav brannloven. Etter dert
forskriftenkan brannvesenetforbygningersomer i driftkreve at
eierenutleverertegningeroverbyggetsbranntekniskeutførelseog
installasjoner.
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Kap15 Mindrebyggearbeidpå
boligeiendom

	

15:1 Generelt

	

15:12 Mindrebyggearbeider

Kapitletforutsetter at hele plan- og bygningslovens§ 70får anven-
delse på de arbeider som er nevnt under bokstav a og b. Bygnings-
myndighetenes godkjenning av redusert avstand til nabogrense
henhold til § 70nr 2 vil i praksisbligitt ved at det ikkeforetasnoe
med meldingen. Ønskerbygningsmyndighetenplasseringlengerfra
nabogrense,må det aktivt gripes inn innen fristen etter § 86a.

I KommunaldepartementetsrundskaivH-18/90 leggesdet stor vekt
på utdypning av bestemmelsenei § 70 i forhold til bygninger som
fallerinn under lovens§ 86a og byggeforskriftenskapittel 15:

§ 70i relasjontil § 86 a
Byggeforskrift1987(Bgf)kap. 15:12bokstava. og b. (oni
mindrebyggearbeid)fastslårat bestemmelseneomavstandtil
nabogrensei § 70nr. 2gjelderbddeforfrittliggendebygninger
(a)ogfor tilbygg(b). Etterformuleringeni forskriftengjelder
beggeleddi§ 70nr. 2fullt ut. Godkjenningavredusertavstand
tilnabogrensemedholdav§ 70nr. 2 annetledda ogbvildetfor
ansesgitt vedatbygningsmyndighetenikkeforetarsegnoemed
meldingen.Ønskerbygningsmyndighetenplasseringavbyggear-
beidetlengrefranabogrensenrnddetaktivtgripeinninnenfristen
etterpbl. §86a.
Bgfgir ingenendringeri det materielleinnholdi § 70 nr. 2.
Departernentetanserderforatbegrensningenei§ 70nr. 2 annet
leddbokstavb (frittliggendegarasje,uthuso.1 medgrunnflate
inntil50m2)gjelderfullt ut forderespektivebygningskategorier,
ogsdnårdeoppføresetter§ 86a-rnelding.Formindrebyggear-
beidpåboligeiendomsomfallerinn underBgf kap15:12,jf pbl.
§ 86a,gjelderdervedfølgendealternativebestemmelseromav-
standtil nabogrense.

§ 70 nr. 2 ferste ledd
Hovedregel:

Bygningsavstandtil nabogrensemd væreminst bygningens
halveheydeogikkemindreenn4 m, medmindreanneterangitt
i plan,jf § 70nr, 2 fersteledd.
Bygningensplasseringskaldoggodkjennesetter§ 70nr. I første
ogannetledd. Ønskerbygningsrådetenannenplassering,md
det reageresinnenfristeni § 86a.
DetaktuellebyggearbeidmåetterBgfkap. 15:12ikkeoverskride
30 m2. Vedtilbyggerdetingensærligebegrensningerforbyg-
ningenssamledesterrelseetterbyggearbeidet.
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§ 70 nr, 2annet ledd bokstav a
Unntak a hovedre el:
Bygningsrådetkangodkenneat bygningoppføresnærmerenabo-

grenseenndet somfølgerav hovedregelen,dersomnaboenskriftlig
harsamtykket.
Det aktuelle byggearbeid er begrenset til 30 nt2bruttoareal.

Arbeidetkanutgjørefrittliggendebygning, kap15:12a, ellertil-
bygg, 15:12b. Tilbygg kan i tillegg til de 30 m2ogsåhakjeller.
Vedtilbygg er det ingen særligebegrensningerfor bygningens

samledestørrelseetter byggearbeidet.

§ 70 nr. 2 annet ledd bokstav b
Unntak a hovedre el:
Bygningsrådetkangodkjenneat garasje,uthus,nausto.t app-

feresi eller nærmerenabogrenseenn det somfølgerav hovedre-
gelen. Bygningenmd ikkeha størregrunnflateenn50 1112.
Det aktuelle byggearbeid er begrenset til 30 m2 bruttoareal.

Arbeidetkanbareutgjøregarasje,uthusellernausto.l . Vedtil-
bygg kan arbeidet bare utgjøre arealøkningav de samme byg-
ningskategorier(dogmed mulighetfor ulilcekombinasjonerinnen
disse). Fortilbyggmdbygningenstotalegrunnflateetterbyggear-
beidetikkeoverskride50 m2.

15:12e Innhegning mot vei

Bestemmelsengjelderbareforboligeiendombebygdmedsmåhus,jf
kap15:11.Tilsvarendearbeidpå anneneiendomkreverbyggetilla-
telseetterplan-ogbygningslovens§93førsteleddbokstave.

Frittståendemurer ogforstøtningsmareravnoensharrelseomfattes
avplan-ogbygningslovens§84ogermeldepliktigeetterdenbestem-
melsen. I mangekommunerer det praksiså ikkebehandlemurer
medhøydemindreenn0,5m. Dennepraksissynesi samsvarmed
enfornuftigfortolkningav lovens§84ogbør fortsette.
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Kap 17 Driftsbygninger generelt

	

17:2 Definisjon

Som driftsbygning i landbruket m.v regnes alle bygninger som er
knyttet til produksjon av eller med

planter i jordbruk, skogbruk og hagebruk
husdyr, herunder også pelsdyr, fiskeoppdrett m

	

17:3 Byggeforskriftensanvendelse for
driftsbygninger

utgangspunktet fastslår forskriften at bestemmelsene i bygge-
forskriften gjelder så langt de passer. Kravene for driftsbygninger,
der de avviker fra krav til andre bygninger, er innarbeidet i de enkel-
te kapitler. For branntekniske forhold gir kap 39 særbestemmelser.

Statens bygningstekniske etat har i samarbeid med Norges land-
brukshlagskole utgitt en særskilt melding som gjennomgår hvilke
bestemmelser i plan- og bygningsloven og i Byggeforskrift 1987som
passer for driftsbygninger, Melding HO-5 /88, Så langt det passer -
driftsbygninger i landbruket. Denne meldingen omfatter også for-
holdet til en del annen lovgivning.

For en del bygninger eller deler av bygninger vil det være rimelig å
benytte kap 39 Driftsbygninger - brannvern. Dette vil f.eks gjelde
rom for livdyr ved slakterier, hagesentra m v. I henhold til kap 17:1
gjelder bestemmelsene tilsvarende for slike bygninger. Hagesenter
som er rent salgslokale med stor publikumsmengde, vil imidlertid
måtte utføres som salgslokale.
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Kap18 Installasjon og kontroll av heis,
rulletrappog rullebånd

18:1 Generelt

Dette kapittel gjelder de sikkerhetsmessige forhold ved heisinstalla-
sjon, og omfatter administrative forord.ninger.

I de tidlige opptrykk av Byggeforskrift 1987er det kommet inn en feil
i kapittel 18:1.Annet ledd skal lyde:

Medheisforstdsalleperson-ogvareheisermedheisstol,somer
permanenteinnretninger,integrertedelerav bygningskonstruk-
sjonenogsombrukestil transportmellometasjer.

Med "heis" menes maskindrevne løfteinnretninger hvor lastbærer
består av heisstol, f.eks kabin, plattform, sete eller lipende, og som
brukes til transport mellom faste atkomst- og stoppesteder og er styrt
i en vertikal eller skrå bevegelsesbane.

Når slik løfteinnretning inngår i en bedrifts vareproduksjon og drift
og den krever spesiell opplæring for bruk, eller er en integrert del av
en produksjonsprosess, kan den likevel behandles etter Arbeidstil-
synets regelverk. Dette vil bli klargjort i byggeforskriften ved neste
revisjon.

Hvis det oppstår tvil om en løfteinnretning skal behandles etter byg-
geforskriften eller etter Arbeidstilsynets regelverk, skal saken avgjøres
i samarbeid mellom bygningsråd og arbeidstilsyn.

Forøvrig gjelder forskrift gitt av Direktoratet for arbeidstilsynet for
følgende løfte- og senkeinnretninger:

gruveheiser og sjaktheiser ved fjellanlegg
kraner av enhver art og løpekatter
provisoriske anlegg som taljer, stillasheiser, anleggsheiser og
byggeheiser
transportable/faste løftebord ved arbeidsplass
faste lefteboni i det fri som kun er bestemt for vareforflytning
mellom rampe og transportmiddel.

Småheiser, handicapheiser, trappeheiser og løfteplattformer for funk-
sjonshemmede omfattes av byggeforskriften, men for disse heisene
brukes ofte forenklet montering, installering og periodisk kontroll, se
kapittel 45:21. NBI behandler bruksområder, funksjonskrav og byg-
ningsmessige forhold i NBI Planløsrångsblad

A 324.506 TrappeheiserogIgfteplattformer.

Med "nilletrapp" menes mekanisk drevet transportinnretning hvor
lastbærer består av et kontinuerlig trinnbånd for transport av person-
er i opp- eller nedadgående retning.

Med "rullebånd" (rullende fortau) menes mekanisk drevet transport-
innretning hvor lastbærer består av et kontinuerlig trinnløst bånd eller
paletter for transport av personer mellom forskjellige plan eller på
samme plan.
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Kapittel 41 setter krav om heis og dimensjoneringav heisstol for
typer av bygningerav hensyn til tilgjengelighetforbevegelseshem-
mede. Det stillesfor øvrig ingenkrav til dimensjonerirtgav heisens
kapasitet.

	

18:2 Installasjon

	

18:21 Søknadom installasjonstillatelse

Detegninger/bilag som er nødvendige forå bedømme en installa-
sjonsanmeldelse,omfatterbl.a:

plan- og snittegninger av sjakt,maskin- og skiverom som
visermaskinerietsog apparatutrustningensplasseringsamt
alle dørers og lukers plassering
etasjeplansom viser anleggetsplassering i bygningen
elektriske prinsippskjemaer for kraftforsyning og sikker-
hetskretser
nødvendige heistekniskeberegninger.

Norsk Standard inneholder et særskilt søknadsskjemafor installa-
sjonen, NS3820.

	

18:22 Installasjonav heis

Heisinstallatørerskal tilfredsstillede kvalifikasjonskravsom er fast-
satt i forskriftertil lov av 29.mai 1929om tilsynmed elektriskean-
legg.Godkjenningav heisinstallatørgis av NVE.

Bygningsrådetvurdereri hvert enkelt tilfelleleverandørenskompe-
tanse til å installeretrappeheis, rulletrapp og rullebånd.

	

18:3 Brukstillatelse og eierskifte

Det gis særskilt brukstillatelse for heis, rulletrapp og rullebånd.
Brukstillatelsentar sitt utgangspunkti at sikkerhetskontroller utført,
normalt etter

NS3801 Elektriskeheiser.Sikkerhetsreglerfor konstruksjonog
installasjonav personheis,vare-og personheis,

NS/EN 81-2 Hydrautiskeheiser.

og når det gjelderrulletrapp og rullebånd etter
NS3805 Rulletrapperog rullendefortau. Sikkerhetsreglerfor

utførelseog installasjon.

Bygningsrådetbør kunne gi midlertidigbrukstillatelsepå vilkår av
at heisener sikkerhetskontrollertog kontrollørenikkehar hatt vesent-
lige innvendinger.
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Slikmidlertidigbrukstillatelsekan f.eks gis i forbindelsemed brukstil-
latelse for bygget. Formellbrukstillatelse må gis når dokumentasjo-
nen fra heiskontrollen foreligger.

	

18:4 Tilsyn,ettersynog sikkerhets-
kontrollavanleggi drift.

	

18:41 Tilsyn av heis, rulletrappog rullebånd

Råd

NårenheissettesutavckiftindeIse medtil-
syn,ettersyn,reparasionellersikkerhetskontroti,
berdetteklartvisesvedhjelpavhensiktsmessig
skiltingvedallederåpningerogpålastbearer
(heisstobbeisplattforrnel).

Tilsyn

Det bør hver dag foretasen visuell kontroll, slik at ytre skader straks
kan bli oppdaget Forrulletrappgjelderdette spesielt skader på balu-
strade, trinn og karnmer.

Tilsynantasnormaltå bli ivaretattav vaktmesterfunksjonen,og forut-
setter god innsikt i funksjonenav den enkelte heistype. Den som har
tilsyn med heisen forutsettes også å ha fått nødvendig instruksjon i
å ta ut passasjererved heisstans.

18:411 Ettersyn

Eierenav anlegget skal serge for at anlegget får ettersyn av egnet og
fagteknisk kvalifisert person eller firma (forheis etter kapittel 18:51,
pkt a), som er fortrolig med dette og dets sikkerhetsutstyr. Denne
funksjonenkanivaretasved de oppgaver som normalt11:4:er i en ved-
likeholdsavtale.

Anlegget skal regelinessig, avhengig av heisens driftsfrekvens, gjen-
nomgås med hensyn på utbedring av feil eller mangler.

Tabell18:411 Tabellenangir anbefalt antall gjennom-
gangerpr

18:42 Sikkerhetskontroll

18:421

Når det erutførtstørrereparasjonereller ombygninger, skal anlegget
sikkerhetskontrolleres på samme måte som ved nyinstallasjon.
Omfangetav kontrollenvil likevel væreavhengig av hvor omfattende
reparasjonen/ombyggingen er.

NS 3801 Elektriskeheiser.Sikkerhetsreglerfor konstruksjonog
installasjonav personheis,vare-ogpersonheis,tillegg
E2,og

NSIEN81-2 Hydrauliskeheiserer retningsgivende.

Tabell18:411Ettersynavheis

Driftstype Anbetatte
gjennom-
ganger

rår
Intenstvdrift

Storehotellogforretningsbygg11
medover12etasjer

Hotell,sykehusogforretnings- 10
byggmed8-12elasjer

Hotell,sykehusogforretnings- 8
byggmed4-8elasjer

Normatdrift
Forretningsbyggmedinntil4eta- 6
sjerogboligermed4-8etasjer

Boligermedinntil4etasjer 4

Minimaldrtft
Skolermed2-3etasjerhvorhei- 2
senkjøresmednøkkelbryter

Lefteplattformerforfunksjons- 2
hemmedeog"srnalheiser

Trappeheiser
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Somombyggingellerstørre reparasjonansesspesieltfølgendearbei-
den

plasseringav maskin-/skiverom på nytt sted
dør- ellerlåsendring
endring av heisens hastighet, heishøydeeller belastning
endring/utskiftingav heismaskin,bjelkerellerskivearrange-
ment, dessuten endring av tau eller kjeder
fornyelseav manøver- /styresystem
fornyelseav stol, ramme eller fangapparat
endring av heis ved installasjonav grind eller automatisk
dør i heisstole 1
endring/utskifting av føringer eller føringstyper.

Ulykkermed heisskal alltid meldes til bygningsrådet. Dessutener
det ønskelig at meldinggis filNorskHeiskontroll,somvilførelands-
omfattenderegisterog statistikksom vilgi gnmnlagforseneretiltak,
bl.a for å bedre sikkerheten.

Dersomet anlegghar vært ute av drift (ogavstengt)over lengretid,
skal bygningsrådet vurdere om det er nødvendig med ny generell
sikkerhetskontrollfør anlegget igjensettes i drift.

18:422

Sikkerhetskontrollenbør vurdere straks å sette anleggetut av drift
når det er feilved:

heistekniskelås og kontaktordninger
bæremidler
brems
hastighetsbegrenser
buffere
alarmordninger.

18:423

Deter heiseiersplikt å få utført sikkerhetskontroll.Kommunenkan
om den ønsker, opprette kommunal heiskontrollordning etter
bestemmelseni a).Betingelsenfordette alternativeter at sikkerhets-
kontrollører ansatt i kommunen. En eventuellinterkornmunalord-
ning med kommunal ansettelse kan også benyttes.

Dersomkommunen ikke har opprettet kommunal heiskontrollord-
ning,kan heiseierbenyttesikkethetskontrollørfraNorskHeiskontroll
etterb).NorskHeiskontroller en stiftelseopprettetforå utførelands-
omfattendeheiskontroll,og har fåttbemyndigelseav departementet
til dette.
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18:5 Reparasjon

18:51

Heismontørene skal tilfredsstille de kvalifikasjonskrav som er fastsatt
i forskrifter til lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg.

	

18:6 Anleggsregister

I tillegg til bygningsrådets plikt til å føre register vil Norsk Heiskon-
troll utarbeide et sentralregister for alle landets heiser, hvor også alle
ulykker skal registreres. Dette vil gi statistikkunderlag for å kunne
bedre sikkerheten.

I kommuner hvor det er konununal kontrollvirksomhet, er det derfor
ønskelig at anleggsregisteret stilles til disposisjon for Norsk Heiskon-
troll.
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Del 2 Kartverk,gradav
utnytting, etasjeantall,
høyde og atkomst

Kap21 Kartverk

Kapittel 21er vedtatt og forvaltes sentralt av Miljøvemdepartementet

21:1

De tekniske krav til nøyaktighet, utførelse m.v må være i samsvar
med retningslinjer for kommunale oppmålingsarbeider.

Et kommunalt kartverks hovedkart skal normalt være i målestokk
1:1000 og med ekvidistanse 1,0 m. For områder med særlig høy
grunnverdi bør målestokk 1:500og ekvidistanse 0,5 m brukes.

For reguleringsplaner over store områder med ensartet grunnutnyt-
ting og som ikke omfatter tettbebyggelse, brukes målestokk 1:5000
eller 1:10000og ekvidistanse 5,0 eller 10,0rn som fastsatt for økono-
misk kartverk. Det kan brukes mindre målestokker hvor det finnes
hensiktsmessig og forsvarlig.
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Kap22 Gradav utnytting

Kapittel22er vedtattog forvaltessentraltav Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementethar utgitt en særskiltveilederom grad av
utnytting

T-734 Gradav utnytting.

Veilederen gir atskillig mer utdypende kommentarer og flere
eksemplerenn i denne veiledningen.

22:1

Det innføres tre begreper for fastsettelseav tomters utnyttelse:
tillatt bebygd areal
tillatt bruksareal og
tillatt tomteutnyttelse.

Dissebegrenserbygningers areal og høyder på forskjelligmåte,og
som styringsmidler vil de ha forskjelliganvendelse. Rammen for
tomteutnyttelse er avhengig av hvilke arealgrenser som blir satt.
Grad av utnyttelsefastsettesi bestemmelsenetil reguleringsplaneller
bebyggelsesplan.Vedbebyggelsesplanerer det bygningsrådetsom
fastsettertillattgradavutnyttelse.

Denye reglene har bLatil hensikt å regulerebygningensvolumpå
tomtenebedreenn tidligere. Somsupplementfinnesnå mulighetfor
å fastsetteminste uteoppholdsareal. Fastsettelseav minsteuteopp-
holdsarealer et ekstra kvalitetskrav til utforming av boligområder,
og skal alltid brukes sammen med en av de andre reglene.

Arealbegrepenesom ligger tilgrunn er samordnetmed NorskStan-
dard

NS3940 Areal-ogvolumberegningav bygninger

og det landsomfattende GAB-registerfor eiendommer.

22:11 Parkeringsplass

Bestemmelsentar utgangspunkt i at bilplassog bruksenhetblir sett
under ett. Hensiktener å sikreensartet praksis når garasjeblir byg-
geanmeldt eller oppført. De 25 m2er aktuelle i parkeringshus, for
frittliggendegarasjer kan 18m2være tilstrekkelig.

22:2 Definisjoner og begreper

Tomt Tomtskalregnesnettouten tillegg.Pri-
vat fellesadkomst regnes som andre
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Uteoppholdsareal

veier og skal ikke legges til tomteareal.
Fellesareal skal ikke fordeles på enkelt-
tomtene.

Terrassearealer som ikke er overdekket
er regnet med til uteoppholdsarealer.
De overdekkede deler av terrasser o.1
vil gi øket bygningsvolum og regnes
med til bygningens totalareal.

Tillatt bebygd areal Tillatt bebygd areal angitt i prosent av
tomtens areal, i kombinasjon med angi-/
velse av høyde eller etasjetall.

Begrepet skrives som prosent: Tillatt
bebygd areal, BYA=y%.

Denne regel setter begrensning for hvor stor del av tomten som kan
dekkes av bygning, herunder uthus og garasje. Bebygd areal angis
i prosent av tomtens nettoareal. Indirekte bestemmes hvor stor del
av tomten som skal holdes fri for bygninger og som dermed kan bli
uteoppholdsareal. Etter denne regel vil bygningsarealet kunne vari-
ere med tomtens størrelse, slik at større tomter tillates bebygd med
større bygningsvolumer. Regelen skal alltid følges av høydebegrens-
ninger.

""--7 Tillatt bruksareal Tfilatt bruksareal for bebyggelse på en
tomt.

Tomt.900mTom1.1500m-' Tomt.2500m Begrepet skrives: Tillatt bruksareal,
BRA.180mIBRA.180m BRA.1Wm BRA=xm2.

Dette kan anvendes der man trenger et konkret og enkelt begrep for
å regulere tomters utnyttelse. Hver tomt tillates bebygget med et
maksimalt bruksareaL Utnyttelsen vil ikke variere med tomtenes stør-
relse slik at større og mindre tomter kan etter denne regel tildeles den
samme areallcvote. Regelen vil fungere også der hvor tomter er av
meget forskjellig størrelse, noe som kan være tilfelle i villa- og hyt-
testrek Begrepet kan forhindre uensartede bygningsvolumer og kan
begrense uønsket fortetting. Arealbegrensningen fungerer sammen
med restriksjoner på oppdeling av tomter. Høydebegrensning bør
angis på samme måte som for Tillatt bebygd areal dersom det skal til-
lates mianehøyde over 9 m og gesimshøyde over 8 m jfr. pb1§ 70 nr. 1.

Tom1.2500m
BYA.12%

To mt.2 500m
EIYA.12%
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1

1

Tomt.2500rn
TU 110%

1

Tomt 2500m 2
TU.110%

nvatareal
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Tillatttomteutnyttelse Tillattbruksareali prosent av tomtens
areal.

Begrepet skrives som prosent: Tillatt
tomteutnyttelse,TI...T=2%.

Tomteutnyttelsevilavløsebegrepetutnyttelsesgrad,oger et forholds-
tallmellombygningsarealog tomt.Beggearealerberegnesnetto til
forskjellfra tidligerebrutto. Bygningsarealetregnesnå som bruks-
areal i følgeNS3940og ikke brutto(gulv)areal.Tomtearealetregnes
somnetto tomt,uten noe tillegg.Utnyttelsenvilvarieremed tomtens
størrelse. Høyden på bygningerblir ikkebestemtav tomteutnyttel-
sen,og en og samme tomteutnyttelsekan derfor gi konsentrerthøy
bebyggelse eller lav bebyggelsesom dekker større del av tomten.
Dettekan reguleresved supplerendebestemmelsertilplanen. Sepbl
§ 70 nr. 1 som begrenser bygningers høyde med mindre annet er
angitt i planen.

Fordifriområderog trafikkområderikkeskalregnesmed til tomtene,
vil tallverdien for tomteutnyttelse ikke bli den samme for enkelte
tomterog størreområder. Tomteutnyttelsen må derforangissærskilt
for de enkelte tomter og for utbyggingsfelt.

Minsteuteoppholdsareal Dette er et rommelighetsmål som er
forskjelligfrade lidligerenevnteangiv-
elser. Her regnesbare de arealer som
kan være egnet til uteopphold.

Begrepetskrives:Minsteuteoppholds-
areal,UA=xm2.

Regelenkan bareanvendesforboligeiendommer.Arealkravetvilbli
enklere å oppfylle med parkering under terreng. Denne måten å
begrenseutnyttelsenpå skalbrukessammenmed en av de tre øvrige.
Denenkeltekommunestår fritttilå fastsettenormerforuteoppholds-
areal. Torntestørrelsenmå tilpasseset rimeligmindre uteoppholds-
areal,som omfatterbåde fellesog private arealer.Et rimeligminste
uteoppholdsareal i småhusbebyggelsevil variere med boligtypen.
Eksempelvisvil15m dype oppholdshager kunne gi disse minstea-
realene:

frittliggendeboliger300-500m2
kjedehus og atriumshus 200-300m2
rekkehus 150-200m2.

Forblokkleiligheterhør kravet være det samme som for rekkehus.
Det er mulig at det bør settesmindrekvoteforett-og toromsboliger.
For ufullstendigeboliger uten eget kjøkkenog sanitærrom,så som
hyblerol, har denne regelliten anvendelse. Om tilfredsstillendetil-
pasning av utoppholdsarealer for øvrig se

T- 734 Gradav utnytting fra Militaverndepartementet
Godeboligornråderfra Husbanken.
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22:3 Beregningsmåte

Bebygd areal og bruksareal beregnes etter Norsk Standard
NS 3940 Areal-ogvolumberegningav bygninger

Standarden gir svar på en rekke detaljspørsmål. Forskriften avviker
fra standarden når det gjelder utregning av bruksareal.

Det skal ikke gjøres korreksjoner for kanaler eller vegger innenfor en
bruksenhet. Slik beregnes også bruksareal i det landsomfattende
GAB-register over eiendommer.

Man skal ikke oppnå høyere utnyttelse av en stor tomt ved ikke å
gjøre bygningsarealet helt ferdig, og det regnes derfor tillegg i slike
tilfelle.

Man skal regne med rom som kan innredes senere. Areal skal bereg-
nes for rom uten ferdig lagt gulv og der adkomst foreløpig mangler,
dersom kravet i NS 3940 om 1,9 m i 0,6 m bredde vil bli oppfylt.

	

Ackomstmangiec Figur22:3a LIferdigerom pd loft skal regnesmed i

	

Guivikke»M'g utnyttelsen,selvomdemangleratkomst
oggulv ikkeer lagt.

Man kan ikke få øket utnyttelsen ved å vente med å bygge etasjeskille.
For romhøyder større eller lik 4,9 m, regnes bruksareal som om det
var lagt et plan for hver 3,0 m høyde. I rom med høyde under 4,9 m
skal arealet bare regnes en gang.

0,6m0,6m

crt

Figur22:3b Areati rommedhøydeover4,9m, mdles
medtenkteplanforhver3,0m heyde.På
figurenmedregnesdetsomermarkertmed
mster.

Eiplanforhver
3mhøyc» Rom og overdekkede volumer som mangler vegger skal regnes til

bygningens utnyttelse. Carporter skal regnes som åpent overbygd
areal. Takutspring inntil 1,0 m medregnes ikke.
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leggesti
bruksareal

Figur22:3 c Apent overbygdareal.Balkongarealsom
liggermer enn 1,0 rn innenforytterkant
av dekket i etasjen over inngår i bruks-
arealet. Unntak kan likevel gjøres i
reguleringsbestemrnelse.

22:31 Bruksarealforforskjelligeetasjer

Reglene i kapittel 22 skal regulere bygningers volum på tomtene, og
loft, etasjer og overbygd areal over terreng regnes alltid med til utnyt-
telsen. Vanligvis regnes ikke bruksareal under terreng da dette ikke
utgjør et volum på tomten. Som et mellomtilfelle reg nes underetasjer
med 50%. Definisjonen for underetasje er den samme som Husban-
ken bruker. Bruksareal under terreng skal vanligvis ikke regnes med
i tomteutnyttelsen, men der hvor belastning fra virksomhet gjør det
nødvendig å sette en grense, kan det allikevel fastsettes at slikt areal
skal regnes med helt eller delvis. Dette kan være aktuelt i sentrale
bystrøk, og ved enkelte spesielle bygningstyper som terrassehus eller
bygninger med store arealer under terreng.

Kapittel 22 har særregler for underetasjer og kjellere, og dette sam-
svarer med GAB-registeret som føres etasjevis.
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Kap 23 Etasjeantall, hoyde og atkomst

23:11 Etasjeantall

Bestemmelsen defmerer hvilke etasjer som skal telle med i forhold til
forskriftens krav i de enkelte kapitler. Den er endret ved forskrift-
sendringen av 21. desember 1988. Kapittel 23:11definerer etasjeantall,
mens kapittel 22 angir når og i hvilket omfang etasjene teller med i
forhold til grad av utnytting.

Alle etasjer som inneholder hoveddel skal medregnes i etasjeantallet.
Det spiller ingen rolle om hoveddel bare utgjør en del av etasjen, eller
om etasjens himling erover ellerunder terrengnivået rundt bygning-
en, eller på loft. Dette medfører bLa at rene underjordiske bygninger
vil ha tellende etasjer (Leks. T-banestasjoner) på samme måte som
etasjer som inneholder hoveddel under terreng og som er del av en
tradisjonell bygning.

Alle etasjer som bare inneholder tilleggsdel og som har himling høy-
ere enn 1,5 m over planert terreng regnes med i etasjeantallet. (Det
er gjort særlig unnbk for mindre loft). Alle loft som bare har tilleggs-
del og som er større enn 1/3 av underliggende hele etasje skal regnes
med i etasjeantallet. Mindre loft regnes ikke med i etasjeantallet, med
mindre de inneholder hoveddel (f.eks et soverom). Kjeller som bare
inneholder filleggsdel, regnes ikke med i etasjeantallet dersom him-
lingen er lavere enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå
rundt bygningen. Slik kjeller kan inneholde garasje, fordi garasje er
tilleggsdel etter

NS 3940 Areal-og volumberegningav bygninger,2.utgave

Etasje

Underetasjeel. kjeller

Underetasjeel kjeller

---------- Figur23:11b Beregningavetasjeantalli terrassehus

Bruken av begrepene hoveddel, tilleggsdel og bruksareal bygger på
Norsk Standard

NS 3940 Areal-og volumberegningav bygninger,2.utgave
juni 1986.

Hoveddel i boliger etter NS 3940:
oppholdsrom, soverom, kjøkken
bad, vindfang, entre m.v og komunikasjonsveier
mellom disse rom.

Lott juni 1986.

MeitometasjeIrnezzanin Figur23:11a Beregningav etasjeantall
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Tilleggsdeli boliger etter NS3940:
boder og oppbevaringsrom
vaskeri, søppelrom
fyrrom, garasjerm.v
samt kommunikasjonsveiermellomdisse rom og
mellom hoveddel og tilleggsdel.

For videre opplisting og målereglerse
NS 3940 Areal-og volumberegningav bygninger,2.utgave

juni 1986.

Gesimshøyde

Gesimshøyde

	

23:12Heryde

	

23:121Gesimsøyde

Figur23:121 Mdlingavgesimshøydeskjertilskjærings-
punktetmellomytrevegglivogtakflaten,
untattvedbnistningersomerhøyereenn
30cm.

[1"---
-Gesimshøyde

nårbrystning
>30crn

23:13 Måling av avstand

Ihenhold til hovedregelen i plan- og bygningslovens§ 70nr 2 skal
avstand fra en bygning til nabogrense tilsvare bygningens halve
høyde, men ikke være mindre enn 4 m. TrIsvarendesetter bygge-
forskriftenskap 30:322krav om minst8 m avstandmellombygninger
som ikkeer skiltmed brannvegg(dogmed unntakforbygningerder
branncellebegrensendekonstruksjoninnenvisserammerkan benyt-
tes i stedet for brannvegg, se 30:3221).

Kap23:13førsteledd fastslårat avstandeneskalmåleshorisontaltfra
fasadeliv. Er tilbygg,utbygg e 1forbundet med bygningenskal av-
standen måles fra disse.

Annet ledd åpner forat avstanden fortsattkan måles frafasadelivet
når bygningen har mindre utspring, inntil 1m dype. Dette gjelder
for takutspring,gesims,balkongeretc. Etterorcllydenvilbestemrnel-
sen også kunne omfatte mindre karnapper. Har utspringet større
dybde enn 1m skal avstanden økesmed det utspringet overskrider
1 m. Detteer lempligereenn tidligereforskrift.
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Figur23:13 Eksemplerpdmdlingavavstandtil nabo-
grensefor småhusmedutspring1 m og
utspringstørreenn 1m. Forutsspring>
enn 1 m md avstandfra nabogrensetil
fasa.delivekestilsvarendedet utspringet
averskrider1m.

23:2Atkomsttil bygning

Publikumsbygg

Bygning som skal være tilgjengelig for publikum, er bygning med
lokaler for f.eks service (posthus, bank, bibliotek etc), underholdning
(kino, teater, museer, kulturbygg, etc), overnatting (hotell, pensjonat
etc), samfunnsbygg (forsamlingslokale, idrettsbygg, skole/undervis-
ningsbygg, etc), institusjoner for syke og gamle, kontorer som er åpne
for publikum, forretninger, restauranter, kiosker og offentlige toaletter.

dette punkt og i kapitlene 41:4, 41:5 41:7 og 43:2 stilles krav som
gjelder tilgjengelighet for orienterings- og bevegelseshemmede. For
tilgjengelighet vil rullestol vil være dixnensjonerende. Se

NS 3937 Funksionsmålforbrukav rullestolog
Åpnebygningerfra Norges Handikapforbund.

Arbeidsbygg

I dette punkt og i kapitlene 41:4,41:5 og 41:7stilles krav om tilgjeng-
elighet til og i bygninger med arbeidsplasser, slik at det kan bli bredre
arbeidsmuligheter for orienterings- og bevegelseshemmede. Til-
gjengelighetskravet gjelder til alle arbeidsplasser som kan være egnet
for bevegelseshemmede. Det kan de fleste arbeidsplassene være (noen
unntak er det der speisell følighet kreves). Det er viktig å merke seg
at kravet om tilgjengelighet gjelder bygningen, ikke den enkelte virk-
somheten. Hvilken virksomhet som skal være der den første tiden,
bør bare unntaksvis være avgjør-ende. Arbeidsmiljelovens § 13 nr.
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1 gjelder tilgjengelighet til arbeidsplasser etc. Den er noe lempeligere
enn Byggeforskriften, idet den ikke omfatter arbeidsgivere og
enrnannsbedrifter. De bygningsmessige kravene i § 13 nr. 1 er til-
fredssfilte når dagens Byggeforskrift 1987 følges.

23:21 Atkomstvei

Kravene er bl.a knyttet til bygninger som kan gi arbeidsplasser egnet
for orienterings- og bevegelseshemrnede.

De bygningsmessige krav som stilles av hensyn til orienterings- og
bevegelseshemmede, gjør det nødvendig at prosjekterende gjør seg
kjent med faglig litteratur og informasjon, Norsk Standard, NBI Plan-
løsningsblad, Norges Handikapforbunds publikasjoner e 1.

Med orienteringshemmet menes person som pga sansetap (f.eks
synshemning, hørselshemning), psykisk utviklingshemning eller for-
mer for lesevansker har problemer med å orientere seg i det fysiske
miljø når dette ikke er spesielt tfirettelagt (f.eks ved hjelp av lys, far-
ger, kontraster og materialbruk, spesiell akustikk eller skilting). Med
bevegelseshemning menes mange former for funksjonshemninger,
f.eks gangbesvær, hjerte- og lungelidelser, som stiller spesielle krav
til bygningens planløsning og bygningsmessige detaljer.

Atkomsten frem til inngangen skal være uten hinder og utstikkende
skilt som kan være fare for blinde og svaksynte må unngås. Begyn-
nelsen av veien samt et område rett foran inngangen bør være mar-
kert med avvikende belegg. Både tekstur og valør bør være avviken-
de.

Atkomstveien bør være godt belyst.

Bygningsrådet har i enkelttilfeller adgang til på skjønnsmessig grunn-
lag å gjøre kravene gjeldende også for andre bygninger. Ved denne
skjønnsmessige vurderingen bør det f.eks tas hensyn til geografiske
og topografiske forhold og til økonomiske konsekvenser. For byg-
ninger der det med stor sannsynlighet forventes bevegelseshemmede
beboere, f.eks eldreboliger, bør bygningsrådet gjøre kravet gjeldende.
Det er derimot ikke intensjonen at det lokalt skal innfores generelt
krav om at alle boliger skal ha adkomstvei brukbar for bevegel-
seshemmede med hjemmel i 23:21. Det kan påføre for store og urans-
kede kostnader.

Bredde

Kort atkomstvei kan ha fri bredde min. 1,4 m. Hvis veien er lang,
bør enten bredden økes til 1,8m, eller det må være møteplasser med
denne bredden i maks. 12 m avstand. Hele veibredden bør kunne
holdes fri for snø og is.
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I- - 90cm - - -I Stigningsforhold
• ø 7

7- • • 1 Atkomstveiskalværetrinnfri,ogdenbørværemestmulighorisontal.
i

	

o Kantervedfortauogvedstartpå rampesomskalbenyttesavbeveg-
§

o

	

r, elseshemmedemåikkeværehøyereenn25mm. Stigningenbørikke
in x 3 værestørreenn 1:20,unntaksvisbrattere,menmaks. 1:12.I-... i4 u,  ..11 Vedhøydeforskjellerover0,6m må stigningenavbrytesavhorison-_ _

talehvileplan.

NorgesHandikapforbundanbefalerikkebrukavbratterestigning
enn 1:15.

Figur23:21c Rampeforatkomsttil bygning

1:20

23:22 Inngangtil bygning

Detbørværeminstmulighøydeforskjellmellomtenengutenforog
gulv innenforytterdør. Vedinngangsom det stilleskrav til etter
kapittel 23:22,må eventuelltrapp suppleres,ellererstattes,med
rampe.Nærmereretningslinjerfor planleggingog utformingav
atkomstoginngangtilbygningerergitti NBIPlanløsningsblad

A323.101Inngangsparti.

Skyvedørmedautomatiskåpningoglukkingvilværehensiktsmessig
forbevegelseshemrnede.Derskyvedørutgjørdelavrømningsveimå
dørentilfredstillekravenei henholdtilkapittel30:75.

Hengsletdørbørikkehaautomatiskåpningnårdørenslårmotgang-
retning. Manuellåpningbør kunneskjemed minstmuligkraft,
maksimum20N (2,0Kg).

Inngangbør ha kunstigbelysningsomgir godt lyspå trinn,ring-
eknapper,skiltetc,se

NS3931 Elektriskeinstallasjoneri boliger

30 70 o 30 50 Dersomegnetinngangfor orienterings-ogbevegelseshemmedeikke
erhovedinngang- børdenneliggei umiddelbarnærhetogdennemå
kunnebenyttesutentii.kallingavassistanseforå låseoppmv.

Reposved innadsiåendedør

	

0 307030 30

Repos ved skyvedør

	

30120 3070

••••

Reposved utadslåendedør

Figur23:22Eksempler pdreposløsninger.Enkelstrek
angirtilgangsside.
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23:23 Merkingav atkomsttil bygning

Figur23:23 Detinternasjonalefreinkomstsymbolet.

Det internasjonale fremkomstsymbolet gir informasjon om atkomst
som er tilgjengelig for rullestolbrukere. Symbolet kan bare brukes
hvor adkomst er tilstrekkelig dirnertsjonertog tilgjengeligheten forøv-
rig tilfredsstiller byggeforskriften.

Med tydelig og spesielt merket menes riktig bruk av lys, farger, kon-
traster, materialvariasjon, skilting med bokstaver og sklltformat, samt
en enkel og logisk plassering av merkingen. Skilt må plasseres slik
at trafikk ikke hindres. Blending må unngås og glass foran skilt kan
vanskeliggjøre lesing. Under skilt som henger fra tak eller som stik-
ker ut fra vegg må det være tilstrekkelig fri høyde, minst 2,1 m. Tekst
som er beregnet på mindre leseavstand enn 2 m, må plasseres i områ-
det mellom 0,9 m og 2,1 m over gulv. Skilt som er beregnet for lengre
leseavstand kan plasseres høyere, se

NS 3041 Inforniasjonsskilt.Reglerfordetaljerogplassering
eller NBI Planløsningsblad

A327.101 Skilting.
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V Hednirog2üI ByggsfoTsktrM 1987 Del 3

1111 Del 3 Brannvern

Byggeforskriften er delt opp
ett hovedkapittel, kapittel 30.
ni særkapitler, kapitlene 31 til 39.

Hovedkapitlet, 30, angir de kravene som i utgangspunktet er felles
for alle bygninger, samt hvordan de fieste av kravene som fremgår
av særkapitlene skal oppfylles.

De ni særkapitlene, 31 - 39, angir de kravene som kommer i tillegg
til hovedkapitlet. Bestemmelsene i særkapitlene gjelder for den bruk-
en som særkapitlet angir og er tilpasset risiko i den enkelte bruks-
kategori. Kravene i særkapitlene kan derfor avvike noe fra hoved-
kapitlet i såvel skjerpende som lempende retning.

For å finne de aktuelle kravene for en bygning må det tas utgangs-
punkt i hvilke bruksområder bygningen skal inneholde. Særkravene
tilpasset den aktuelle bruken finnes i særkapitlene. De aller fleste
kravene i særkapitlene blir utfylt eller detaljert i hovedkapitlet. Det
er derfor nødvendig å kombinere bruk av særkapittel og hoved-
kapittel. For eksempel fremgår krav om bygningsbrannIdasse for-
hold til etasjeantall og bruksareal pr. etasje, av særkapitlet, mens de
kravene som stilles til bygningsbrannklassen står i kapittel 30.

I bygninger som brukes til fiere formål kommer fiere særkapitler til
anvendelse. De deler av bygningene som er felles for flere bruks-
områder skal følge de kravene som gjelder for den bruken som har
de stsengeste kravene.

Særkapittel(kap 31 -39) Hovedkapittel(kap 30)

Bruk, grunntlateog
etasjeantaller kjent

Bygningsbrannklasseog
maksseksjoneringsareal

30:41

Branntekniskklassepå
bearekonstruksjoner

Kledningersogoverflaters
klasse(avhengigav
bygningsbrannklasse)

30:7

Remningsveger Kledninger
bredde Overflater
traPPetYPer Dører
belysning Stagretning

SeMukker
Hirnling

Tekniskeinstallasjoner Brannventilasjon

sprinIderanlegg Markeringslys

arannanlegg Ledelys

Branncelleinndeling

30:41

Branntekniskklassepå
branncellebegrensende
konstruksjoner(avhengigav
bygningsbrannklasse)

30:42
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Kap30 Brannvern,fellesbestemmelser

30:1 Innledning

Brannvernbestemmelseneer bygningsmessigeminstekrav til vern
mot brann. Kravsnivået er fastsatt for både å ivareta menneskers
sikkerhetmed hensyn til liv og helse, og å sikreen akseptabe/verdi-
sikkerhet.Forskriftenleggerstorvektpå beggedeler,men har likevel
spesielt fokusert personsikkerheten.

I tilleggtil bestemmelsenei del 3 finnesdet branntekniskebestem-
melser i andre deler av forskriftenbl.a.

Kapittel 46 om sanitæranlegg og kapittel 47 om ventila-
sjonsanlegg.Dissebestemmelsenetarsiktepå å sikreat byg-
ningsdelene behoIder sin brannmotstand ved gjennom-
føringer av kabler og rør gjennomveggerog dekker.
Kapittel49om røykkanalerog varmeanlegg. Dettekapitlet
tar sikte på å oppnå en sikker utførelse av slike anlegg,
herunder at brann forebygges.

1veiledningen gis det anvisninger på hvorledes Byggeforskriftens
krav kan oppfylles,men disse anvisningeneer ikkebindende fordi
det finnes mange alternative måter å tilfredsstilleforskriftenskrav
på. Formåletmed veiledningener å forklareinnholdet i forskriftens
bestemmelser, ved å fokusere de deler som erfaringsmessig er
vanskeligst i praksis. Eksemplene i veiledningen viser bare noen
akseptableløsningeri forholdtil forskriften.Andre løsningervilf.eks
fremgåav NBIByggdetaljbladerog annen litteratur. Dersomdet for
det enkeltebygg kan påvisesandre måter å tilfredsstilleforskriftens
krav på, er ogsådette akseptabelt,men dokumentasjonspliktenkan
i så fallbli ganske omfattende.

De tiltakfor personsikringByggeforskriftenleggersærligvekt på er
remningsveienes antall og utforming herunder lengde, bredde og
oversiktlighetsamt merking og belysning.

I en del bygningerer det krav om brannalarmanlegg.Dissekravene
ivaretarpersonsikkerhetenoger ufravikelige.Detgjelderbl.ai hotel-
lerog pleieanstalter.I andre bygninger,som feks skoler,skalbehovet
foralarmanleggvurderes lokaltunder hensyn til bl.abyggetsstørr-
elseog forholdene på stedet.

Brannventilasjonsanleggog sprinkleranlegger anleggsombenyttes
i større bygninger og har som hensikt å redusere mulighetene for
utvildingav storbrann,men de har ogsåstorpersonsikkerhetsmessig
betydningfordide reduserermulighetenfor rask røykfyllingog for-
lenger disponibel rømningstid.

Sprinkleranleggforsinker brannens utvikling slik at brannvesenet
med disponibeltmannskap og utrustning kan slukkebrannen. 1de
flestetilfellervildog sprinkleranleggetkunneslukkebrannen alene.

I henholdtil forvaltningslovens§ 40kan bygningsmyndigheteneikke
fravikekravene i Byggeforskriftenuten at det finneshjernmeltildet
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enten i forskriften eller i plan- og bygningsloven. Dette gjelder såvel
for dispensasjon som for skjerpelser.

Bygningsrådet har dermed bare anledning til å skjerpe forskriftens
minimumskrav når dette er hjemlet. Begrensede hjemler for dette fm-



nes i kapittel 30:31og 30:41,samt i plan- og bygningslovens § 80 nr 2.

Bestemmelsen i § 80 nr 2 åpner for at bygningsrådet kan gi de pålegg
det finner nødvendig for å ivareta sikkerheten også utover rammen
for loven, Byggeforskriften og eventuelle vedtekter. Bestemmelsen
gjelder også for eksisterende bygninger, se lovens § 92. I forarbeidene
er særlig nevnt at bestemmelsen i § 80 nr 2 gjelder for alle typer byg-
ninger som kan utgjøre fare. Motivene eksemplifiserer med over-
nattingssteder og pleieanstalter (som på den tid hadde vært utsatt for
storbranner). Slike bygg kjennetegnes ved sitt store persontall.

Bygningsrådet har anledning til å dispensere fra forskriftens
bestemmelser i medhold av plan- og bygningslovens § 7, men dispen-
sasjon kan bare gis når det foreligger særlige grunner. Ingen har så-
ledes krav på dispensasjon dersom forskriften enkelt kan tilfredsstil-
les. Eventuelledispensasjonermå dertil vurderes ut fra et rimelig-
hetshensyn og med vilkår som sikrer at alternative løsninger gir minst
samme sikkerhetsnivå som forskriften forutsetter. Det samme gjelder
også for dispensasjon i medhold av § 88 som gjelder for arbeider
knyttet til eksisterende bygninger, selv om det det her ikke er krav om
at det må foreligge særlige grunner.

Brannteknisk vurdering av eldre murgårder er behandlet i NBI Bygg-
forvaltningsblad 720.315.

For å gjøre tilgjengeligheten best mulig for brukerne av forskriftens
brannvernbestemmelser har Statens bygningstekniske etat latt utar-
beidet et særskilt dataprogram som finner frem alle adekvate brann-

tekniske krav for en gitt bygning. Programmet heter BE-bygg. BE-
bygg inneholder også en del veiledningsinformasjon. Utskrift fra BE-
bygg kan være egnet til å dokuemntere hvilke forhold som legges til
grunn for det aktuelle bygg. BE-bygg kan i dag bare brukes på Apple
Macintosh-maskiner. Avhengig av tekniske muligheter vil BE-bygg
bli gjort iilgjengelig også under MS-dos. Arbeidet er igangsatt, men
vil ta noe tid.

BE-bygg kan bestilles fra
BYGGFORSK,ekspedisjonen
Postboks 123 Blindern
0314 Oslo 3
Telefon 02-96 55 00.

BE-bygg koster Kr 6.500- pluss moms.
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30:2 Definisjonerog klasseinndeling

	

30:21 Definisjoner

Brannalarmanlegg Alarmanleggene skal i følge defini-
sjonenværeautomatiske.Dettegjelder
der Byggeforskriftenkrever alarman-
legg, f.eks for hoteller. Deteksjonav
brann eller royk skal derfor skjeauto-
matisk og uten mellomliggende
bistand av personer.

Statens bygningstekniske etat og
Direktoratet for brann- og eksplo-
sjonsvern vil i løpet av vinteren
1990/1991utgi en særskiltveiledning
forutformingav alarmanlegg.Seogså
NBIByggdetaljbladA 554.712Brann-
alarmanlegg.

Brannbelastning- generelt Brannbelastningendeles oftest opp
fast brannbelastning
variabelbrannbelastning.

Fastbrannbelastninger den somer til-
stede tilenhver tid og bestårav bidrag
fra bygningenskonstruksjonerog fast
innredning.

Variabelbrannbelastning kan variere
over tid og består av lagrede varer,
møblering, annen løs innredning og
utstyr.

Varmeverdierforde forskjelligemate-
rialer finnes i litteraturen. Forøvrig
vises til
NS 3478,Branntekniskdimensionering
av bygningsbnstruksjoner beregning.

Brannbelastning- spesifikk Medspesifikkbrannbelastningforstås
den totale brannbelastningen fordelt
på omhyllingsflateni m2.1omhyllings-
flatenmedregnesde vegger,dekker og
andre bygningsdelersom utgjørbrann-
cellensbegrensningmot andre brann-
cellerog mot det fri.

Brannmotstand De egenskaper som kreves beholdt
angis i forhold til tre funksjonskrav:

Stabilitet. Bærendekonstruksjoner
skal bære den dimensjonerende
belastningi ulykkesgrensetilstanden
brann uten å bryte sammen.

Integritet. Atskillende konstruk-
sjoner skal hindre at flammer,røyk
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og varme gasser sprer seg til den
øvrige del av bygningen.

• Isolasjonsevne. Temperaturstigning
på ueksponert side av bygningsdel
ikke overskride gitte grenser.

DørA6OS

Brannsiuse Hensikten med slusekonstruksjoner er
å skaffe en sikrere forbindelse gjennom
et brannskille enn den sikkerhet som
vanlig derforbindelse gir. Brannsluse
er beregnet på gjennomgang i brann-
vegger. Eksempel på konstruksjon av
brannsluse er vist i figuren.

A60vegg

Brannvegg

2 A120

DørA6OS

Brannvegg og -dekke Brannvegg er stabil ubrennbar vegg,
vanligvis av mur eller betong, med
brannmotstand minst 120min. Veggen
skal være stabil i den tid den er dimen-
sjonert for. Branndekke er horisontal
konstruksjon, vanligvis av betong, med
brannmotstand minst 120 min. Kon-
struksjonene som understøtter brann-
dekket må ha minst samme brannmot-
stand som branndekket.

Ved spesifikk brannbelastning over 400
MJ/m2 skal bramtmotstanden til
brannvegg/dekke økes. Brannmot-
standen finnes ved å multiplisere spesi-
fikk brannbelastning med 0,3.

SpesifikkbrannbelastnINBrannmotstand
Inntil400MJ/m2 A120
Inntil600MJ/m2 A180
Inntil800MJ/m2 A240

Brannventilasjon

Bruksenhet

Brannventilasjon vil i alminnelighet
være termisk dvs, at den virker ved
oppdrift. Brannventilasjonen kan også
være mekanisk, dvs, at utluftingen
skjer ved hjelp av kanaler og vifter.

Retningslinjer for dimensjonering av
brannventilasjonsanlegg er utgitt av
Statens bygningstekniske etat og heter
Veiledningfordimensjoneringav termisk
og mekaniskrøykventilasjon,Melding
HO-5/89.

Bruksenhet er et eller flere rom og åpne
deler som sammen anvendes i en
bestemt hensikt av én bruker. Brukeren
kan være eier, leier eller annen bruks-
rettshaver.
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Romsomer fellesfor toellerflerebruk-
senheterblirå betraktesomegenbruk-
senhet.Nærmereomtaleav bruksenhet
finnesi NS3940,Area/-ogvolumbereg-
ningav bygningerog iNBIPlanløsnings-
bladA 330221 Arealmåling.

Bygningsbrannklasse Karakteristikkav en bygnings brann-
tekniskeegenskaperbasertpå klassifi-
seringav materialerog bygningsdeler.
Sebl.a 30:41,30:42og 30:75.

Ledelys

Markeringslys

Røykvarsler

Sprinkleranlegg

Lyssom gir tilfredsstillendebelysning
i rømningsveii den tid somforutsettes
å være disponibelfor rømning.

Ledelysetkan være normalbelysning-
en, men skal ha batteri eller aggregat
som automatisk innkoblesved svikt i
normalbelysningen.Ledelysetskal lyse
tilbygningenkanventesevakuert. For
videre opplysninger se publikasjonen
NødlysanleggfraSelskapetforlyskultur.

Permanent lys som belyser eller gjen-
nomlyser markeringsskilt. Strømfor-
syningen kan være som for ledelys.
Markeringslysetskal alltid være tent
når bygningen er i bruk. For videre
opplysninger se publikasjonen
NødlysanleggfraSelskapetforlyskultur

Røykvarslere er underlagt tvungen
offentlig godkjenningsordning med
hjemmeli brannloven. Godkjennings-
instans er for tiden SINTEF,Norges
branntekniske laboratorium i Trond-
heim. Listeover godkjente røykvars-
lere er tatt inn i
Byggenormseiren,penn 2:Godkjennings-
og kontrollordninger,fra NorskByggtje-
neste.

Sprinkleranlegg er faste automatisk
virkendeslokkeanleggmed vann som
slokkemiddel.I enkeltetilfelleer vann
uegnetog det må da brukesstasjonære
anleggmed annet egnet slokkemiddel
f.eksskurn. Av miljemessigeårsaker
anbefalesikkelenger halonbrukt som
slokkemedia.

Retningslinjerfor utførelseav sprink-
leranlegger utgitt i MeldingHO-1/90
Retningslinjerforoffentligepåbudtesprink-
leranlegg,utgitt av Statens bygnings-
tekniskeetatog Direktoratetforbrann-
og eksplosjonsvern.
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Trapperom Trapper og trapperom deles inn i føl-
gende:

interntrapp
åpent trapperom
lukket trapperom
branntrygt trapperom
røykfritt trapperom

Interntrapp ogsåkalt "fritrapp",bestårav trappeløp
somforbindertoellerflereetasjerinnenfor
en og sammebranncelleteks mellomto
etasjeri enleilighet.Rundttrappeløpetkan
det værevegger,men disseer vanligvis
utenbranntekniskklasse.In mtrapp

Apenttrapperam

830S

Åpent trapperom har dør direktemellom bruksenhetog
trapperomf .eks leilighet som har dør
direkteut i trapperommet.

Bruksenhet

g @
Lukkettrappervm haralltidtodørermellombruksenhetog

trapperommetteks leilighetsomhardørtil
korridorogfrakorridortil trapperommet.

ltddiet

Bruksenhet

Bruksenhet

8
Branntrygttrapperom ernødtrappensomskalværesærligsikkert

(0 utført. Trapperommeter lukket og har
alltid A60 trapperomsveggerog A6OS
dører.Fordislike trapperer nødtrapper,

Bruksenhet skaldeledetildetfri påkorteste,raskeste
ogsikrestemdte.Deskalderforikkegåtil

Branntrygttrapperom kjeller.
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Bruksenhet Røykfritttrapperom skal være utført på samme måte som
branntrygttrapperom.Densistedelenav

Korridor korridorensom gir atkornsttil trappe-
rommetskalliggei frituft slikat det er
utelukketat røykkantrengeinn i trappe-“) 0

rommet.

Bruksenhet

Raykfrttttrapperom

30:22 Klassifiseringav bygningsdelerog
bygningsmaterialer

Bestemmelsene om brannvern i Byggeforskriftenforutsetterbruk av
bygningsdelerog bygningsmaterialer som tilfredsstillerbestemte
krav. Dissekrav er fastlagt i

NS3919 Brannteknisk klassifisering av bygningsdeler,
kledninger,overflaterogmaterialer,

og påvises vanligvisved brannteknisk prøving, men kan også på-
visesved særskilteberegninger. Norsk Byggtjenestes

Byggenormseiren,penn2
inneholderfortegnelseoverbygningsdelerogbygningsmaterialerog
deres tilhørendeklasse.

Bygningsdeler/materialerplasseresi følgendehovedklasser:
A består praktisk bare av ubrennbare materialer
B kan bestå i sin helhet av brennbare materialer
F flammestoppende og reykbegrensende bygningsdeler
som kan bestå av brennbarematerialer. Deer oftehelt eller
delvisav glass.

De aktuelle prøvestandardene for å bedømme om et materiale er
ubrennbart ellerei, er:

150 1716 Buildingsmaterials. Determinationof ealorofie
potential.Metodefor å bestemmeom ikkelagdelte
bygningsmaterialerer ubrennbareved750°C.

LSO1182- 1983FireTests.Buildingsrnaterials.Noncombus-
tibiltytest.

Materialersomtilfredsstillerprøvekriterieneansessom ubrennbare.
Alleandre materialeranses som brennbare.

Det kan alltid benyttes en høyere klasse enn det Byggeforskriften
krever. KlasseA kan derfor erstatte Bog F, dvs at der Byggefor-
skriftenkreverklasseBellerFkan klasseA benyttes,talletforbrann-
motstand må minst være det samme. KlasseBkan erstatte klasseF
på samme vilkårsom ovenfor. KlasseF er vanligvisbygningsdeler
med glassog kan hverken erstatte A eller B.

Forenkeltematerialerer det ikke tilfredsstillendemetoder til å fast-
legge klasse. Statens bygningstekniskeetat kan likevel akseptere
slikematerialerbrukt innen spesiellebruksområder og kan fastsette
klasse innenfor bruksområdet. 1n2vil inntil videre fastsettesav
Statensbygningstekniskeetat med nåletreoverflatesom referanse-
materialefor nedre grense.
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Statens bygningstekniske etat har utarbeidet særskilt melding om
dører F90 til bruk som heisdører. I henhold til

Melding HO-3/1989, EndretbruksomrddeforheisdarerF90,
kan heisdør som er brannteknisk Idassifisert F90 brukes der det i
Byggeforskrift 1987 kreves heisdør A60.

I medhold av 30:22 har Statens bygningstekniske etat 20. desember
1990gitt et begrenset endret bruksområde for brennbar isolasjon, slik
at den også kan omfatte bygningsbrannklasse 1 og 2. Slik isolasjon
må være

tildekket,
beskyttet og
brukt slik at den ikke redusemr det sikkerhetsnivå som Byg-
geforskriften forutsetter til vern mot brann.

Vedtaket innebærer at brennbar isolasjon også kan inngå i bygnings-
deler klasse A. Dette gjelder for materialer av eellulose, kork o.l.
Skumplastisolasjon kan in.ngå i klassifiserte bygningsdeler på samme
måte som annen brennbar isolasjon, i den utstrekning materialet er
gitt godkjenning i medhold av kapitte112:24, eller er unntatt fra slik
godkjenning, se unntakslisten under kapittel 12:24.

Enkelte steder i forskriften finnes det konstruksjoner med særkrav til
isolasjon f.eks i tabell 30:41 indeks 1, I slike tilfeller må det alltid
brukes ubrennbar isolasjon.

Nærmereom materialerog konstruksjoner

Byggeforskriften krever at bygningsmaterialer og bygningsdeler  til-
fredsstiller bestemte klasser. Hvilke klasser som finnes fremgår
ovenfor i kapittel 30:22. Hvor klassene kreves, fremgår av det enkelte
punkt i kapittel 30 eller av særkapitlene. Nærmere beskrivelse av
klassene og egenskapskravene finnes i

NS 3919 Brannteknisk klassifisering av bygningsdeler,
kledninger,overflaterogmaterialer.

Eksempler på bygningsdeler som kan tilfredsstille forskjellige krav
til brannmotstand er vist i NBI Byggdetaljblad

A 520.013 Brannkiassifisertebygningsdeler.

Fortegnelse over klassifiserte bygningsmaterialer og bygningsdeler
finnes i Norsk Byggtjenestes

Byggenormserienperm2.

Bygningsmaterialer og bygningskonstruksjoner som består av eller
inneholder plast er etter kapittel 12:24 i Forskriften gjenstand for
spesiell godkjenning eller unntatt fra godkjenningsplikten, generelt
eller brukt på bestemte måter til bestemte formål. Hva som er unntatt
fra godkjenningsplikten fremgår av veiledningen til kapittel 12:24.

Fortegnelse over godkjente bygningsmaterialer og bygningsdeler av
plast finnes i Norsk Byggtjenestes

Byggenormserien,perm2.
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Bygningsmaterialer

Kledninger

I forskriften finnes tre kledningsklasser, alle med 10 min brannmot-
stand, men klassifisert etter mengden av brennbart innhold i Kl-A,
K1 og 1<2hvor Kl-A har minst brennbart materiale. Alle kledninger
klasse Kl-A og K1skal være prøvet ved et brannteknisk laboratorium
og klassifisert. Som vilkår for klassifiseringen kreves at fabrikanten
har et godkjent system for kvalitetskontroll.

Kledning K1- A

Eksempel på 1dedning Kl-A
Gipsplater
Kalsiumsilikatplater

Platenes minstetykkelse fremgår av kIassifiseringen.

Kledning K1

Kledning K1 består av flere materialer som er slik fordelt gjennom
hele kledningens tykkelse slik at kledningen i brannteknisk hen-
seende blir å anse som homogen. Eksempel på kledning Kl

Sementbundne sponplater
Brannimpregnerte sponplater

Kledning 1(2

Kledning 1<2er den vanlige brennbare kledningen i plateform. Slik
kledning blir vanligvis vurdert etter tykkelse og bare unntaksvis
prøvet ved brannteknisk laboratorium.

Eksempel på kledning 1<2
Sponplater med minstetykkelse 12 mm
Halvharde fiberplater med minstetykkelse 11mm.
Kryssfiner med minstetykkelse 9 mm.

Brukt på isolerte konstruksjoner kan også profilert trepanel med tyk-
kelse minst 15 mm godtas som kledning 1<2.Finerte paneler må nor-
malt klassifiseres særskilt på grunn av spesielle festemetoder.

Montering av brannklassifisert kledning.

Kledningers branntekniske funksjonsdyktighet er avhengig av for-



svarlig festing til underlaget. Skjøting skal foretas på fast underlag.

Særskilt brannklassifisert kledning skal monteres i samsvar med den
til klassifikasjonen godkjente monteringsanvisrling. •
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Overflater

Med overflate forstås det ytre tynne sjiktet som finnes på en kledning
eller bygningsdel i alininnelighet følgende:

ubehandlet
påført et beskyttelsessjikt i form av maling, lakk, beis, olje
m v
påført ett eller annet dekorativt skikt f.eks tapet
kombinert tapet og maling, f.eks malt glassfiberstrie

Hensikten med krav til overflatene er å begrense det yhe sjiktets med-
virkning til antennelse, varmeavgivelse og røykutvikling.

For utvendige overflater stilles det ikke krav til begrenset røykut-
vikling.

Det finnes følgende klasser

Innvendig overflate:
In 1
In 2

Utvendige overflater
Ut 1
Ut 2

In 1 og Ut 1 er strengest.

Eksempel på overflate In 1
Ubrennbare overflater f.eks metall, betong, mur, puss

Maling
Malt glassfiberstrie
Papirtapet

Eksempel på overflate In 2
Sponplater
Fiberplater - halvharde og harde
Trepanel

Vegger

Generelt

De viste veggene er generelle og tradisjonelle utførelser, som kan til-
fredsstille forskriftskravene. Ingen av de illustrerte løsninger er gitt
noen brannteknisk godkjenning. Det forutsettes brukt materialer
med vanlig forekommende toleranse og av vanlig kvalitet.

Der det er angitt mineralull som isolasjon, kan både steinull og glass-
ull benyttes.• Vegger med brennbar isolasjon og med isolasjon av plast trenger
særskilt Idassifikasjon.
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Det forutsettes brukt isolasjon i plateform med platestørrelse 15 rnm
over bindingsverkets lysmål.

Der kledningen ikke er spesifisert kan det brukes kledning Kl-A, Kl
og K2. I noen tilfellevil det likevel bare kunne brukes kled.ning Kl-A
eller Kl. Hvor slikt kledningskrav finnes, fremgår av kapittel 30:42.

Hvor det kreves to lag kledning skal skjøtene være forskjøvet i for-
hold til hverandre.

De veggenesom er angitt som bærende, kan benyttes i småhus i inntil
2 etasjer og i andre bygninger med maksimal belastning 15kN/m.

Bærende og branncellebegrensendevegger B30

Figur 30:22a VeggB30 medstendereminst 48.98 mm
ck .5:600 mm med kledning på begge
sider og isolert med100 mm steinull.

Figur 30:22 b VeggB30 medstendereminst 48.98 mm
cic s' 600 mm med2 lag kledning K1-A,
eller tilsvarende,pd beggesiderog isolert
med100 mm mineralull.

1stedetfor 2 lag kledning K1-A kan det
brukes kledning som ved brannteknisk
preve har pdvist å ha brannmotstand
minst 20 min.

Figur 30:22 c Vegg1330medstendereminst 48.123mm
cic 600mm medkledningpåbeggesider
og isolert medminst 120 mm mineralull.

Figur 30:22d Vegg B30 med delt stenderverk minst

48.73 mm dc 5:600 mm med2 lag kled-

ning på hver side isolert med210 mm
mineralull.

Hulrommet skal tettes i skillet mellom
brannceller.
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YtterveggerB30som kan benyttes i småhusbebyggelse

Figur30:22e VeggB30medstendere48.98mm
600 mm med kledning på innside og
isolertmedminst100mm mineralull.På
utsidevindsperre(12mmasfaltimpregnert
fiberplateol) og kledningmedelleruten
utlekting.

Figur30:22f Vegg830medstendere36.123elc.5600
mm medkledningpå innsideog isolert
medminst120mmmineralull,Påutside
vindsperre (12 mm asfaltimpregnert
fiberplateol) ogkledningmedelleruten
utlekting.

IkkebærendebranncellebegrensendeveggerB30

Figur30:22g Vegg1330medstendere36-98mm dic
600mm medkledningpå beggesiderog
isolertmed100mm mineralull.

Figur30:22h Vegg1330medstendereminst48.73mm
ck '600mmmed2 lagkledningKI-Apå

hverside.

Bærendeog branncellebegrensendeveggerB60

VeggerB60somforekommeri bygningerder bæresystemetikkeer
A60/B60,måavstivesslikat stabilitetener ivaretatt.

Figur30:22i VeggB60medstendereminst48.123mm
kleddpdbeggesidermed2 lagkledning,
derav et lag kledning KI-A som ved
branntekniskprøveharvistå haminst20
min. brannmotstandog isolertmed120
mm steinull.

IkkebærendebranncellebegrensendeveggerB60

Figur30:22j VeggB60medstendereminst48.73mm
dc .600 mmmed2 lagkledningKl-Apd
hver side isolert med minst 70 mm
steinull.
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Figur30:22k Vegg860medstendereminst48-98mm
cic5:600mm med1lagkledningpåhver
sideisotertmed100mmsteinull.

Figur30:22I VeggB60 meddelt stenderverkminst

48-73mmcicS'600mm medkledningpå

beggesiderisolertmed minst 2.70 mm
steinull.

Hulrommetskaltettesvedskillemellom
brannceller.

Ikkebærende branncellebegrensende vegger A 60

Alle materialer som inngår i vegger klasse A skal være ubrennbare
- unntatt herfra er difusjonssperre av folie o.l. Dette betyr at det bare
kan benyttes kledning Kl-A.

Figur30:22m VeggA 60 medstalstendere36.95 og

36-120cic5:600mmkle.ddmed2 lagKl-
A påhversideogisolertmedsteinull.

Sjaktvegger A 30, A 60

I små sjakter er det praktiske vanskeligheter med å påføre kledning
innvendig. Sjakter for ventilasjon, sanitær og elektriske opplegg har
svært liten brannbelastning inne i sjakten, det er derfor ikke nødven-
dig med kledning innvendig i sjakten.

Figur30:22n SjaktveggA30. Veggmedstålstendere

36-45,36-70og36-95i cles.600 mm
kleddpdensidemed2 lagkledningK1-A
medmin 13mmhykkelse.

Figur30:22o SjaktveggA 60. Veggmedstålstendere

36-45,36.70,36.75i cic 600mm kledd
pden sidemed3 lagkledningKl-A med
min 13mm tykkelse.
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Bjelkelag

Bjelkelag B30og B60må isoleres for å oppnå den foreskrevne klasse.
For at isolasjonen skal medvirke til øket brannmotstand er det viktig
at den fastholdes slik at den ikke faller ned når underste kledning
brenner bort.

Isolasjonen kan fastholdes på en av følgende måter:

lekter 23-48mm c/c 300 mm festet til hver bjelke.

kraftig ståltrådnett spent opp under bjelkene og festet med
50 mm lange kramper.

For å sikre at isolasjonen fyller rommet mellom bjelkene tilstrekkelig
godt, er det nødvendig at isolasjonsplatene har utvendig mål 15 mm
større enn lysmålet mellom bjelkene og har normalt minst 15 kg/m3.
Der steinull er beskrevet skal denne ha romvekt minst 27 kg/m3.

Underkledningen skal alltid skjøtes på spikerslag.

Der det benyttes 2 lag kledning skal skjøtene være fors14øveti forhold
til hverandre.

Figur30:22p BjelkelagB30medtrebjelkerminst48.173
mm dc S 600mm isolertmedminst 150
mmmineralullsomerfastholdt.Pdunder-
sidenett lagplatekledning.

Figur30:22q BjelkelagB60medtrebjelkerminst48.198
mm ck S.600mm isolertmedminst 100
mmsteinullsomerfastholdt.Pilundersi-
den tolagkledning.

Figur30:22r BjelkelagB60medtrebjelkerminst48.198
mm s 600mm isolertmedminst 170
mm mineralullfastholdt. Pdundersiden
to lagkledningKl-A medminst 13 mm
tykkelse.
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Murverk

Tabell30:22a

VeggkonstruksjonerVeggtykk-



elseuten
puss (mm)

Veggerav mur

Brannmotstand
IftenPuss en
pussside ca

Puss begge
sider,ca




10cM 10cm kk

Tegtstein(vanig)




1/2stein 108 A90 A120 A120
1stein 228 A240 A240 A240

Blokkavlettkinkerbetong




100mm 100




A120 A120
150m 150




A240 A240

Betonghulbiolduer
(etterNS3012) 197 M20




Blokkeravgassbetong





100mrn 100 A120




150m 150 A180




200rrm 200 A240




Limtrekonstruksjoner

Limtrekonstmksjoner klassifiseres etter beregning i klasse B30og 560.
Prosjekteringen utføres etter

NS 3470 Prosjekteringav trekonstruksjoner.Beregning og
dimensjonering.

Som utgangspunkt for beregning av brannIdasse benyttes tverrsnitts-
reduksjon på alle brannutsatte sider med en hastighet på 0,8 mm pr.
min. Branntiden beregnes i minutter å være 0,3 multiplisert med
spesifikk brannbelastning i MJ. Beregning av branntid er bare aktuelt
i de bygninger brannbelastningen skal beregnes dvs for industribygg.
I bygninger for bolig, skoler, forsamlingslokaler m.v antas spesifikk
brannbelastning å være 200 MJ/m2. I bygninger i klasse 3 er brann-
fiden satt til 30 min uansett brannbelastning.

Metalldeler som inngår som bærende element i trekonstruksjonene
skal beskyttes slik at de fyller sin funksjon i løpet av branntiden.
Metalldeler som står i direkte kontakt med treverk skal ikke oppnå
temperatur som overstiger 300°C i løpet av branntiden.

Uisolerte stålkonstruksjoner

Ved oppvarming reduseres stålets elastisitetsverdi, fasthet og strekk-
grense. Forholdet mellom temperatur og regnerisk utnyttingsgrad
fremgår av tabell 30:22b.
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Tabell30:22b
Ternperattr°C 350 400 450500550

Regnerisk
utnyttingsgrad

0,720,650,570,480,38

Forholdetmellomtemperaturogregnerisk
utnyttingsgrad.

Vanligviskandetilckeregnesmedhøyere
temperatureri ståletenn500°C.

Oppvarmingsforløpettilstålelementeneeravhengigavfølgendefak-
torer:

brannforløp,bLaavhengigavhvorraskt brannbelastningen
omsettesi varme
varmeoverføringenfradebrennendestoffenetil stålprofi-
lene,bl.aavhengigav tilgangenpå oksygeni branncellen.
stålprofilenesform profilfaktor

Profilfaktor

Brannbelastningener etter dagensregelverkikkedifferensiertav-
hengigavhvorrasktmaterialenebrenner.Temperaturstigningenpr.
tidsenheti branncellener fastlagti henholdtil

NS3904 Branntekniskprøvingav bygnngskonstruksjoner.

Dermederogsåbrannbelastningenssammensetningogoksygentil-
gangenfastlagt.Forholdetmellomenstålprofilsoverflateogvolum
har vistsegå ha storbetydningi en brannstartfaseog er av særlig
betydningvedbenegningavuisolertestålkonstruksjonersbrannznot-
stand. Detteforholdeter i litteraturenvanligviskaltprofilfaktoreller
massivitetsfaktor- i norsklitteraturbLaNS3478kalt As/Vs.

As er stålprofilensoverflatepr.m
Vs er stålprofilensvolumpr.m.

Denødvendigedata fordenneberegningfinnesi litteraturenbl.ai
Ingenlørforlagets

Stålhåndboken.Del1.

AlO konstruksjoner

Minstekraveti stålkonstruksjoneri Byggeforskriftener A10,se
kapittel30:41.Slikekonstruksjonerer vanligvisuisolertogprofil-
faktorenAdV, måberegnes.

DeprofilersomtilfredsstillerMOer avhengigavprofillaktorogstål-
temperaturog fremgårav tabellen30:22c.

Tabell3022 c.
Temperatur°C 350 400 450 500 550

ProfillaktorFIE* 100 120 140 170 220

HUP* 50 70 95 130 170

Al0 stulprofiler. Profilfaktorog stål-
temperatur

*HEstårforalleåpneprofilerHE,IPmv.

I-111Pstår for den lukkede profil,
rektangulærehulprofilerogrørsamtalle
massiveprofilerf.eksfirkantstdlogrund-
stål.

Deterbenyttetetemisjonstallpd0,5som
anseså væretilstrekkelignøyaktigidealler
fiestetilfelle.
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Isolertestålkonstruksjoner
Det vises til litteraturen, bl.a til

Eurocode nr 3 Designof SteelStructures Part 10:Structural
FireDesign.

Konstruksjonermedglass
Konstruksjoner med glass kan avhengig av glasstype og omramming
deles inn i følgende:

A-konstruksjoner
B-konstruksjoner
F-konstruksjoner

A - konstruksjoner

Disse konstruksjonene består av varmemotstandsdyktig og isolerende
glass av ett eller annet fabrikkmerke og med ubrennbar omramming.
Hver enkelt konstruksjon klassifiseres etter brannteknisk prøve og
benyttes på samme måte som andre bygningsdeler klasse A.

B- konstruksjoner

Glasstype som benyttes i A-konstruksjoner kan også benyttes i B-
konstruksjoner, men innrammingen kan være brennbar. Klassifiser-
ingen skjer på samme måte som for A-konstruksjoner og kan benyt-
tes der Byggeforskriften fillater bygningsdel klasse B.

F- konstruksjoner

Glasset som benyttes i F-konstruksjoner er varmemotstandsdyktig
men uten isolerende evne f.eks trådglass eller annet glass med filsvar-
ende egenskaper.

Trådglass skal være minst 6 mm tykt og kryssarmert med maks 15
mm maskevidde.

F-konstruksjoner forekommer normalt som
F-15
F-30

F-15konstruksjoner forekommer bare som dører. Disse blir fabrikk-
fremsfilt og typegodkjent. F-30 konstruksjoner forekommer som
dører, men kan også forekomme som vegger.

Uten spesiell klassifisering skal vegger F 30 tilfredsstille følgende
krav:

Veggene skal ikke ha større høyde enn 3 m
Maksimal størrelse på hvert enkelt glass skal ikke være

over bh = 100.150cm.
Glasset skal festes med metall-lister fastskrudd i metall, eller
festet med stålklips dekket med annet materiale, avstanden
mellom festepunktene skal ikke være over 200 mm. Mellom
glasslister av tre og glasset skal det monteres en ubrennbar
isolasjon med tykkelse 2 mm. Glassrutene skal i underkant
monteres på klosser. Klossene skal ikke være av plastbaserte
materialer.
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30:23 Bygningsbrannklasseinndelingen

De4bygningsbrannklassenesomerbrukti forskriftenharhverfor
segbestemteminimumskravsommåoppfylles.Slikekravfremgår
bLai (oppregningener ikkeuttømmende):

30:41bygningsdeler
30:42kledningerogoverflater
30:512yttervegger
30:75døreri rømningsvei

30:3 Krav til bygning

30:31 Generelt

411,
Allebygningerskalværeslikutførtatdegirtilfredsstillendesikkerhet
motspredningavbrannbådeinneibygningenogtilnabobygninger.

Gjeldendeforskrifterutarbeidetmedgrunnlagi dagensbyggeskikk
ogmeddebygningshøyderogstørrelsersomervanligeidag.Utvikl-
ingengåri noentilfelleraskeremotbådehøyereogstørrebygninger
enn det Byggeforskriftener tilpasset. Dissebygningenesomblir
"unonnale"etter dagensbyggeforskrifter,måsikrestilet tilfredsstill-
endesikkerhetsnivå,på linjemeddetsomfinnesi byggsomdirekte
er i samsvarmedByggeforskriften.

Bestemmelsenombygningsrådetsadgangtilå skjerpebestemmelsene
for"særligstorebygninger",ergittavhensyntilpersonsikkerheten.
Bestemmelsentarsiktepåbygningerderstønelsenkangjøreordinær
brukavrømningsveiervanskelig.I sværtstorebygningerkantotal
evakueringav bygningenviarømningsveiertildetfriværeumulig
slikatdetmåaksepteresevakueringtilvisseetasjerellerdeleravbyg-
ningen,f.ekshonisontalevakuering.I sliketilfellekanforskriftens
kravskjerpesslikatevakuertepersonerharmidlertidigoppholdssted
medtilfredsslillendesikkerhetmotbrannogrøyk.

Vedombyggingellerendringavbeståendebygningerdetanledning
tilå stillekravomutbedringavdendelavbygningensomikkebe-
røres. Tiltaksommåprioritereser i alminnelighetfølgende:

alarmanlegg
merkingogbelysning
ordningav rømningsveienemedhensyntiloversiktlighet,
bredde,kledningogoverflate,dører.

Detforutsettesatbygningenerintegrertellerat tekniskeinstAllAsjoner
tilsieratutbedringkreves.Detbemerkesatbrannsynspåleggogsåvil
kunneknyttestilå gibyggetoppgradering,se lovombrannvern.

30311 Bygning for flere bruksområder

Størrebygningerbrukessværtoftetilflereformål.Detmåi sliketil-



fellesørgesforat forskriftenfølgesforhvertenkeltformål.Begrens-
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ningenemellomde enkeltebruksområderskalutføresetterde regler
somgjelderforden brukskategorisom gir de strengestekravene,og
bærende konstruksjonermå tilfredsstilleminst samme 1dasse.

Strengestekrav til utførelsegjelderogså når vedkommendeinnret-
ning brukes fellesfor fierebruksornråder.f.eksgje1derlukket trapp
forhele trapperommet,dersomett av bruksområdenekreverlukket
trapp.

Enbygning somf.eksinneholderbåde forsamlingslokale,kontorog
boligmå oppdelesslikat kravenetil forsamlingslokaleer oppfyitfor
den del som er forsamlingslokale,kontordelentilfredsstillerkravene
til kontorer etc. Det kan bli ulike krav til bygningsbrannklasse,
branncellebegrensendekonstruksjoner,rømningsveiero.1innenfor
en og samme bygning.

For rømningsveier som er fellesfor ulike virksomhetergjelderdet
strengestekravet.

Figur30:311a - c Eksemplerpåbygningerforblandetbruk.

Forsamling 4 etasjersbygning. Forsamlingslokate
i4etasjersbygningskali henholdtiltabell

Kontor 33:2oppferesi bygningsbrannklasse1.Av
tabell34:31fremgårdet at kontor i 4
etasjersbygningkanoppføresi bygnings-

Kontor brannklasse2. Forsamlingslokalei øvre
etasjevil væredermeddirnensjonerende

Kontor for underliggendehovedbæresystemog
fellesremningsveier.Bygningenmåderfor
oppføresi bygningsbrannklasse1.

4 etasjersbygning. Av tabell 34:31
fremgårdetatkontori4etasjersbygning
kan oppføresi bygningsbrannklasse2.
Forsamlingslokalei4 etasjersbygningskal 411,i henholdtil tabell33:2oppføresi byg-
ningsbrannklasse1. Detstrengestekravet
tilbygningsbrannklasseersdledesnederst
bygget.Nedersteetasjeoppføresi byg-

ningsbrannklasse1, mensdeøvrigekan
utføresi bygningsbrannklasse2. Felles
trapperomskalværelukketialleetasjerog
skalhabreddeetterpersontalletberegnet
forsamtidigrønmingfratoetasjer.

5 etasjers bygning. Allebruksområder
kreverbygningsbrannklasse1. Helebyg-
ningen md sdledesvære i bygnings-
brannklasse1. Seksjoneringavbygninger
medforskjelligevirksomheterfølgerde
strengestekrav,sdledesskalf.elcsbygning
forboligog forsamlingslokaleseksjoneres
forhver800m2ndr bygningeneri 1eta-
sjeogi klasse4.

Kontor

Kontor

Kontor

Forsamling

Bolig

Bolig

Kontor

Kontor

Salgslokale
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De strengeste krav til seksjonering vil også gjelde når bygnings-
kropper i forskjellige bygningsbrannklasser bygges sammen uten
brannvegg. Det vil si at summen av det useksjonerte arealet må ikke
overskride det som er tillatt for den svakeste bygning. Bygninger i
forskjellige bygningsbrannklasser som bygges sammen vil med hen-
syn til bmksområde telle som den dårligste dersom bygningene ikke
er skilt med brannvegg.

Overbygde gårder/gater som forbinder flere bygninger er behandlet
i egne retningslinjer utgitt av Statens bygningstekniske etat og heter

Melding HO-1/88 Veiledningforbrannvernavbygningermed
overbygdegdrderoggater.

	

30:32 Avstandmellom bygninger

En brannvegg skal i tillegg til brannvesenets normale innsats kunne
hindre brannspredning fra en brannseksjon til en annen og fra
bygning til bygning.

I noen tilfeller kan hurtig innsats fra brannvesenet ikke påregnes på
grunn av store avstander I kapittel 36 overnattingssteder finnes det
derfor særregler for seksjonering av bygninger i bygningsbrannklasse
3. Bygning for overnattingssted i bygningsbrannIdasse 3 må aldri
plasseres nærmere hverandre enn 6 m.

	

30:322 Bygninger som ikke er skilt med brannvegg.

30:3221

Bestemmelsen åpner for avstand for mindre avstand mellom byg-
ninger i to tilfeller.

bygninger som bare omfatter en bruksenhet, kan utføres
samlet som en branncelle. Forskriften inneholder ingen
høydebegren.sning på disse byggene. Alternativet er sjeldent
aktuelt og legger store begrensninger på fremtidig bruk.
lave bygninger som inneholder flere bruksenheter. Disse
bygningene er begrenset til max 9 rn møne- eller gesims-
høyde og forskriften setter krav om branncellebegrensende
konstruksjoner i de deler som ligger nærmere annen bygning
enn 8 m. Bestemmelsen begrenser bruttoarealet for byg-
ninger som ligger nærmere hverandre enn 8 m.

Gesims- eller mønehøyden måles på vegg som vender mot den annen
bruksenhet og måles fra terrengets gjennomsnittshøyde langs veggen,
se også kapittel 23:12.

Branncellebegrensende yttervegg må være stabilisert av bygningsdel
med minst samme brannmotstand.

4111 Krav om branncellebegrensende ytterveggskonstruksjon tar sikte på
å hindre antennelse av nabobygning p.g.a. varme gjennom vinduer
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ellerandre åpninger,ellermotståendevegg. Figur30:3221a-dviser
eksemplerpå løsningersom tilfredsstillerByggeforskriftenskrav for
bygningi bygningsbrannldasse4. Detkan oppstå fareforat en byg-
ning kan antennes pga strålevarine i brennende nabobygning,
avhengigav følgendeforhold:

åpningensstørrelse. Åpning med større lysflateenn 0,2m2
vil i alminnelighet kunne utsette nabobygning for stråle-
varme
avstand til strålingsutsatt flate

APnin9,
< 0.2 nr

cf,
3

r •8111

Bygningermedforskjelligebrukere.Byg-
ningeneA-D harfireforskjelligebrukere
ogutgjørfirebruksenheter.Avstandaog
bermindreenn8 m,cerover8 m. Mot-
stdendeveggerskalsamlethabrannmot-
standtilsvarendebranncellebegrensende
konstruksjon.Samletarealfor A-C skal
ikkeoverskridestørstebruttoareali det
aktuellesærkapittel31-39.

Småhus.Kravtil vegger,avstanderog
plasseringavdpninger.Åpningerstørre
enn 0,2 rn2glassflatei motstdendevegg
mdliggeutenfordetskravertefelt.

Figur30:3221a

Figur30:3221b

Derbygningenhar raftetpå den sidenhvoravstand tilnabobygning-
en er mindre enn 8,0m må både raftet og taket få en utførelse som
hindrer brannsmitte. Se Figur 30:3221c, d, e og f.

< 8 fn

Figur30:3221c Hvisgaviveggenpd nabohuseter utført
medbrannmotstand830 utendpninger
ogmedveggenført opptil taktekkingen
stillesingenspesiellekravtilutførelsenav
raftogtak.

r—Min. 8 m

B15 < 8 m B15 Figur30:3221d Raftogtakmdutføressomytterveggene
medbrannmotstandB15,alternativtmd
énavbygningenehayttervegg,raftogtak
medbrannmotstand830. Taketmdluftes

8 m viagavlene,alternativtmd raftekassen
utføresmed"fiammeskjerrn”

B30
< 8 m
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Tekkingogundertak

Lufting
Kiedning(vMd-
sperre)minstK .

&erskulh 1987

Figur30:3221e

30:4

Utførelseav raft ved konstruksjonmed
varmt tak. Kledningminst Kl er nød-
vendigford reduseremengdenav brenn-
barematerialeri hulrommetunder tak-
tekningen.

Branncelle-
begrensende
veggB30

Tekkingogundertak

Kledningr*st Kt

Figur30:3221f Utførelse av raft ved uisolert loft.
Kledningpdsperreneer nødvendigfor if
beskyttetakkonstruksjonenogdetuisolerte
loftet og for å reduseremulighetenfor
antennelseav taketutvendig.

Branncelle-
begrensende
veggB30

30:3222

Bygninger med flere bruksenheter og med gesims eller mønehøyde
større enn 9 m omfattes ikke av reglene i 30:3221og skal ha minst 8
m avstand til annen bygning eller være skilt med brannvegg.

	

30:4 Bygningsdeler,kledningerog
overflater

	

30:41 Bygningsdelersbrannmotstand

Bestemmelsen i 2. ledd, om adgang til å skjerpe kravene til bærende
hovedsystem, har til hensikt å begrense sammenstyrting av særlig
høye bygninger ved brann i de lavere etasjer, dersom det i disse
etasjer er så høy brannbelastning at det overskrider det bærende
hovedsystems brannmotstandsevne. Bestemmelsen tar sikte på byg-
ninger som er uvanlig store etter dagens vanlige byggeskikk i landet,
altså ikke hva som er uvanlig høyde på bygningene i den enkelte
kommune.

•
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NS3919sier

*Kkedningeritiassitiserespågrunnlagavdebrann-
tekniskeegenskapenetilmaterialenesominngår
ikiedningenogdensevnetilåbeskyttebakenfor-
liggendematerialerog sinegenbaksidemot
antennelse.

OvefflaterWassifiseresmedhensynt antennefig-
het,flammespredning,varmeavgivelseogrøyk-
utvikling".

Ad tabell 30.41

Bygningsdeler som tjener til bærirtg eller stabilisering av branncel-
lebegrensende bygningsdeler skal ha minst samme branntekni.ske
klasse som den branncellebegrensende bygningsdeL Bærende/stabil-
iserende bygningsdeler som i tabellen har lavere klasse enn den
branncellebegrensende må i slike tilfeller forsterkes slik at minst
samme klasse oppnås. f.eks må bæresystemet i bygningsbrannklasse
3, som kan være A10, utføres i 1330/A30dersom kravet til etasjeskil-
leren som bæres er branncellebegrensende bygningsdel 1130.Se også
NBI Byggdetaljblad

A 520.013 Brannklassifisertebygningsdeler.

Ad fotnote 1 i tabell 30:41.

Dersom takkonstruksjonen har stabiliserende virkning for bygnings-
deler det settes krav til i tabellen, f.ekssøyler eller vegger, må takkon-
struksjonen utføres slik at bygningsdelene er stabile minst i den tid
tabellen forutsetter.

Takkonstruksjoner på boliger i bygningsbrannIdasse 4 tilfredsstiller
i alminnelighet tabellens krav til bærende hovedsystem, B15. Det er
derfor ikke nødvendig å benytte underliggende kledning Kl.

30:42 Kledningog overflaterpå veggerog tak

I henhold til
NS 3919 Branntekniskklasstfiseringav bygningsdeler,kled-

ninger,overflaterogmaterialer,
klassifiseres en kledning med basis i de branntekniske egenskaper
materialene som inngår i kledningen har til å beskytte bakenforligg-
ende brennbare materialer.

Brennbare materialer kan i denne sammenheng være f.eks isolasjon
eller brennbare stendere eller bjelker.

I sammensatte konstruksjoner, f.eks branncellebegrensende konstruk-
sjoner, vil kledning oftest inngå som nødvendig del av konstruksjo-
nen for at denne skal oppnå tilfredsstillende brannteknisk klasse.

30:5 Vegger,tak og nedforedehimlinger

30:51 Vegger

30512 Ytterveg,ger i bygningsbrannklasse 1 og 2

Hovedregelen er at yttervegger skal være ubrennbare. Veggens
materialer skal ikke bidra til flammespredning i fasaden. Forskriften
angir tilfelle der yttervegg likevel kan utføres i brennbare materialer,
begrenset til der spredning i fasaden enten kan hindres eller
kontrolleres.
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Ikkebærendeytterveggerkanværebrennbare:
Derfasadenerutformetslikatdenhindrerbrannspredning.
f.eks ved inntruknefasadepartierellerterrassehus.
Derbrannvesenetmedsittmateriellog sin normaleinnsats
kanhindrebrannspredningi fasaden.

Derikkebærendeytterveggfeltkanværebrennbaregjelderfølgende:
Kledningerkanvære1(2,se dog kravtilkledningog over-
flatei 30:42.
Brennbarematerialerkanikkeføresforbibranncellebegren-
sendeveggeri bygningsbrannklasse1 og 2.Værhudenkan
likevelføresforbi.Brennbarematerialerskalaldriføresforbi
brannvegger,detgjelderogsåværhud.

Se ogsåNBIByggdetaljblad
A 520.016Brannspredningviafasader.

Utlektet kledning

VedutlektetkledningvildetmellomytreIdedning(værhud)og selve
veggen danneshulromhvorbrannkanspre seg ukontrollertmed
mindrematerialenei hulrommethindrerflammespredning. Slik
brannspredninglarsegvanskeligkontrollereved brartnvesenetsinn-
sats. Brennbarematerialersombenyttesi dissehulrommåderfortil-
dekkes med klassifisertkledningminst Kl (det kan også brukes
uklassifisertematerialersomergittsærskiltbruksområdeetter30:22).
Klassifisertekledningerog uklassifisertematerialersom er gitt
særskiltbruksområde,erangitti NorskByggtienestes

Byggenormserien,perm2.

Materialer som ikkeertildekketmed kledningminstK1,må være
ubrennbare. Forbygningerover4 etasjermå spikerslag(festefor
fasademateriale)væreubrennbare.

Innerveggstalkased

Isolasøn

Ytterveggståltrasett)

Vindletting

Figur30:51a Eksempler på ubrennbar ikkebærende
yttervegg i bygningsbrannklasse1 og 2.
Veggtypener vist i horisontalsnitt.

Fasadematerialetrappez
plate,kasetto Iirnetall

IndreIdadning

Diffu4anstetning Figur30:51b Eksemplerpd brennbarikkebærendeytter-
vegg i bygningsbrannklasse1 og 2. Vegg-

lsolaspn typen er vist i horisontalsnitt.
Stender

VindtettingKl

UtlektingtrarståJ

Fasaderratenale(værhud) Deterikkesattkravtilikkebærendeytterveggeri bygrtingsbrannklas-



se. 3 og 4.Alievanligeytterveggerkanbenyttes.
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30:52 Taktekning

Hensikten med å stille branntekniske krav til taktekkingen er å
hindre at

flyvende,brennende gjenstandersom transporteresav den
turbulente luftstrømmennår bygningerbrenner,fallerned
på taket på nabobygningenog antenne taket
i noenutstrekninghindreat flyvende,brennendegjenstander
somfallerned på taket,går giennomtaktekkingenog inn på
loftetog dermed antenner loftet

Risikofor smittebrannantas å være liten i boligområderder avstan-
den mellomde enkeltebygninger er minst 8 m.

I områder med konsentrert eller større bebyggelse må det foretas
særskiltvurdering i hvert enkelt tilfelleunder hensyn tilbygnings-
type, avstand, høydeforhold,virksomhet m.v.

Taktekningsmaterialesom er Tauten klassifise
TegIstein
Betongtakstein
Skifertak,kunstig og naturlig
Metallplater

Taktekningsmaterialesom ikkeer Ta:
Takspon
Stråtak
Torvtak

	

30:53 Nedforet himling

Nedforedehimlingerkan forekommei følgendeutførelse:
Somdel av dekkekonstruksjon.Himlingenblir å ansesom
en del av konstruksjonenog må prøvesog klassifiseressam-
men med den.
Somselvstendigbygningsdel. Himlingenbeskytterbaken-
forliggendeinnretninger oftest rør og kanaler. Himlingen
klassifiseresettersinevnetilå forhindrespredningav brann,
f.eks A30. Hulrommet som oppstår over himlingen skal
ikke ha kledning og overflate med dårligere brannteknisk
kIasseenn rommet under d.v.s.i korridorer Kl-A og over-
flate
Der rommet under himlingen har krav til kledning 1(2og
overflateIn2kan hulrommet over utførespå samme måte.
Brannskal ikke kunne spre seg udetektert over større om-
råder i dettehulrommet.Detmå derforforsynesmed alarrn-
anleggellerdeles opp. Oppdeling i avsnitt på høyst200m2
kan anses tilfredsstillende. Oppdelingen må skje med
branncellebegrensendevegg.
Somdekorasjonshirnling/akustisk himling.
Denne type himlingerkan deles i to:

Tefthimlinguten isolasjon.Kravettilbakenforligg-
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ende hulrom blir som ovenfor. Dersom denne him-
lingen monteres i rømningsvei skal himlingen henge
på plass i minst 10 min.
Apen spilehimling. Overflaten skal være som i rom-
met under. Når slik himling monteres i rømningsvei
skal himlingen henge på plass i minst 10 min,

Branncellebegrensende vegger skal føres i tett forbindelse med etasje-
skillerne og kan ikke i noe tilfelle avsluttes mot nedforet himling.

30:54 Isolasjon

Etter Byggeforskrift 1987 skal i utgangspunktet all isolasjon være
ubrennbar. Dette gjelder for alle bygninger i bygningsbrannklasse
1 og 2 samt for visse utførelser i bygningsbrannklasse 3 og 4.

Bygningsbrannklasse1 og 2

I medhold av 30:22har Statens bygningstekniske etat 20. desember
1990 gitt et begenset endret bruksområde for brennbar isolasjon, slik
at den også kan omfatte bygningsbrannIdasse I og 2. Slik isolasjon
må være

tildekket,
beskyttet og
brukt slik at den ikke reduserer det sikkerhetsnivå som Byg-
geforskriften forutsetter til vern mot brann.

Vedtaket innebærer at brennbar isolasjon også kan inngå i klassifi-
serte bygningsdeler klasse A. Dette gjelder for materialer av cellulose,
kork o.1 Skumplastisolasjon kan inngå i klassifiserte bygningsdeler
på samme måte som annen brennbar isolasjon, i den utstrelaring
materialet er gitt godkjenning i medhold av kapittel 12:24, eller er
unntatt fra slik godkjenning, se unntakslisten under kapittel 12:24.

Enkelte steder i forslcriften finnes det konstruksjoner med særkrav til
isolasjon f.eks i tabell 30:41 indeks 1. I slike tilfeller må det alltid
brukes ubrennbar isolasjon.

Bygningsbrannklasse3 og 4

I bygningsbrannklasse 3 og 4 kan isolasjonen være brennbar når den
er tildekket med kledning.

Uldassifisert plastisolasjon kan likevel ikke brukes med mindre den
er godkjent i medhold av kapittel 12:24 eller er fritatt fra godkjen-
ningsplikten. I så fall kan plastisolasjon brukes der det er akseptert
bruk av brennbar isolasjon.
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30:6 Branntekniskoppdeling av bygning

	

30:61 Oppdeling med brannvegg

Brannvegghar som formålå hindre brann å spre seg fra en bygning
tilen annen ellerfraen seksjontil en annend.v.s.å hindrestorbrann.
Det er særligviktigat brannveggerutføresnøyaktigmed hensyn til
filslutningtil andrebygningsdelerog med tilstrekkeligstabilitetslik
at veggenvirkeligtålerdet den er beregnet for.

	

30:62 Utførelseav branndekkeog brannvegg

Brannveggermellombygrlingermå væreslikutførtat de blir stående
selvombyggetpå den enesiderasersammen. Dersomdette ikkelar
seg praktisk løse,må det bygges2 uavhengige, stabilevegger som
tilfredsstillerkravet til brannveggers egenskaper.

Ibygningerer det viktigat konstruksjonersomstøterinntilen brann-
veggelleret branndekkekan bevegeseg ved temperaturendringer,
uten at brannveggen eller branndekket skades. I praksis må en
brannveggutføresi tunge materialerav mur,betong ellerlignende.

Veggerog dekker kan beregnesetter
NS 3478 Branntekniskdimensfoneringav bygningskonstruk-

sjoner.

Brannveggskalgå 0,5rnoverhøyestetak,med mindredet føresmed
tett forbindelsetil tak minst A60.

Endeleksemplerpå detaljerved utførelseavbrannveggervist i figur
30:62.

Figur30:62b

Brannvegg


Når taketikkeer utført i A60, skalbrann-
veggengd sammenhengendeo til 0,5 m
over taket.

Når taketutføresi A60 kan brannveggen
avsluttes mot taket. Det md serges for
effektiv tetning mellom taket og brann-
veggen.

?0,5m—
Figur30:62a

.... . Tak A60

Brannvegg

Tak A60
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Betongplate Figur30:62c Alternativt kan brannveggenpdstepes
medbetongplatesomvistpdfiguren.Tyk-
kelseminst8 cm.detmdsørgesforfastfor-
bindelsemedbrannveggenogeffektivtet-
ningmellomtakogbrannvegg.

0,6m 0,6m,

Brannvegg

?.0,5m Figur30:62d Dersombygningeneharforskjellighøyde,
måbrannveggenrage0,5m overtaketpd
høyestebygning.

Brannvegg

Figur30:62e Fordhindrebrannsmittefraveggtil vegg
i innvendigehjørner,mdbrannveggenfor-
tenges8 mfremforbihjørnet.Avslutning
mottaksomfigurenec-d.

Figur30:62f Beggetilstøtende vegger utføres som
brannveggså langt ut fra hjørnetat det
oppstårminst8 ni mellomdeubeskyttede
veggpartier.

30:621 Gjennompringer og slisser i branndekke eller
brannvegg

Forskriften fomtsetter at gjennomføringer ikke svekker brannvegg
eller branndekke. Gjennomføringenes antall og størrelse må derfor
begrenses til det som strengt tatt er belt nødvendig.

Rørgjennomføringer som tilfredsstiller kravene til brannmotstand er
også vist i NBI Byggdetaljblad

A 520.342 Brannskiller.Gjennomføringer.
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Brannmotstandherminst
halvdelenavbrannveggen
forevng

Maks.

Brannvegg

Gjennomføringenav ventilasjonskanalerkan utføres som vist i vei-
ledningen til kapittel 47:2og :42.

Kabler med brennbar isolasjon kan føres gjennom brannvegg og
branndekke. Detskal tettes rundt kablene. Sliktettemetodeskalha
branntekniskklassifisering. Se liste i Norsk Byggtjenestes

Byggenorrnseiren,penn 2.

Kablermed stort tverrsnittmå beskyttespå grunn av varmeledning.
Flererør ellerslisserbeliggendeinntil hverandre vil som regel føre
til for stor svekkelseav brannveggen.

Eksemplerpå slisserog rør i brannvegg er vist på figur 30:621.

Figur30:621 Ford beholdehalvbrannmotstandmdtyk-
kelsen på det svekkedepartiet ikke være
mindreenn 2/3av veggenstotaletykkeise.
Rmrets diameter kan maksimum være
halveveggtykkelsen.

30:63 Branncelleinndeling

Genereltskal forbindelsenfra den enkeltesarbeids-elleroppholds-
plass til remningsveivære oversiktlig,uten hindringerogha færrest
mulig retningsforandringer. Hensiktsmessiginndeling,utforming
og innredningav branncellermå vurderesmed henblikkpå person-
sikkerheten. Personer som befinner seg i en branncelleskal raskt
kunne oppdage ellerbli varslet om branntilløp i branncellen.

Rom eller grupper av rom som i bruk skiller seg vesentligfra den
øvrigevirksomhetenvil som regelutgjøre egne brannceller.

Vedbranncelleoppdelingmå det viesstor oppmerksomhettil tilslut-
ningen mellomulike bygningsdeler.

Forspesieltklassifisertebygningsdelerskal monteringenskjei sam-
svar med monteringsanvisningenefor produktet.

I vertikalesjakteri bygninger i bygningsbrannklasse og 2, tillates
det ikkebenyttetbrennbareisolasjonsmaterialer,se30:54.Noenplast-
produkter er likevelsærskilt godkjent til bruk i sjakter.

Vedinnvendige hjørner må det tas hensyn til strålingsfaremellom
vinduer i brannceller og rømningsveier. Rømningsvei skal etter
kapittel30:71være egen branncelle,dvs skilt fra øvrigebrannceller
i bygningen med branncellebegrensendekonstruksjonetter Tabell
30:41. Uheldig plasserte vinduer vil være i strid med denne funk-
sjonen. Utformingav veggog plasseringav vinduerbørderfor være
tilsvarendedet somer artgitti 30:3221og som gjelderbygningermed
innbyrdes avstand mindre enn 8 m.

Seogså NBIByggdetaljblad
A 520.016Brannspredningvia fasader.

74



15,-'Y9gia a7 30:65

	

30:65 Brannskilleri takkonstruksjonerog
takflater

Takflater isolert med brennbar isolasjon skal være slik utformet at
brann ikke uhindret kan spre seg over store flater. Tak med brennbar
isolasjon skal derfor deles i arealer på høyst 400 m2.

Kravet om oppdeling gjelder uavhengig av hva slags brennbar isola-
sjon som brukes.

Dersom den brennbare isolasjonen er tildekket slik at den vurderes
som ubrennbar vil det ikke være nødvendig med oppdeling. Skal
brennbar isolasjon vurderes som ubrennbar må den være bygget itm
mellom ubrennbare materialer. Slik tildekning må ha tilstrekkelig
masse og flate for å hindre oksygentilgang. Singelbelastet folietekking
riktig utført vil f.eks være egnet. Det må heller ikke være oksygen-
tilgang under isolasjonen. Brennbar isolasjon, herunder skumplast,
på ubrennbart underlag (betongdekke o.l. uten oksygentilgang), reg-
nes å ha tilstrekkelig beskyttelse.

Plastmaterialer kan likevel bare benyttes i bygninger når de er saarskilt
godkjent etter kapittel 12:24, eller er unntatt fra slik godkjenning i
følge unntaksliste i veiledningens kapittel 12:24. Gjennomføringer
i takflaten må skjermes mot den brennbare isolasjonen.

	

30:66 Tekniskerom

	

30:662 Søppelrom

Det er ikke satt klassekrav til luker i søppelsjakter, det er likevel viktig
at disse utføres av ubrennbart materiale og med en viss brannmot-
stand. Det er særlig viktig at lukene er røyktette.

	

30:663 Romfor ventilasjonsaggregat

Dersom ventilasjonsaggergatet kun betjener én branncelle er det intet
krav om at det skal skilles brannteknisk fra denne branncellen. For
bygninger der aggregatet betjener flere brannceller er det krav om at
aggregatet skal stå i egen bra.nncelle.

Hvor aggregat er plassert på loft eller i rom på bygningens tak må
skillekonstruksjonene mot underliggende rom tilfredsstille kravene
til branncellebegrensende konstruksjoner. Det er ikke tilsvarende
krav til vegger mot det fri (jf tabell 30:41) med mindre liten avstand
til annen bygning kan gjøre krav gjeldende.

	

30:664 Fyrrom

Vedrørende utelufttilførsel og ventilasjon se veiledning til 47:56.

Også Arbeidstilsynet setter krav til fyrrom. Veiledningen gjengir der-
for en rekke krav til fyrrom utenom de branntekniske forholdene.
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Fyrrommetskal ha nødvendig plass for betjeningog rengjøringav
varmeanleggogrøykkanal. Avstandenmellomkjelog veggog mel-
lom kjelerbør være minst 0,7m.

Fri ganghøyde bør være minst 2,2m.

Størrefyrrommed installasjonog planløsningsom medfører vans-
kelig rømning fra rommet ved uhell ellerbranntilløp må ha nødut-
gang.

Forkjelermed høyt trykkellerkjelerder kombinasjonenav trykkog
volum kan gi fare for kraftig eksplosjon,stillesdet spesiellekrav til
fyrrommetnår det gjelder trykkavlastningog begrensningsflatertil
øvrig bygning.

Følgende bestemmelser er i samsvar med Arbeidstilsynets kjel-
forskrifter,og gjelder følgendekjeler:

kjelermed driftstrykk høyere enn 2 bar overtrykk
kjelerder produktet av romirtnholdeti m3og driftstrykket
i bar overtrykk overstiger tallet 6
når to eller flere kjelersom nevnt under bokstav b, står

sammerom og summenav kjelenesrominnholdmultiplisert
med driftstrykket overstiger 12.

Slikekjelermå ikke oppstillesunder, over eller ved siden av bolig-
rom, heller ikke under ellerover produksjonslokaler,lagerromeller
personalromder det normaltoppholdersegandre enn kjelbetjening-
en.

Fyrromfor slikekjelerskal ha et tilstrekkeligantalldører somslår ut
og som gjør det lettest mulig for betjeningenå unnslippe til det fri.

Vedinstallasjonav slikekjelanleggskal fyrrommetha minsten vegg
og tak eller to vegger mot det fri. Dissebygningsdeleneskal ved
trykkøkning i fyrmmrnet gi vesentlig lettere etter enn fyrrommets
øvrigebegrensningsflater.Bygningensbærendekonstruksjonerskal
være konstruert for å tile trykkøkningen uten å rase sammen.

De veggene som skiller fyrrommet fra den øvrige bygningen,skal
væredimensjonertfor minst0,1bar overtrykkog væreutført i minst
0,2m tykk dobbeltarmert betong. Beregningerfor de veggenesom
skillerfyrrommet fra den øvrige bygning,skal dokumenteres.

De utblåsningsflatenesom er beskrevetoverfor,skal utgjøreminst
20%av fyrrommetssamledeveggflater. Utførelsenog utblåsnings-
retningen skal velges slik at det blir minst mulig risiko for
nabobebyggelsenog beferdede områder ved en utblåsning.

30:665 Rom for lagring av brannfarlig vare tilknyttet
fyringsanlegg

Bestemmelsenei Byggeforskrift1987er idag noe dårlig tilpasset
tilsvarendebestemmelseri forskriftentil lovom brannfarligvare. Det
visestil den forskriftens§ 8-6. Vigjengirden aktuellebestemmelse
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i forskrift til lov om brannfarlige varer:
8-6.

I. I tanktilknyttetfyringsanleggkanfølgendemengderbrannfarlige
vareroppbevaresmedmelding brannsjef:
Inntil1.650litervæskekl Beller4.000litervæskekl C ifyrrom,
igarasjeellerandrerommedbranncelleminstB30medinnvendig
kledningKI-A ogdørB30Smottilliggenderom.Inntil4.000liter
væskekl B medbranncelleminstA60ogdørA60S.

2. Inntil10.000literklC i egettankrommedbranncelleminstB30
medinnvendigkledningKI-A ogdørB3OSmottilliggenderom.
Inntil 10.000litervæskekl B medbranncelleminst A60 ogdør
A6OS.

Tankifyrrommd plasseresslikat denikkeutsettesfor skadelig
varmeffivirkning.Tankenskalværeav stål. Tanki glassfiber-
armertumettetpolyester(GLIP)kanlikevelbenyttesi egettank-
rommedbranncelleminstA60ogdørA605. Maksimumtillatt
størrelsepflGLIP-tanker6.000liter.

	

30:7 Rømningsvei

	

30:71 Generelt

Rømning i branntilfellekan deles i følgende tre etapper:
Forflytninginnenforden branncellensom det skal rømmes
fra.Denneforflytningener ikke del av rønmingsveien. For
noen bruksområder - kapittel 33,34og 35- er det satt krav
til størsteavstandfraet hvertsted i en branncelletilnærmes-
te utgang til det fri eller til rømningsvei.

Forflytninginnenforselverømningsveien. Tillattlengde er
fastsatt i kapittel 30:72. Vissebegrensninger finnes også i
kapittel 36og 37.

Romfor annet formål kan leggestil rømningsveien uten at
det kreves vegg eller stilleskrav til veggen. Med slike rom
menesf.eksresepsjon,vaktromog mindre oppholdsarealer,
avgrenset slik at møblering ikkehindrer rømning. Det må
derfor være et fysiskskillemot remningsveien for å unngå
at rømningsveiens funksjon reduseres.

Trappog utgang. Krav til trapperomfremgårav det enkelte
særkapittel - åpen, lukket osv. Trappenomskal ha utgang
direkte til det fri eller via korridor fra trapperom til det fri
dersom trappen inngår i rømningsvei. Slikkorridor skal ha
sammebranntekniskeIdasseogutførelsesom trapperommet.

Rømningsveiskalpå oversiktligmåte føre til det fri. Den må derfor
ha utgang (port, dør eller annen åpning) til gateplan, terreng eller
annet sikkert sted hvorfra bevegelsekan skje i flere forskjelligeret-
ninger bort fra bygningen.
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Uttrykket "til det fri" innebærer et krav om at man skal komme i
trygghet. Man skal altså komme ut av bygningenog i trygge om-
givelser.Deter såledesikkenok at man er kommetut på en balkong
elleren terrasse, med mindre denne gir trygghetmotrøyk,flammer
og varme, ellergir mulighet for sikker romning videre.

Hvor det i rømningsvei inngår en utvendig trapp må veggpartiet
ikkeha vinduerellerandre åpningersomkan medføreat strålevarme
hindrerbruk av rømningsveien. Utvendigtrapp uten brannbeskytt-
elsemå ha avstand5 m fra senter trapp til nærmestevindu. Sefigur
30:71.

Korridor Figur30:71 Foråhindreatstrdlevarmefravindueller
andredpningergjørtrappenubrukeligmå
trappenleggesinnenfordetskravertefel-
tet. Veggenidetskravertefeltetskalvære
B30i bygningsbrannkiasse3 og4 ogA60
i bygningsbrannklasse1og2.

In 1.1/41.5fri
Ingenviduer veopan

	

30:72 Antallrømningsveier

Antallremningsvelerbestemmesi særkapitlene.Interntrappmellom
etasjerligger innenforbranncellenog regnes derfor ikke som røm-
ningsvei.

Gallerieri forsamlingslokaler,mellometasjeri større forretningerog
andre steder med et større antall personer skal ha rømningsveier
(antall og i bredde) i henhold til særkapitlet. Internforbindelsetil
nedenforliggendeplan kan regnessom vei tilden ene av rømnings-
veiene,forutsatt at avstand til rømningsvei ikkeoverskriderde av-
stander som er fastsatt for den enkelte bygningskategori.

Mellometasjerberegnet til opphold for få personer,som f.eksopp-
byggfor formannskontorero.I.,i industiilokalerog annet,anses å ha
rimeligpersonsikkerhetselvom det ikkeer direkterømningsmulig-
het fra planet,men bare via nedenforliggendeplan. Slikeløsninger
må imidlertidvurderessærskiltav bygningsmyndigheteneog er av-
hengigav dispensasjoni medhold av plan- og bygningslovens§ 7 i
det enkelte tilfelle.Vedvurdering av dispensasjonbør det også leg-
ges vektpå branncellensstørrelseog på brannfarligheti virksomhe-
ten.

	

30:73 Breddei rømningsvei

Rømningsveimå ikke ha innsnevring,herunder dører,med mindre
fribreddeenn det som følgerav bredde kravene. Kravenetilbredde
fremgårav særkapideneforen del bygningskategorier..Dørbredder
som er oppgitt i modulrnål har lysmål som er 10cm mindre, f.eks
10Mgir lysmål90cm.
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Bredde på rømningsvei skal dimensjoneres for samtidig rømning fra
to etasjer og etter det persontall som finnes i disse to etasjer. Det er
de to etasjer som er nærmest over hverandre og til sammen har det
største persontall som er dimensjonerende.

Der det er krav om dør med lysmål 1,2 m kan det vanligvis benyttes
to dører med lysmål 0,9 m plassert ved siden av hverandre. Bredden
teller likevel bare som 1,2 m. Det skyldes at slik løsning gir mindre
effektiv rømningsbredde enn det den samlede bredde kan gi inntrykk
av.

	

30:74 Gulvbelegg i rømningsvei

Gulvbelegg i remningsvei skal være ubrennbart eller dersom det er
brennbart klassifisert i klasse G. Fortegnelse over gulvbelegg i klasse
G finnes i Norsk Byggtjenestes

Byggenormseirenperm 2,

	

30:75 Dør til og i rønmingsvei

Brannceller med "et lite antall personer" anses å være beregnet for et
persontall under 10. Det vil kunne være:

Leilighet
Sykerom
Hotellrom
Mindre kontorenheter

Vanlige klasserom i skoler anses ikke å "ha et lite persontall".

Automatiske skyvederer.

Automatiske skyvedører kan benyttes som utgangsdører dersom
bygningen/arealet har alarmanlegg, og dørene går i åpen sfilling ved
aktivisering av brannalarmanlegg og ved strømbrudd. Slike autorna-
fiske dører er bare egnet som dør til det fri, idet dørene mister sin
brannskillende funksjon når de står åpne i brannfilfelle. De kan der-
for ikke brukes der det settes krav til branntekniske egenskaper.

Dersom bygning/lokale ikke har alarmanlegg må automatiske sky-
vedører i tillegg være utadslående. En alternativ måte som tilfreds-
stiller forskriften er å plassere utadslående dører ved siden av auto-
matiske skyvedører, i en avstand på maksirnalt 5 m.

I lokaler med et lite persontall kan skyvedører benyttes til og i røm-
ningsvei uten at rømningsfunksjonen reduseres.
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Selvlukkende dører.

Bruk av selvlukkende dører med kraffige pumper i horrisontale kom-
munikasjonsveier kan være i strid med kravene om tilgjengelighet
for funksjonshemmede. Bruk av dører på holdemagneter bør derfor
vurderes, slik at funksjonshemmede får adgang til publikums- og
arbeidsbygninger i samsvar med bestemmelsene i kapittel 23:2,41:1
og 43:2.

Selvlukkende dør (S)kan settes i åpen stilling ved hjelp av elektro-
magnetiske holdere som utløses av røykdetektor. Dersom det i byg-
ningen er automatisk brannalarmanlegg må dette utløse holdemag-
netene. S-dører skal bare aksepteres stående i åpen stilling i den tid
bygningens bruk gjør det nødvendig.

Enkelte typer holdemagneter bygger opp restmagnetisme som gjør
at de ikke alltid løser ut som forutsatt. Dette kontrolleres ved regel-
messig prøving. De holdemagneter dette gjelder kan pålegges et tynt
plastskikt som normalt motvirker restmagnefismen.

RO RO F r 30:75a. Figurenvisereksempelpå løsningsom til-
fredsstillerforskriftens krav med hensyn
til bruk av holdemagneter pd dører.
Utløserknappfor manuell utløsning skal
væreslikplassertat den er lett å se og lett
å betjene.Røykdetektorermd liggeutenfor
sknwertfrIt begrensetav en vinkelpd45°.

Sidesnit

RD RD
-e

Terskler.

Norsk Standard
Plan NS 3919 Brannteknisk klassifiseringav bygningsdeler,kled-

ninger,overflaterog materialer,
forutsetter idag at alle brannklassifiserte dører skal ha terskel med
anslag. Dører uten terskel lar seg således ikke klassifisere etter stan-
darden.

Dersom det utfra virksomheten i bygningen er særlig behov for å
sløyfe terskel, f.ekspå grunn av tnickkjørin& sengetransport osv kan
terskel sløyfes mellom brannceller (ikke mot trappemm). Vanlig til-
reftelegging for bevegelseshemmede kan gjøres med tilpassede tersk-
ler og gir ikke grunn til å utelate tersklene.

Basert på kjennskap til allment aksepterte løsninger ved tidligere dis-
pensasjoner anser vi at de løsningene som er angitt i figur 30:75btil
e kan godtas. Lydkravene i kapittel 52 kan imidlertid begrense bruk
av terskelfrie dører i en del tilfeller.

Dersom det brukes heveterskel eller slepelist må vedlikeholdet til-
passes slik at brannteknisk funksjon bevares.
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1111, Figur30:75b

Mals,
6mrn

Hvorgulvetikkeerheltplant,mdhøyden
av den flate terskelenjusteres slik at
dpningenunderdørbladetblirmaks6 mm.
Forå unnyl at terskelen trykkes ned
underbruk,md den værei kontaktmed
underlaget.Det kanftwesoppmedflatt-
stål.

Ekspanderende
brannisolerende
platestrimier

Figur30:75c Utførelsemeddreieterskel.

Gulvbeleggetskalværeubrennbarteller
klasseG.

8mm
mn

•

Figur30:75d Hvor det brukes slepelist, md det
anbringesovalterskeligulvet.

Uklassifiserte dører

Dører som kan brukes i rømningsveg sertifiseres av Norges Standard-
iseringsforbund. Det finnes også dører som er klassifiserte av Statens
bygningstekniske etat. Dørene er i henhold til NS 3919 og er merket
etter fastsatte regler. Dører som ikke er i samsvar med NS 3919, fordi
de har støn-e bredde, modifiserte terskler, eller mangler låsefalle rn.v,
må forøvrig utføres som standardiserte dører. De bør tilsvarende
underlegges tilvirkningskontroll og merkes med fabrikantnavn og
brannmotstand.

En revidert standard for Idassifisering av dører er på trappene. I
denne standarden er det ikke terskelkrav. Det er usikkert om terskel-
frie dører ubetinget vil aksepteres når den nye standarden kommer.
Det vurderes å finne frem til metoder for krav til røyktetthet.

30:76 Vindusom namningsvei

Vmdu regnes bare som rømningsvei hvor dette uttrykkelig er angitt
i de enkelte kapitler.

Vedsvingvinduer med horisontal dreieakse må åpninger under dreie-
aksen være minst 60 cm. Hvis aksen er vertikal, må åpningen på en
side av aksen være minst 50 cm.

Vinduer som regnes som rømningsvei må kunne åpnes på en slik
måte at bruken av vinduet som remningsvei ikke vanskeliggjøres.
Etter kapittel 43:23 skal vinduer over 1. etasje i boliger ha barne-
sikring. De vanligste utførelser av slike barnesikringer er ikke til hin-
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der forat vinduetkan væreromningsvei.I boligermå det forutsettes
at beboernekjenneråpningsmekanismen.Vmduermedspesialbeslag
ellersom er kompliserteå åpne, må ha åpningsanvisning.

Vinduskarm

Figur30:76a. Minstemål på vinduer som skal kunne
brukessom remningsvei.

Påvinduer somsuingerhorisontaltmåles
heyden fra underkarmen til vinduets
underkant som vist på tegningen.

a rrim.0,5 m
b rnin.Obm

a + b. min.1,5mm

Figur30:76b.

30:77 Markeringog henvisning

Bestenunelsenskrav til utførelsegjelder uavhengig om merkingen
er en følgeav byggeforskriftskravellerom den skyldesbyggherrens
ønskeombedre markeringav remningsveieretcenn det som følger
av forskriftensminimumsnivå.

Hensiktener at allmerkingav rømningsveieretcskalvære entydig,
slik at personer kan gjenkjennemerkingen og vite hva merkingen
gjelder. Dettesetter meget strengekrav til utforming,plasseringog
størrelse.

Det kan benyttes tekst eller symboleretter
NS-ISO6309Brannvern. Varselskilt.

Skilteneskalplasseresslikat de er lette å se. Deskalha en størrelse
og belysningsomgir tilfredsstillendelesbarhetfraet hvertsted i røm-
ningsveienellerdet lokalede henger i.

I rømningsveierog lokalermed normal takhøyde ca 3 m) og
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Vs[gsdffin :=-8-5f99 30:78

med leseavstander kortere enn 30 m, bør skilt med symboler ha en
størrelse på minst 20 x 20 cm. Skilt med tekst som hovedbudskap bør
ha en bokstavhøyde (versal.høyde) som er minst 10 cm. Dette forut-
setter at det er vanlig tekstform. Ved kombinasjon av symbolskilt
(piktogram) og tekstskilt kan bokstavstørrelsen likevel være noe
mindre.

I store haller, idrettshaller, messehaller, forsamlingslokaler osv med
stor takhøyde, må skiltstørrelse og belysningsstyrken økes. Bokstav-
høyden bør ikke være mindre enn 1/65 av største leseavstand og
symbolskiltets minstehøyde bør være 40 cm.

Markeringsskilt plasseres over alle dører som leder til eller er i røm-
ningsvei. De må være lett synlige og må ikke plasseres slik at de kan
forveksles med andre skilt. Der markeringsskilt er krevet i rømnings-
vei etter Byggeforskriftens kapitler (33:42,34:12,34:452, 35:4, 36:242,
37:62og 38:57),skal skiltene kombineres med markeringslys. Marker-
ingslys skal etter definisjon i kapittel 30:21enten belyse eller gjenn-
omlyse markeringsskilt.

Markeringslys skal være sikret strømforsyning som skal fungere i den
tiden som er forutsatt disponibel for evakuering.

Siden disponibel rømningstid henger sammen med brannmotstands-
tiden for rømningsvei vil denne tiden variere avhengig av bygnings-
brannklasse. Dette vil kreve enten beskyttelse av strørnforsyningen
eller særlig utforming av armaturene.

Fordelingskurser til markeringslys med sentralisert strømforsyning
(batterirom), må brannbeskyttes når de er ført gjennom andre brann-
celler.

	

30:78 Brannventilasjonog belysning
ramningsvei

	

30:781 Brannventilasjon

Brannventilasjon av trapperom kan skje på følgende måter:
luker eller vinduer øverste trapperommet som gjør at røyk
i trapperommet kan ledes ut. trmdu eller luke må ha en fri
åpning på minst 1 m2. Åpningsanordning for luke må
plasseres tilgjengelig f-rainngangsplanet og være tydelig
merket.
i bygning over 8 etasjer må det til brannventilasjon brukes
vifte som gir minst 20 luftvekslinger i trapperommet pr time.
Strømtilførsel til vifte må beskyttes slik at viften er
funksjonsdyktig i den tiden som er forutsatt disponibel for
evakuering.
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Alternativ til brannventilasjoner at
• brapperommetsettes under overtrykk slik at røyk ikkekan

trenge inn i trapperommet. Slikesystemer er bare egnet
spesiellebygningerog må planleggessærskilt i det enkelte
tilfelle.

	

30:782 Ledelys i remningsvei

Ledelysethar somformålå sikretilstrekkeligbelysningi en nødsitua-
sjontil alle døgnets tider.

Tllstrekkeligbelysning er blant annet avhengig av farger på gulv,
himlingerog vegger. Veddimensjoneringav belysningsstyrkemå
det derfor tas hensyn til slike forhold.Viderebør ledelysets styrke
dirnensjoneresslikat det gir åpning for fleksibelbruk av bygningen
i driftsperioden. Det visestil publikasjonen

Nedlysanleggfra Selskapetfor lyskultur.

I større arealer innenfor en branncelle vil det i enkelte
bygningskategorier,f.eks salgslokalerog forsamlingslokaler,være
krav om ledelys. Dersomlokaletikkehar spesielttilrettelagteflukt-
verermed ledelysmå helelokaletutstyresmed ledelys.Ledelysetmå
fungere like lenge som markeringslyset. Dette vil kreve enten
beskyttelseav strømforsyningenellersærligutformingav armaturen.

Muligheten til å benytte vinduer i stedet for ledelys er begrenset.
Slikevinduermå kunne slippeinn lysutenfra,så som gatelysetc. En
takkuppelvilneppe slippeinn nok lys heledøgnet og er derfor ikke
tilfredsstillende. Der det i særkapitlet kreves ledelys, er det ikke
mulig å erstatte dette med vinduer.

	

30:8 Strømtil heis

Strømforsyningentil heis skal være beskyttet mot brann mellom
tavleromog heissjakt,f.eks ved at ledningen legges i innstepte rør
med overdekningminst 3 cmeller at det brukes brannsikker kabel.

	

30:9 Slokkingsvann og atkomstfor
brannvesenet. Slokkingsredskap

	

30:92 Atkomstforbratmvesenet

Kjøreatkomstenmå ha en sliktras (kurveradierog helning),bredde
og bæreevne at vedkommende brannvesens materiell kan komme
fram. I alminnelighetvil dette si at veien minst skal være 3 m bred
og minst ytre kurveradius skal være 12m.
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Kjøreatkomsten må ha god tilslutning til veinettet og må legges slik
at materiellet rekker opp til de balkonger og vinduer som skal
benyttes ved forutsatt rønming over brannvesenets materiell.

Der brannvesenets innsats er en forutsetning for valg av spesielle
materialer eller redusert bygningsbrannklasse for toppetasjer, må
kjøreatkomsten legges slik at det er reell mulighet til å kontrollere
eventuell brann.

30:93 Slokkingsredskap

Brannslangeskap bør ikke plasseres i trapperommet. Dersom dører
mot trapperom blir stående åpne pga brannslanger som trekkes
gjennom, vil røyk og branngasser kunne spre seg til trapperommet.

Håndslokkingsapparater har forskjellige bruksområder og effektivi-
tetsklasser og det må derfor velges egnet apparat. For bruk i bygning
anses apparater mindre enn 6 kg uegnet.
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Kap31 Boliger - brannvern

31:1 Bygningsbrannklasse

Terrassehus med mer enn 4 etasjer kan utføres i bygningsbrannklasse
2, dersom hver etasje har utgang direkte til det fri. Om etasjetall se
kap 23:1. Hvorledes etasjetallet i terrassehus forstås er vist også på
figur 31:1a.

Figur 31:la Figurenviser trebyggefortner.Alie teller
som bygning i 4 etasjer.

Bruk av lett toppetasje ( bygningsbrannklasse 3) på bygninger med
4 eller flere etasjer er avhengig både av underliggende etasjeskiller
og av at brannvesenet kan kontrollere brann i etasjen. Bestemmelsen
får bare anvendelse der toppetasjen inneholder egne brannceller. Den
kan derfor ikke brukes der en branncelle omfatter både øverste og
nest øverste etasje. Kravene til trapperom blir ikke reduserte selv om
etasjen ellers kan bygges i bygningsbrannklasse 3.

Med brannvesenets innsats menes samlet effekt av innsatstid, mann-
skaper og materiell.

Boliger kan bygges i inntil 3 etasjer i bygningsbrannklasse 4. Slike
bygninger kan i tillegg ha kjeller og loft, men loftet må da være så lite
at det ikke regnes mecl i etasjeantallet etter kap 23:11. Det kan ikke
innredes rom for hoveddel hverken på loft eller i kjeller i 3 etasjers
trebygning. Etasjeskiller over kjeller skal ha utførelse A60. Dekket
A60 over kjeller skal ikke svekkes av eventuelle trapperom og andre
sjakter som går ned i kjelleren. Følgende løsning vil være tilfredsstill-
ende:

Lott

B30

Trapperommets
Andre sjaktvegger

Loft

Fig31:1b
B30

vegger i kjeller:A60 med dører A60 S,
i kjelleren:A60 med dør/luke A60.

Figurenviservertikaltog horrisontaltdelt
boligbyggmed 4 leiligheter. Skillet mel-
lomleiligheteneer B30og mot kjellerA60.
Det er uten belydningfor kravetA60 om
kjellerenerfellesfor alleleiligheteneeller
deltoppi selvstendigkjellerforhverleilig-
het.

5

BIS

—1110 A6000161

I330 B30

>momilme




A&O>

gara¥ el (tilleggstom)
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31:2 Branncelleinndeling

Hverleilighetskalværebranncelle.Dettegjeldersåvelhorisontalt
somvertikalt.I tilleggmåallefellesromutføressombranncelleDet
gjelderf.eksnamningsveier,fellesvaskeromogfellesoppbevarings-
rompå loftogfellesforbindelsesgangermellomdisse rom.

Branncellebegrensendebygningsdelerskalværerøyk-oggasstette,
sedefinisjonav branncellei kap30:21.TrIslutningenmellombrann-
cellebegrensendekonstruksjonerog tilstøtendebygningsdelermå
tilsvarendeutføresrøyk-oggasstette.Detersærligviktigforavslut-
ningav branncellebegrensendeskilleveggermot tak og motytter-
veggermellomde enkelteboligenei rekkehusog tomannsboliger.
Lekkasjerav branngasser på grunn av utettheter fører lett til
brannsmittemellomdeenkelteboenhetene.Branncellebegrensende
skilleveggermåderforvanligvisføresoppgjennomloftogi tettfor-
bindelsemedtaktekning.Derbranncellebegrensendeveggstøteropp
motundertaketmåundertaketutføresi kledningKl-A.Seforøvrig
NB1Byggdetaljblad

A524.301Skilleveggerav tremellomboligeri rekkehus
A524.302Tungelyd- og brannskilleveggermellomboligeri

rekkehus.

Dersomveggeneikkeføresopp tiltaktekningen,menavsluttesmot
loft,måloftsgulvetutføressombranncellebegensendekonstruksjon.
Bæresystemetpå loftetmåminsthasammeegenskapersombrann-
cellebegrensendekonstruksjondersomloftsgulvetikke er selv-
bærende.

Gesimskassenmå,forikkeå medvirketilbrannspredning,underkles
i en avstandpå minst2 m på hversideav branncellebegrensende
vegg.

120 Figur31:2 Figurenviserdeleveggmellomleiligheter
B30 påloftetogdenstilslutningtilyttertaket.

Deterspesieltviktigatkledningenskjøtes
påstendereellerspikerslagogatdetikkeer
brudd i platekledningen,særlig ved
himlingen.

Utførelsenmdværetettmotspredningav
røykogbranngasser.

31:3 Rømningsvei

Somhovedregelskaldetfinnesalternativrømningsmulighetfraeth-
vertoppholdssted.Dettegjelderogsåboliger.Eravstandentiltrapp
mindreenn15mogtrapperommetspesieltsikkertkandetbenyttes
bareett trapperom-branntrygttrapperomellerrøykfritttrapperom.

Småbolighusd.v.s.eneboliger,kjedehus,rekkehusmvopptreri forsk-



jelligeformerogdeterderforlagtvektpåå finnebestemmelsersom
er tilpassetdennebebyggelse.Ogsåi disseboligeneskaldet være:

Direkteutgangtildet fri,eller
Ettbranntrygttrapperom,eller
Toåpne trapperom(se definisjonen)hvoravdet ene kan
erstattesmedvindusrømning
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Når det er tillattå bruke to åpne trapperomkan vinduerutgjøreden
ene remningsveien når

Vinduenes underkant er mindreenn 5 m overunderligende
terreng
Vinduer kan også når avstand til underliggende terreng er
over 5 m dersom brannvesenets materiellaksepteressom
rømningsvei. Dette er neppe brukbart i ibygninger i byg-
ningsbrannklasse4 fordiovertenningstidener kortog brann-
vesenets innsatstid generelt for lang
Vmduersomliggermerenn 5 m overunderliggendeterreng
kan ogsåbrukes somrømningsveidersom det treffestiltak
slik at rømmingen kan foregålikebetryggendesom i de to
første alternativene. Nødvendige tiltak kan være fast-
montert stige fra vindu dl terreng. Stigen må være led å
bruke og den må være beskyttet slik at remning ikke
vanskeliggjøresav bran I noen av etasjene.

I etasjerog plan som ikke har utgang til det fri eller trapperom skal
det væreremningsvindui minstannethvertrom. Forskriftensondrer
ikkemellomrommenesfunksjonellerstørrelse. Allerommeneteller
såledesmed (stue,kjøkken,soverom,bad, toaletdom,korridor etc).

31:4 Slokkingsredskapog brannalarm

Slokkingsredskap

Hensiktenmed kravet om brannslokkingsutstyrer at beboerneskal
kunne benytte den ddlige varsling som røykvarsler gir dem, til å
slokkeeventuellebranntilløp mens de fortsatt lett kan kontrolleres.
Kravetom brannslokkingsutstyrkan tilfredsstillesentenmed slange
ellermed håndslokkingsapparat. Byggherrenkan velgeløsning.

Brukesslange,kandet være tilstrekkeligå brukehageslange.Detvil
i såfallvære nødvendigat bådeslangeog kranholdesfrostfrie.Dette
vilsette begrensningerfor plasseringav slangen.Det er også mulig
å bruke løs slange som har hurtigkobling som kan nyttes på de
vanligevannkranene i boligen,men fast tilkoblinganbefales.

I boligblokkervilkravetom håndslokkingsutstyrkunnetilfredsstilles
med fellesslangeellerbrannslokkingsapparati oppgangen. Avstand-
en fra slangeskap og til de enkeltemm i leilighetene,vi.limidlertid
oftebli så lang at det i praksis bør være en slange pr etasje.

Brannalarm

På grunn av kravet til lydstyrke,minst 60dBi soverom,vildet være
nødvendig med flere enn en røykvarsler pr boenhet der sove-
rommene ligger spredt, der det ellers kan bli lang avstand fra
varslerentil soveromrnetellerpå grunn av lydreduksjoni soveroms-
døren. Det ber derfor visessærligomtankemed hensyntil plasser-
ing av røykvarslere. Det bør desuten utvisesomtankemed plasser-
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ingavrøykvarslerforå unngåat matosellerdampfrabadpåvirker
den.

31:5 Fritidsboliger

Bestemmelsenefor fritidsboligerer sammenfallendemed kravene
somstillestilboliger.Deter imidlertidgjortunntakvedatdet ikke
stilleskravtilbygningsbrannklasseforfritidsboligermedénbruks-
enhet.Forfritidsboligmedflerebruksenheterogvedlitenavstand
tilannenbruksenhetvilimidlertidboligkraveneværegjeldende.

Byggeforskriftenkrever idag ikke brannslokkingsutstyri fritids-



boliger.Detmålikevelinstalleres.Forskrifttilbrannloven,forskrift
ombrannforebyggendetiltakog brannsyn,krevernemligat slikt

• utstyrforefumesogsåi fritidsbolignår dener i bruk.

31:53 Brannalarmi fritidsbolig

Deter sammekravtilrøykvarslersomi boliger.
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Kap 32 Skoler, barnehager og
fritidshjem - brannvern

	

32:1 Skoler

	

32:12 Bygningsbrannklasse

Skoler

1elasje

1
800m2 1200m2

2etasjer 3og4 Over
etaa r 4e 'er

800m2 1200m2 800m2 800m2




BYPM9s-




annings- Bygnings- Bygnings- BYgnM9s- BYgnings-
brann- brartn- brann- brann- brann- brann-
klasse4 klasse3 klasse3 Idasse2 klasse2 klasseI

KravetliietasjesielierA60motkjefiermedtererateventuelttrapperommåhabygningsdel
A60motkjetter

Dekke over kjeller skal i alle bygninger være A60. Der trapperom og
sjakter går ned i kjelleren må det treffes tiltak slik at dekkets funksjon
ikke svekkes. Følgende løsning vil være tilfredsstillende:

Trapperommets vegger i kjeller A60 med dør A60 S.
Andre sjaktvegger i kjeller A60 med dør/luke A60.

32:14 Romningsvei

Kravene til rømningsvei er avhengig av bygningens etasjeantall, se
Tabell 32:14.

Tabell32:14

Generellekrav

Rømningsvei

Adgangtil to rømningsvegerfrahverbranncelle

Etasjeantall 1 " 2 - 8 < 8

Remningsveger Dørellervindu Tolukkede Tobranntrygge




direktetil detfri trapperom trapperom




+dørtil korridor/
utgang




Avstandfra
branncelletil
nEermestetrapp

(utgang)

Maks.30m Maks.30 m Maks.30 m

Merknad:
Gjelderogsåforbygningeri flereetasjerderbrancellenei hveretasjehardirekte
utgangtil det
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Dørellervindufrabranncelledirektetildetfrikanbenyttesi bygning
i flereetasjernårdet frahveretasjeerdirekteutgangtil terrenget.

I rom der vindu tjenersom rømningsvei skal summen av røm-
ningsvinduenesbreddeværeminst12 m.Hverforseg måde tilfreds-
stillekravenetilrømningsvindui 30:76. Avstandfravinduetsunder-
kanttil planertterrengmå ikkeværemerenn 1,5m.

Rømningsvinduerbørmerkessom nødutgang.

Åpningsanordningenmåværelettå se og lettå bruke.

Figur32:14 Li er ikkemaksimertpga at rommethar
der til det fri.

•
PaNIGSVINDUER

OWINCELE2

Vedu3

IRUINZELLE

32:16 Brannalarmanlegg

Vedvurderingav kravombrannalarrnanleggleggesfølgendeforhold
til grunn:

skolensstørrelse
skolensbrukutenomskoletid- elevtall,elevenesalderog

bevegelighet
planløsningog oversiktlighet
beliggenheti forholdtil brannvesenet

I størreskolerbør anleggenenormaltvære automatiske,i mindre
skolerkandet væretilstrekkeligmed manuelleanlegg.Ensærskilt
veiledningom brannalarmanleggerunderutarbeidelsehos Statens
bygningstekniskeetatog Direktoratetforbrann-og eksplosjonsvern
i fellesskap.

•
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32:2

	

32:2 Barnehagerog fritidshjem

	

32:21 Generelt

Barnehagebyggetsomegenbygningkan byggesetterbestemmelser
i kapittel32:22. Dersombarnehage byggessom del av annen byg-
ning skaldet værebranncellebegrensendeveggmellombarnehagen
og den andre virksomheten.Slikeskillekonstruksjonerskal tilfreds-
stilledet strengestekravet til branncellebegrensendekonstruksjoner
de to virksornhetene. Størstebruttoarealpr. etasjei tabell32:22må

ikkeoverskridesforbygningensamletuten at bygningenseksjoneres
med brannvegg.

	

32:22 Bygningsbrannklasse

Dekkeoverkjellerskali allebygningerværeA60. Dertrapperomog
sjaktergår ned i kjellerenmå det treffestiltakslikat dekketsfunksjon
ikke svekkes.Følgendeløsning vil være tilfredsstillende:

Trapperommetsvegger i kjeller A60med dør A60S.
Andre sjaktveggeri kjeller A60med dør/luke A60.

I skrått terreng kan øverste etasjevære i bygningsbrannklasse4 og
nederste i bygningsbrannklasse2.Dersom det er nødvendig med
trapperommå dette utføresetter de reglersomgjelderforbygnings-
brannklasse2.

Utgangenefraøversteetasjeskalværedirektetil terrengpå etasjepla-
net.

	

32:23 Branncelleinndeling

Barnehagersom består av flere bruksenheter skal oppdeles slik at
hver bruksenhet blir egen branncelle.

	

32:24 Remningsvei

Kravenetil rømningsveii barnehage avviker fra de vanligekrav til
rømningsveived at det stilleskrav til remningsveier fra de enkelte
oppholdsrom og ikkebare fra brannceller.

Barnehagekan ha følgende alternativeutgangsforhold:
fra oppholdsrom med fluktmulighet i to motstående ret-
ningertilutgangertildet friellerdør til trapperom.Avstand
fra dør til oppholdsrom til nærmeste utgang høyst 30m.
fra oppholdsrom med fluktrnulighet bare i en retnktg til
utgangtildet friog i tilleggrømningsvindui oppholdsmm-
met.Avstandfra dør tiloppholdsromtil utgang høyst30m.
Vinduetskal ikkevære mer enn 1,5m over planert terreng.

Vmdusomforutsettesbrukt til rømmingbør merkessomnødutgang.

92



VEfl dnjngi DByggekrskuffi 1987 32:25

	

32:25 Slokkingsredskap

Barnehage bør ha hensiktsmessig plassert brannsIange og i tillegg
ha brannslokkingsapparat på kjøkkenet. Dette må tilpasses
barnehagens størrelse.

	

32:26 Brannalarmanlegg

Brannalarmanlegget må tilpasses barnehagens størrelse og skal
alarmere betjeningen. Nærmere retningslinjer om utførelse av brann-
alarmanlegg er under utarbeidelse hos Statens bygningstekniske etat
og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern i fellesskap.

I små barnehager med god oversikt kan det brukes røykvarslere.
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33 L

Kap33 Forsamlingslokaler- brannvern

	

33:1 Generelt

Som forsamlingslokale regnes også de deler av terminaler og ekspe-



disjonsbygninger, f.eks på flyplasser som har følgende funksjoner:
ventehaller,
innsjekkingsområder,
salgsområder,
tollområder,
serveringsområder og
andre publikumsarealer.

Mindre lokaler som er typiske forsamlingslokaler er f.eks serverings-
steder, små kinoer og teaterlokaler og serveringssteder. Det er spesi-
elt kravet om, og til, rømningsveier, belysning og merking av rørn-
ningsveier som bør vurderes gjort gjeldende for mindre lokaler.

For idrettshaller som primært er tenkt for idrett, kan det være aktuelt
å benytte disse til forsamlingslokale, messer o.l. I slike tilfelle må
lokalet dimensjoneres tilstrekkelig for denne bruk. Messelokaler
betraktes som salgslokaler og skal følge kapittel 35.

	

33:2 Bygningsbrannklasse

Med "særlige forhold" som forutsetning for skjerpelse av kravene til
bygningsbrannklasse, menes f.eks særlig vanskelig atkomst for slok-
kingsxnannskapene eller stor smittefare til nabobygning. Hvis
bygningens grunnflate er slik utformet at det anses å være uvanlig
stor smittefare fra en del av bygning hl en annen anses det for til-
fredsstillende at deler av bygningen utføres i bedre bygnings-
brannklasse.

Over2etasi,

1800m2

Bbkl.1

etasjer
I

1etasje

800rri2

Bbkl.4

Lottikketillatti bbk13
over2.etas'e
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Dekke over kjeller skal i alle bygninger være A60. Der trapperom og
sjakter går ned i kjeller må det treffes tiltak slik at dekkets funksjon
ikke svekkes. følgende løsning vil være tilfredsstillende:

Trapperommets vegger i kjeller A60 med dør A60 S.
Andre sjaktvegger i kjeller A60 med dør/luke A60.

	

33:3 Branncelleinndeling

Filmmaskinrom o.l. samt åpne seener og scener under 60 m2 kan
inngå som en del av forsamlingslokalet. Imidlertid må rom med
andre funksjoner som f.eks kontorer, gard erober ete skilles ut fra for-
samlingslokalet, med branneellebegrensende bygningsdeler i ved-
kommende bygningsbrannklasse.

	

33:4 Rømningsvei,belysningog
merkingavrømningsvei

	

33:41 Ramningsvei

Fra forsamlingslokalet skal det være minst to utganger. 1størm lokaler
bør det være flere.

Utgangene skal fordeles slik i lokalet at gangavstand til utgang ikke
blir over 40 m. Utgangene må plasseres så fjernt fra hverandre som
praktisk mulig. Eksempel på utgangsplasseringer vist på figur 33:41.

CA 300
PERSONER

Figur33:41 Figurenviserutgangeneplassertdiago-
nalti lokaletslikat deldervedoppståret
reeltvalgmellomutgangene.Forperson-
tallover300berdetværefiereutganger.

Det er en forutsetning at atkomsten til utganger skjer langs planlagte
oversiktlige og rettlinjede ruter. Avstanden til utgang måles langs
disse rutene.
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Kravet til rømningsveierer vist i tabell33:41.

Rømningsveger- Forsamlingslokale

Uhindretadgangtilminstto rømningsveger.
Kravettilrømningsvegergjelderbådeden
etasjenforsamlingslokaletbefinnersegi og
samtligenedenforliggendeetasjer.

Maks.40 m
Avstandenmåleslangsen reellfluktvegfra et
hvilketsomhelstpunkti forsamlingslokalet.

Remningsvegenessamledebreddeminst1 cm
pr.person.Hverenkeltrømningsvegskalha
minst1,2 m fribredde.

Tabell33:41

Generellekrav

Etasje

Remningsveg

Avstandfradør
i forsamlings-
lokaletilnær-
mestetrapp
(utgang)

Avstandi for-
samlingslokale
tilnærmeste
rømningsveg
(dør)

Fribreddei
rømningsveger

Direkteutgang
tildetfri

Maks.30 m

2 - 8
(gulvinntil
22 m over
terreng)

Minstto
Iukkkede
trapperom

Maks.30 m

(gulvmerenn
22 m over
terreng)

Minstto brann-
tryggetrappe-
rom

Maks.30 m

Alledører til og i rømningsveiskal ha en fribredde på minst 1,2m.
Smaleredører tellesikkesomutgangsdørerogskalikkemerkesmed
markeringsskilt.

Isteden for en dør med lysmål 1,2m kan det brukes to dører med
lysmål90cm. Dørene skal ha samme slagretningog være plassert
ved siden av hverandre,f.ekstofløyetdør mot midtstolpe.Lysmålet
får likevelbare settestil 1,2m.Detskyldesat slik løsninggir mindre
effektivrømningsbreddeenn det den samledebreddekan gi inntrykk
av.

Framellometasjeog galleri kan en av flerepåbudte rømningsveier
gå via salen.

33:42 Belysning og merkingav romningsvei

Sekapittel 30:77og 30:782.Skiltsom bør brukes er vist i
NS-ISO6309Brannvern.Varselskilt.

Forøvrigvises til publikasjonen
Nødlysanleggfra Selskapetfor lyskultur
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33:43 Beregningavpersontall

Når et forsamlingslokale er planlagt brukt til forskjellige formål, skal
de branntekniske kravene utføres i samsvar med det alternativet som
gir størst antall personer. Dette gjelder f.eks idrettshaller som også
skal brukes til andre formål som konserter, festarrangementer o.l.
Persontallet for oppholdsarealer uten sitteplasser kan beregnes etter
0,6 m2 pr. person.

Tabell33:43 Veiledendetabellforberegningavperson-
talli bygninger.Tabellenkanbrukesder
maksimaltantallpersonerikkeerbestemt
av antallstoler. Barede arealersom er
tilgjengeligeforpublikummedregnes.

Værvarsomsåbrukavtabellverdieneikke
gir laverepersontallendetsomfaktiskvil
forekommei bygningen.

33:5 Sitteplasserogpassasjer

Pemontallfordirnensjoneringavbredde
remningaveg

Utenfasteplasser0,6 m2fflerson

Ståplasser(leaplasser)0,3 m2lperson

Setveringsstedmedstoler 1,4m2Iperson
ogbord

33:51 Sitteplasser

Løse stoler og benker vil lett kunne velte og vanskeliggjøre rømming.
For å sikre seg mot dette kan stolene kobles sammen 5 og 5 eller festes
i gulvet. Løse benker bør av sarnme grunn ha minst 5 sitteplasser. I
lokaler med bord for servering kan det brukes løse stoler. Mellom
stolrader bør det være fri avstand på minst 0,4 m. Antall sitteplasser
mellom to passasjer bør ikke overstige 30, og maks. 15 med passasje
bare på den ene siden av stolradene.

Figur33:51 Avstandenmellomstobyggogseteforkant
bør ikke være mindreenn 0,4 m. Ved
denneavstandbørantallsitteplasserpr
radikkeoverskridedetsomerangitt. Ved
størreavstanderenn 0,4 m, kanantallet
sitteplasserpr radøkestil 40 derdet er
gangpassasjepåbeggesider.Gangpassa-
sjenesbreddedimensjoneresetterperson-
tallet.

Maks.15plasser

Min.1,2m

GræS

Maks.30plasser
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33:52 Passasjer

Passasje(gang)med helning og trapp er vist i figur 33:52.

Maks.helling1:10

Maks.helling1:10

Mån.0,75m

Min,0,75m

Figur 33:52 Snittegning gjennom passasje (gang) i
forsamlingslokalesom viser maksimuni
tillatt helning og minimum lengde pd
horisontalovergang mellom helning og
trapp. Trappenmd hagodestigningsfor-
hold(1 inntrinn + 2 opptrinn = 62 cm ±
2 cm) og børildceha sterreopptrinnenn
0,16 m. Trappetrinn skal vx.re direkte
eller indirektebelyst.

	

33:6 Slokkingsredskapog brannalarm-
anlegg

Brannslangerog håndslokkingsapparaterbør som regel installeres
og værelett tilgjengeligfra forsamlingslokaletog tydeligmerket Fast
scene skal alltid ha brannslokkingsutstyr,se kapittel 33:8.

Brannalarmanleggbør alltid installeres i lokaler der det på annen
måte er vanskeligå få varsletpublikumsomoppholdersegi lokalet,
f.eksi store uoversiktligelokalerog der lokaletkan delesopp i flere
mindre saler. I et teatervil det oftestvære tilstrekkeligat publikum
varsles fra scenen, mens slik varslingsom regelvil være vanskelig
å gjennomføref.eksi et serveringslokale.

Vestibyler,garderoberog romningsveiermed langavstand tildet fri
bør vurderes utført med brannalarmanlegg,fortrinnsvisbasert på
røykdetektorer.

EnsærskiltveiIedningom brannalarmanlegger under utarbeidelse
hos Statens bygningstekniske etat og Direktoratet for brann- og
eksplosjonsverni fellesskap.

	

33:8 Lokale med bygningsmessig fast
scene over 60 m2

Kontor,lager,garderobermm
(branncelle)

Tilskuerrommetogscenearealetskalværeskiltfrade bakenforliggen-
de rommenemed branncellebegrensendeveggeri samsvarmed den
aktuelle bygningsbrannklasse,se figur 33:8.

Bakecene Figur33:8 Prinsippskisse som viser nødvendige
brannskillerderlokaletharfast sceneOVer
60 m2.

Branncelle-
begrensentle
vegger

Brannteppe
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Vs dnrtg¶ yggis%rskrift 1987 33:8

Sceneåpningen skal ha "brannteppe". Ved scener opp til 125m2 kan
dette teppe være utført av materialer som f.eks glassfiber eller brann-
impregnerte tekstiler. Større scener bør ha ubrennbart brannteppe
(stål e.D. Med scene menes ikke forscene.

Podier eller scener som står fritt i lokalet og som ikke har kulisser ol
av betydning, behøver ikke å ha brannventilasjon.

•
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Kap34 Industri,håndverkog lager. 411
Garasjer- brannvern

34:1 Felles bestemmelserfor bygninger
forindustri,håndverkog lager,og
forkontor.

34:11 Rømningsvei

Kravenetilremningsveiererfellesforovennevntebygningstyperog
er avhengigavbygningensetasjeantall.Deter adgangtil å velge
mellomalternativerømningsveier,se tabell34:11.

Tabell34:11 Remningsvei- Bygningerfor industri,
hdndverk,lagerogkontorer

iGenerellekrav Uhindretadgangtiltorømningsvegerfrahverbranncelle

Etasje 1 " 2-8

Rømningsveg Dørtil Dørtil Minstto Minstto
rømningsvegrømningsvegåpne brann-
/utgang+ /utgang+ trapperom trygge ,
vinduz vinduz trapperom

Avstandfrabrann- Maks15mmedentrapp/utgang
celle(dør)til Maks.30mmedtoellerfleretrapper/utganger
nærmestetrapp
ellerutgang

Avstandfra
arbeidsplasstil AvstandenmåleslangsenreellfluktvegsomtarhensynI
nærmesterømnings-IIIinnredningogmøblering.Bygningsrådetkankreve
veg(dørMndu) kortereavstandenn50mz

Merknader:
Gjelderogsåbranncelleri andreetasjermeddirekteutgangtildetfri.

Underkantvindumaks.1,5movertereng.Dersomdeterminstetvindupr.
100rffibruttoareali etasjen,kanavstandtilterrengøkestil5m.

Detvilværeaktueltåkrevekortereavstandenn50mfraarbeidsplasstil nær-,
mesterømningsvegi feks:

' • Lokalermedinnredningellerlagringsomgirdårligoversikti lokalet
• Lokalerhvordeterfareforraskutvklingogspredningavbrannen.Detle
gjelderf.eksproduksjonslokalerhvordetbrukesbrennbarevæskereller
hvordeterfareforavsettingavstøvpåveggflateroghimlinger,noesom
kanmedførehurtigflammespredning.

Maks.50m 1
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Fig34:11a

CFAIE2

  ••• ORMI+
CEUE3

Gangavstandtil rømningsveiskal ikke
averskride50 m. Dersommøbleringfast-
leggerrømningsrutemålesdenne,dersom
møbleringikkefinnes,målesparalleltmed
veggene.

Nårdetbareeren rørnningsveimdlokalet
havindu.Remningsveienslengdeskalda
ikkeværeover15m.

VINDU
Figur34:11b

MAKS.15MUT

For tilrettelegging av rømning innenfor en branncelle se forskriftens
generelle bestemmelse, kapittel 30:63

	

34:12 Belysningog merkingavromningsvei

Markeringsskilt med markeringslys over dør til rømningsvei, henvis-
ningsskilt til rønmingsvei, samt ledelys bør kreves ved uoversiktlige
lokaler, og/eller der virksomheten i bygningenforutsetterat remning
må skje særlig raskt. Det vises forøvrig til kapitlene 30:77 og 30:782.

	

34:13 Slokkingsredskap

Slokningsutstyr som eventuelt kreves installert, må plasseres på lett
tilgjengelig sted og plasseringsstedet merkes med lett synlig skilt etter

NS-ISO 6309 Brannvern.Varselskilt.

	

34:2 Bygningerforindustri,håndverkog
lager

Kapitlet benyttes for bygninger med industriell- og/eller håndverks-
messig virksomhet, herunder bilverksteder samt lagerbygninger.
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34:21 Generelt

Punktet har klar sammenheng bLa med den skjønnsmessige fastsett-
else av krav til bygningsbrannIdasse for flere etasjers bygninger med
høy brannbelastning, se 34:22.

For virksomhet som kan medføre fare eller ulempe for omgivelsene
vil § 80 nr 2 i plan- og bygningsloven kunne anvendes for å skjerpe
kravene utover det som er fastsatt i Byggeforskriften, eller sette andre
krav enn det forskriften inneholder. Begrensningen er at det er nød-
vendig for å forebygge fare for personer i eller utenfor bygget, eller
ulempe. Det sikkerhetsnivået som forskriften inneholder for
"normale" bygg vil være normgivende for hvor langt en slik
skjerpelse kan gå.

Det må her nevnes at plan- og bygningslovens § 80 nr 1 idag har liten
betydning og må ses som en overlevning fra tidligere regelverk Sær-
lig begrepet bmken ”brannfastmateriale" har liten relevans i relasjon
til dagens bestemmelser for øvrig. Vi anbefaler heller at § 80 nr 2
brukes der det er nødvendig med særlige tiltak

	

34:22 Bygningsbrannklasse

Bygningsbrannklassen bestemmes ut fra bygningens etasjeantall og
spesifikke brannbelastning MJ/m2 , se tabell 34:22 i forskriften.
Brannbelastning og spesifikk brannbelagming er definert i forskrif-
tens kapittel 30:21.

Brannbelastning

Spesifikk brannbelastning angitt i forskriftens tabell 34:22er den tota-
le brannbelastning i bygningen eller i en avgrenset del av bygningen
(branncelle) fordelt på arealet av de omgivende bygningsdelene
(gulv, vegger og himling).

Brannbelastning omfatter alle brennbare materialer i bygningskon-
struksjoner, fast innredning og møbler samt alle brennbare stoffer
som skal oppbevares eller lagres i bygningen.

Brannbelastningen beregnes ved hjelp av de enkelte materialenes
eller stoffenes spesifikke varmeverdi angitt i MJ/kg.

Retningslinjer for beregningav brannbelastning er angitt i
NS 3478 Branntekniskdimensjoneringavbygningskonstruk-

sjoner.
I et tillegg til standarden er det oppgitt spesifikk varrneverdi for en
del stoffer.
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Bilreparasjon 200MJ/m2

Bokhandel 1200MJ/m2

Mebelutstilbng 350MJ/m2

Trevarefabrkker 1000ktlim2

Trykkerier 450MJ/m2

Matvarelager 900MJ/m3

Mebellager 800-900MJ1m3

Trevarelager 1300MJ/m3

Tabell34:22 Tabellengir eksemplerpå brannbelast-
ning i noenbygninger.

Tallene innbefatter barelagerets varer,
brannbelastningfrabygningensbrennbare
konstruksjonerkommeri tillegg.Tallene
gjelderbrannbelastningpr.rn3ellerform2
gulvflate.Omregningtilbrannbelastning
pr.m2omhyllingsflateerforholdsvisenkel,
men kan ikke oppgis her idet den er
avhengigav branncellenssterrelseog
form.

34:23 Arealoppdeling, sprinklerog
brannventilasjon.

Største tillatte bruttoareal pr. etasje og krav til brannventilasjon og
sprinkleranlegg fremgår av tabell 34:23.

Brannventilasjon kan bare erstatte sprinkler i åpne lokaler og der
yttertaket samtidig er taket over det arealet som skal brannventileres.

Statens bygningstekniske etat har utgitt en særskilt veiledning for
dimensjonering av brannventilasjon

HO-5/89 Veiledningfordimensjoneringavtermiskogmekanisk
reykventilasjon.

34:24 Lokalermed spesiell virksomhet

Lov om brannfarlige varer, med tilhørende forskrifter, gir regler for
oppbevaring og behandling av brannfarlige varer. Lov om eksplosive
varer, med tilhørende forskrifter, gir tllsvarende regler for eksplosive
varer.

Rom/areal hvor det nyttes brannfarlige varer kan også sikres ved at
arealet ventileres tilstrekkelig, og ligger slik til at antenning ikke kan
skje fra andre virksomheter i nærheten, eller at den spesielle virksom-
heten er områdebeskyttet med sprinkleranlegg . Dette gjelder f.eks
sprøytemalingsbokser, lakkeringsanlegg o.l.

34:3 Kontor

34:32 Branncelleinndeling

Hver bruksenhet skal være egen branncelle. Det er således anledning
til å dele opp en bruksenhet i flere rom uten at det stilles krav til de
omsluttende bygningsdelene. En bruksenhet kan bestå av flere
cellekontorer som brukes av samme bedrift, kommunal avdeling etc.
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Detvesentligeer at brukernehar rimeligoversiktover hva som skjer
i lokaleneog at utgangenetilen hver tid er tilgjengelige..Oppdeling-
en må ikkeskjepå en slikmåte at alarmeringog rørnningvanskelig-
gjøres,se 30:63.

I forøvrigoversiktligelokalerkan en bruksenhet oppdeles i enkelt-
kontorer uten at det kreves branncellebegrensende vegger mot
eventuellkorridor. Deleset kontorarealopp for flerebrukere ( eller
areal med enkeltkontorer tas i bruk av flere brukere) blir hver
brukersområdeå ansesomenbruksenhetogskalderforutgjøreegen
branncelle. De arealer som er felles for flere brukere skal i så fall
utgjøre egnebrannceller.

Enbyggherresom ikkeer heltsikker på fremtidigbruk kan således
byggeseg til fremtidigeproblemer,dersom lokaleneskreddersysfor
en bruksenhet. Fremtidig utleie av en del av enheten vil kreve
søknad ombruksendringetter§ 93annet ledd fordibruken vilvære
i strid med forutsetningeri den tillatelsesom ble gitt da bygget ble
oppført, med påfølgendebyggearbeider.

	

34:4 Garasjer

	

34:41 Generelt

Bestemmelsenegjelder for garasjering av personbiler, lastebiler,
busser, traktorer uten for landbruk ol. Opplag for kjøretøyermed
frakobletstartbatteri regnes imidlertid som lagerbygg.

Deter ikkegitt særforskrifterforoverdekkedebiloppstillingsplasser.

Smaregravi garasje

Dersomdet finnessmøregravmå denne ha særskilt avtrekk slik at
eventuelle eksplosiveeller helsefarligegasser ikke blir liggende i
smøregraven.Avtrekkfrasmoregravbør væremekaniskog tilkoplet
lysbryterslikat viftemotorstartesnår lyset tennes. Avtrekketmå ha
tilstrekkeligkapasitet.

Dersomdet finnessluk i smøregravmå dette utføresslikat det ikke
føresolje,bensinetctilavløpsnettet.Sekapittel46:41sombestemmer
at anleggfordestruksjonellernøytraliseringav gasserogvæskerskal
være godkjentav bygningsrådet.

	

34:42 Bygningsbrannklasse

Bygningsbrannklassenbestemmesut fra etasjeantallog bruttoareal
pr. etasje. Bygningsbrannklassener også avhengig av om garasjen
skal utføres som egen bygning eller som del av bygning for annet
formål.I sistnevntetilfellemå garasjerover 50m2bruttoarealminst
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utføres i bygningsbrannklasse 2, mens garasjer med mindre brutto-



areal enn 50 m2kan ha bygningsbrannklasse som resten av bygningen.

34:43 Garasjei bygning for annet formål

34:431 Skille mot rom for annet formål

Krav til branncellebegrensende konstruksjon er avhengig av garasjens
bruttoareal og bygningen som garasjen legges i. Kravene i tabell
34:431 er minimumskrav.

Tabell34:431 Skille mot romfor annet formål

Genrellekrav Etasieskillerog veggerskaltettemoteksosgjennomgangIii
øvrigeromibygningen

Bruttoareal <50m2 50-400in2 >400m'

Skillekonstruk- MinstB30" MinstB60 Brannvegg
sjoner Branndekke

Merknad:
" Gjeiderikkegarasjei sammebruksenhe11eks garasjei enebolig

34.432 Forbindelse med andre rom

Forbindelse mellom garasje og boligrom må bare skje gjennom et
mellomliggende rom som kan tjene som "sluse". Soveromsgang,
entre, hall o.l. hvor dører kan bli stående i åpen stilling, samt trappe-
rom, må betraktes som uegnet.

Det mellomliggende rom må være ventilert slik at eksosgasser fra
garasjen ikke kommer inn i bygningens øvrige rom. Dør fra garasje
til det mellomliggende mm må være saaskilt tettsluttende, dvs, utført
med tettningslist.

34:44 Avstandtil annen bygning

Garasjens bruttoareal er bestemmende for krav til avstand fra annen
bygning. Som alternativ til avstandskravet kan det stilles krav til skil-
lekonstruksjonene mot annen bygning, se tabell 34:44.
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34:44

Tabell34:44 Avstand til annenbygning




Garasjensbruttoareal >50 -400m2 >400rn2

Avstandtilannenbygning Minst2m Minst8m Minst8m

Skillekonstruksjonersom MinstB30 MinstB60 Brannvegg
alternativtilavstandskravet ellerinnvendig

kledningKl A"




branndekke

Mertmed:




" Gjelderikkei forholdtilbygningerisammebruksenhet

Bolig- garasje, avstander og branncellekrav

Når garasjenersammenbygget med hoveclhuset teller garasjensom
en del av hovedhuset. Kravettilbegrensningsveggmot annenbruks-
enhet er branncellebegensende konstruksjonetter 30:3221( i byg-
ningsbrannklasse4 B30),elleravstand8 m til annen bruksenhet,eller
4 m til nabogrense.

Når garasjenikke er sammenbygget med hovedhuset, må avstand
mellom hovedhuset og garasjen være så stor at vedlikehold av
veggene kan utføres, det vises til pb1§70 nr 1 med hensyn til god-
kjenning av plassering. Garasjenbetraktes i dette tilfelle for seg,
uavhengig av hovedhuset med følgende krav:

Ingenkravmot hovedhuset dersom dette inneholderbareén
bruksenhet.
Avstandminst2 m. til annenbruksenheteller B30mot annen
bruksenhet eller kledning K1-A i garasjen.

Ingenkrav Figur34:44 Eksemplerpd branntekniskekravvedplas-
seringav garasje< 50 m2 i småhusbe-
byggelse.

›Om

Ingenkrav
> 8m 


2m

Det er ikkekrav til skilleveggermellom
garasjeog egenbolig.

Avstandmellomboligeneskalværeminst
8 m dersomdet ikkeskal stilles krav til
ytterveggene. Mellomdisseboligenekan
det oppføressmågarasjermed innbyrdes
avstandminst2 rn. Eravstandenmindre
mdgarasjeutføresmedveggB30ellerkles
innvendigmedK1-A.

Bm

2m

Eiendomsgrense
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Vsl[edning /H Byggs sktrM 1987 35

Kap 35 Salgslokaler - brannvern

Kapitlet gjelder for rom og bygninger beregnet for salgsvirksomhet,
også for bygninger som til vanlig brukes til annen virksomhet, men
som tidvis brukes til salg og utstilling, f.eks idrettshaller som kort-
varig brukes til utstilling og/eller salg.

Branntekniske krav til bygninger med blandet bruk er omtalt i
kapittel 30:311.

Statens bygningstekniske etat har utgitt en særskilt velledning for
overbygde gårder og gater

HO-1/88 Veiledningforbrannvernav bygningermedoverbyg-
degårderoggater.

11) 35:1 Bygningsbrannklasse

Forskriftens tabell 35:1viser sammenhengen mellom etasjetall, byg-
ningsbrannklasse og sikringstiltak Brannalarm er behandlet i kapittel
35:6.

Dekke over kjeller skal i alle bygninger være A60. Der trapperom og
sjakter går ned i kjelleren må det treffes tiltak slik at dekkets funksjon
ikke svekkes. Følgende løsning vil være tilfredsstillende:

trapperomsvegger A60 med dør A60 S
andre sjaktvegger i kjeller A60 med dør/luke A60.

Termisk brannventilasjon er bare egnet i store uoppdelte lokaler der
lukene kan plasseres i yttertaket over lokalet. dvs, i ett-plans byg-
ninger og i øverste etasje i bygninger med flere plan.

Mekanisk brannventilasjon kan være et alternativ når termisk
brannventilagjon er uegnet. Slike anlegg krever store kanaltverrsnitt
og egnet styresystem.

Statens bygningstekniske etat har utgitt en særskilt veiledning for
dimensjonering av brannventilasjon

HO-5/89 Veiledningfordimensjoneringav termiskogmeknnisk
reykventilasjon.

	

35:2 Branncelleinndeling

Flere salgslokaler kan være gruppert rundt et felles torg og blir da å
regne som ett salgslokale og kan utgjøre en og samme branncelle, se
likevel kapittel 35:3 om rømningsveier.

Serveringssteder for inntil 150 personer kan inngå i branncellen, se
kapittel 33:1 om bygningsrådets adgang til å sette krav til også
mindre forsamlingslokaler.

Større serveringssteder - over 150 personer - skal alltid utgjøre egen
branncelle og utføres som forsamlingslokale etter kapittel 33:3.
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35:3

35:3 Rømningsvei

Flere salgslokaler som regnes som ett og utgjør en branncelle skal ha
remningsveier beregnet etter lokalene samlet. Dersom det settes opp
vegger mellom de enkelte lokalene, må det sørges for utganger slik
at rømning kan skje i to motsatte retninger og at avstanden fra
ethvert sted i hvert lokale ikke overskrider 30 rn. Krav til namnings-
vei er vist i tabell 35:3.

Med hensiktsmessig fordeling av utganger fra salgslokaler forstås:
remningskal kunne skje i minst to motsatte retninger - flukt-
retningene må ikke sammenfalle.
fra ethvert sted skal avstand til nærmeste utgang ikke være
over 30 m.
utgangenes bredde skal være noenlunde jevnt fordelt.
nødutgang skal hver for seg ha bredde minst 120 cm.

Figur35:3a Utgangsbreddene- sammenlagtbteddepd
utganger og nedutganger- må være
minst 1 cm pr. person. Ingenenkeitut-
gangmdhamindrebreddeenn 120cm.
Avstandenfra ethvertsted i lokalettil
utgangmdikkeværeover30m.13mdden
mellomreolenemåildceværemindreenn
90cm.

Uta
1,8m

1
Nødutgang

I større gs o e m utgangene p asseres s • at rømningsveiene
blir oversiktlige. Utgang gjennom kassene er sterkt hindrende og bør
Ikke medregnes med mer enn maks halve virkelige bredde.
Umiddelbart i nærheten av kassene bør det ordnes med gangvei som
kan benyttes i nødstilfeller dersom trengsel foran kassene oppstår.

Samlet bredde på utgangene skal være minst 50 an pr. 100m2butikk-
areal. I arealberegningen inngår alle arealer som er tilgjengelig for
publikum. Der det inngår serveringssteder i arealet må persontallet
i serveringsstedenemedregnes i utgangsbredden for de utgangene
som ligger nærmest serveringsstedet.

Figur35:3b Utgangsforholdi størresalgslokale.1per-
sontallberegningenskalinngddetarealet
somertilgjengeligforpublikum.Utgang-
er gjennomkasseneer sterkthindretog
børikkemedregnesmed merenn halve
bredden.

PkItAl
(111)
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35:4 Belysningog merking

Lokalet vist på figur 35:3a har ingen særlig fremtredende veier og hele
lokalet må således forsynes med ledelys. På figur 35:3b vil det være
filstrekkelig med ledelys i det markerte feltet mellom utgangene.

Skiltene over utgang/nødutgang bør være minst 20 x 20 cm med
leseavstand 30 m, ved større leseavstand må skiltstørrelsen økes, se
også kapittel 30:77.For bruk av leelys og markeingslys vises til publi-
kasjonen

Nødlysanleggfra Selskapet for lyskultur.

	

35:6 Brannalarmanlegg

En særskilt veiledning om brannalarmanlegg er under utarbeidelse
hos Statens bygningstekniske etat og Direktoratet for brann- og
eksplosjonsvern i fellesskap.

	

35:7 Sprinkleranleggog brannventilasjon

Retningslinjer for utførelse av sprinkleranlegg er utgitt av Statens byg-
ningstekniske etat og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern i
fellesskap

HO-1 /90 Retningslinjerforoffentligepdbudtesprinkleranlegg.
Det vises også til

HO-5 /89 Veiledningfordimensjoneringavtertniskogmekanisk
røykventilasjon.

109



Kap36 Overnattingssteder- brannvern

36:1 Generelt

Bestemmelsenegjelderforbetjenteovernattingsstedermed minst 10
senger dersomsengetalletermindreenn 10,benyttesbestemmelsene
i kapittel 31,boliger.

Med betjenti denne sammenhengmenes at det finneset ellerannet
tilsyn f.eks med hensyn til renhold, skifte av sengeklær m.v.
Følgendebygninger anses ikke som overnattingssted

fengsler
militæreforlegninger
trygdeboligerder beboerneer friskemenneskermed hver sin
selvstendigeleilighet
hybelhusnår hverhybeler en selvstendigboligelleret få tall
hybler er gruppert om et felleskjøkken
betjeningsboligerved overnattingssteder når disseer i egen
bygning eller på annen betryggende måte skilt fra virk-
somheten
selvbetjeningshytter.

•
Førdetgisbyggetillatelseforovernattingsstederskaldet etterkapittel
14:15innhentes uttalelse fra Statens bygningstekniske etat om de
branntekniske forhold. Det er ikke nødvendig å innhente slik
tillatelsenår:

sengetalleter under 20
kommunen er fritatt for å innhente slik uttalelse
mindre tilbygg,påbyggogandre forandringersomikkegjel-
der branntekniskeforhold.

Vedpåbygg,tilbyggellerforandringerav beståendebygningkan det
etterkapittel30:31krevesat de delerav bygningensomikkeomfattes
av byggearbeideneutbedres.Tiltaksom må prioritereser i alminne-
lighet følgende:

alarmanlegget
merkingog belysning
ordning av rørnningsveiermed hensyn til oversiktlighet,
bredde, kledningog overflatedører.

	

36:2 Overnattingssteder

	

36:21 Bygningsbrannklasse

Som hovedregelkan alle bygninger oppdeles med brannvegg i så
storearealersomangitti det enkeltekap. Forbygningeri by • gs-
brannklasse3 tilovernattingssteder denne regelenskjerpet.Årsaken
til denne skjerpelsener at overnattingssteder ofte befinner seg på
stederder brannvesenetsinnsatstidblirforlang. Kravettiloppdeling
i bygningsbrannklasse3 fremgårav figurene36:21a-d.

36
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V dinkiQ Plyggsi:fwskrn 1987 36:22

>8m
-

Figur36:21aDet stillesingenkravtil de motstdende
veggenenår avstandener minst8 m.

Bbld3
dnetasie<600m2
loetasier<300rra

Bbid3
drietasieceoorn2
loetasjer303rn2




?.6m




Figur36:21b Nåravstandener mindreenn 8m men
størreenn6 inskalenavdeveggenesom
vendermothiyerandreutføressombrann-
vegg,- mindreavstandenn 6 m er ikke-
tillatt.

Ikaniwegq

Bbk13
dnetasje<600frQ
loetasier<300m2

81:dd3
d,netsie<6001112
10etasher<300rri2




3
etdsje<604rn2
etasier<300rn2

>6m

3
' elasie<600rn2

etasier<300in2

Figur36:21cMellomrommet mellomto bygningeri
bygningsbrannklasse3 kanbebyggesmed
bygningi bygningsbrannklasse2.

De delerav bygningensom er skilt fra
hverandre teller som selvstendige
bygninger.

Bbki2

/
Brarrnegg

etasiec600m2
,to etasjer300m2

Figur36:21d Veggen mellom den ene bygningen i
bygningsbrannklasse3 og bygningeni
bygningsbrannklasse2 kanogsdutføresi
B 60, menbruttoarealetpr. etasjesamiet
forbygningeni bygningsbrannklasse3 og
bygningsbrannklasse 2 md da ikke
overskride600m2og300m2i henholdsvis
en ogtoetasjer.

add3
énettsjd<600ri12
ioetasiat300rn2

atdBraneregg

EtM3

	

36:22 Branncelleinndeling

Hvert gjesterom skal utføres om branncelle.

Dekke over kjeller skal i alle bygninger være A60. Der trapperom og
sjakter går ned i kjelleren må det treffes tiltak slik at dekkets funksjon
ikke svekkes. Følgende løsning vil være tilfredsstillende:

Trapperommets vegger i kjeller A60 med dør A60 S.
Andre sjaktvegger i kjeller A60 med dør/luke A60.

Et lokale i overnattingssted kasi ha åpen forbindelse over fiere plan.
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36:23 L L L

Deter ingenbestemmelseom antallplan,dog bør maks treplan for-
bindes. Detgjelderfølgendesærkrav avhengig av brutto gulvflate
i de lokalersom forbindes:

Inntil 200m2uten særskilte tiltak.
Inntil 800m2med sprinklerbeskyttelseeller begrensnings-
veggerog dekker A60.
Over 800xn2sprinklerbeskyttet.

Heissjaktsomforbinderflerebranncellerskalikkestå i åpen forbind-
else med fellesservicelokaler,men utføres med sluse og med selv-
lukkende dører.

Større enkeltromeller grupper av rom utgjør minst 120m2eller er
beregnet for mer enn 150 personer regnes som forsamlingssal.
Lokalet/eneog rømningsveienskalhver forsegutgjøreegnebrann-
celler.

	

36:23 Kledning og overflate

Krav til kledningog overflate fremgårav tabell30:42.Den lempe-
ligerebestemmelsenfor branncellermindre enn 200m2gjelderikke
for overnattingssteder.

	

36:24 Rømningsvei

	

36:241 Remningsvei

Alternativ rømningsmulighetskal med vissebegrensningerfinnes
fra ethvert rom i overnattingssteder. I tilleggskal minst ett vindu i
soveromutføressomredningsvindu etter kapittel30:76.Kravetom
rømningsvindu er uavhengig av bygningensetasjetall. Vmdu vil i
tillegg til rømningsfunksjonogså ivareta behovet for frisk luft i et
branntilfelle. Det vil derfor ha en nyttig funksjonogså i bygninger
somer forhøyetilat vindunormaltvilkunnebrukestilramningsvei.

Trapperom skal utføres som lukket. . I bygninger over 8 etasjer,
kreves trapperomrnetutført branntrygt. Setabell 36:241.

Detskalværeadgang til to uavhengigerømningsveierfrahvert rom.
Hvert soveromskal i tilleggha minst ett vindu som tilfredsstiller
kravene i 30:76.

Trapperornmetskalha dør direktebildet friellervia forbindelsesgang
som er utført i samme branntekniske klasse og konstruksjon som
trapperommet. Dettevil bl.asi at forbindelsesgangenmå ha dører
bare til korridorog ikkedirekte til rom. Dettefølgerav kap 30:713.
ledd.
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Vfz-Usdrflng Byg rskr 1987 36:242

Figur36:241 Maksimaittillatteavstanderjrabranncelle
tilnærmestetrappogkravtiloppdelingav
korridormedflammestoppendederFl5S.

Brann-
celle

Brann-
celle

Brann-
celle

Brann-
celle

Brann-
celle

25m

I
DørF15SI

— T
s 30m DørF15S

36242 Belysning og merking av rømningsvei

Merkingenskalutføresog plasseresslikogmedtilstrekkeligstore
symbolertilatdener lettsynligfraethvertstedikorridor.Hvorkor-
ridorener ført i vinkelmå det brukeshenvisningsskilt.Det vises
forøvrigtilgenerellehenvisningeri kapittel30:77og30:782.

36:243 Oppslag

Oppslagetskalinneholdeplanovervedkommendeetasjemedtydelig
angivelseavrommetsbeliggenhet,trapper,slokkingsredskapm.v.Sup-
plerendeopplysningeromhvorledesmanskalforholdesegi brann-
tilfellekangisi formavteksteventueltmedsymbolet Vedbrukav
tekstskaldennei tilleggtilnorskogsåværepåandreaktuellespråk.
Påbakgrunnavnormalturismeogreisingoverlandegrensenebør
oppslagetsåledesværefirespråklig.

36:26 Brannalarmanlegg.Vaktrom

36:261 Brannalarmanlegg

Ensærskiltveiledningombrannalarmanleggerunderutarbeidelse
hos Statensbygningstekniskeetat og Direktoratetfor brann- og
eksplosjonsverni fellesskap.

Detvisesforøvrigtil
NOU1981:2Brannsikringav sykehjem.

Alarm€:ftverenslydstyrkemåværeminst60dB(A)vedsovestedetog
minst20d8 overbakgrunnsstøy.
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36:262

I hoteller med høyttalerardeggbør anlegget tas i bruk som del av
varslingen ved branntilfelle. Erfaringsmessiger det stort behovfor
veiledningav gjesterved branner i hoteller.

	

36:262 Vaktrom

Hensikten med vaktrom er å sørge for et bestemt sted hvor betjen-
ingenkan nås til enhver tid på døgnet og hvor det alltider personer
til å iverksettenødvendige tiItaki dIfellebrann. ResepsjonenviItil
vanligvære det mest egnedested til å ivaretade nevnte funksjoner.

Plassering av vaktrommet i annen bygning enn resepsjonen bør
unngås.

	

36:28 Reservebygning

Hensikten med reservebygninger at det skal være et sted i rimelig
nærhet som kan oppvarmes og gi gjestenely i tilfellebrann.

Nødvendighetenav reservebygningmå vurderesetterforholdenepå
stedetbl.amed hensyntil de klimatiskeforholdog annenbebyggelse
i nærheten.

Dersomovernattingsstedetbestårav flerebygningervilen av disse
bygningenekunne anses som reservebygning.

	

36:3 Campinghytter

Campinghytter er enkle småbygninger som brukes til utleie i for-
bindelse med campingplasser.

Avstanden mellom de enkeltehyttene er ikke regulert, men de må
grupperes med bruttoareal max 75 m2. Det må være minst 8 m
mellom gruppene.

Fleresammenbygdecampinghytteri én etasjeog med direkteutgang
til det fri behandles etter kapittel31.
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II, Kap 37 Sykehus og pleieanstalter -
brannvern

37:1 Generelt

Bestemmelsene gjelder for sykehus og pleieanstalter med minst 10
senger.

Sykehus og pleieanstalter omfatter:
sykehus
sykehjem
kursted
rekonvalesenthjem
aldershjem m.v.

Følgende bygg omfattes ikke av kapitlet, men faller inn under bestem-
melsene i kapittel 31, boliger:

pensjonistboliger hvor hver boenhet er en selvstendig
leilighet.
betjeningsboliger som er skilt fra virksomheten på betrygg-
ende måte.
pleieanstalt med mindre enn 10 senger.

9

9

Før det gis byggetillatelse for sykehus og pleieanstalter skal det etter
kapittel 14:15innhentes uttalelse fra Statens bygningstekniske etat om
de branntekniske forhold. Plikten til å innhente uttalelsen påligger
bygningsrådet, ikke den som søker om byggetIllatelse. (Pr 1.novem-
ber 1990 er 117 kommuner fritatt helt eller delvis fra plikten til å
innhente uttalelse fra Statens bygningstekniske etat). Det er ikke nød-
vendig å innhente slik tillatelse når:

sengetallet er under 20
kommunen er fritatt for å innhente slik uttalelse
mindre tilbygg, påbygg og andre forandringer som etter
skjønn ikke berører de branntekniske forhold.

Ved påbygg, tilbygg eller forandringer av bestående bygning kan det
etter kapittel 30:31kreves at de deler av bygningen som ikke omfattes
av byggearbeidene utbedres. Tiltak som må prioriteres er i alminne-
lighet følgende:

alarmanlegget
merking og belysning
ordning av rømningsveier med hensyn til oversiktlighet,
bredde, kledning og og overflate, dører.

37:21 Bygningsbrannklasse

Dekke over kjeller skal i alle bygninger være A 60. Der trapperom og
sjakter går ned i kjelleren må det treffes tiltak slik at dekkets funksjon
ikke svekkes. Følgende løsning vil være tilfredsstillende:

Trapperommets vegger i kjeller A 60 med dør A 60 S.
Andre sjaktvegger i kjeller A60 med dør/luke A 60.
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37:3 '

37:3 Branncelleinndeling

Hvert sykerom betraktes om en boenhet og skal utgjøre egen brann-
celle.

Andre grupper av rom som brukes på samme måte og som naturlig
hører sammen skal utgjøre egen branncelle. Slike grupper av rom
kan f.eks være legekontorer med venterom.

37:4 Gulvbelegg

Gulvbelegg skal overalt være ubrennbart eller i brannteknisk klasse
G. Fortegnelse over klassifiserte gulvbelegg finnes i Norsk Bygg-
tjenestes

Byggenormserien,penn2.

37:5 Innredning

Det er ikke innført særskilte krav til fast innredning.

Kravet til kledning og overflate fremgår av tabell 30:42.Det lempe-
ligere krav i brannceller under 200 m gjelder ikke for sykehus og
pleieanstalter.

37:61 Romningsvei

Tabell37:61 Romningsvei

Generellekrav Torømningsvegerfrahverbranncelle.Hvertsengeromskali
tillegghaminstettvindusomtilfredsstillerkravenei kap.
30:76.Døri sengeromminst10

Etasjeentall 1 2-8

Rømnings- Dørtildet Dørtil korr- Minstto uk. Minsttobrann-
veger fri+dørtil idorsomhar kedetlappe- tryggetrappe-

korridor torømnings- romegnet romegnetfor
retninger forbåretran- båretransport

sport

Avstandiraopp- Maks.25m
holdsplassibrann-Maks.7mnårbranncellenikkeliggermellomtrappene.Se
celletilnærmeste Fig.37:61
trapp

Merknad:
Kravettil10Mtildørersattavrømningshensyn,menerforsmatttiltransportav
senger.Avhensyntilsengetransportbørdørenværeminst13M.
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Kravetomvindu i tilleggtilde to andre remningsveieneer uavhengig
av bygningens etasjeantall. Vinduet vil i tillegg til rømnings-
funksjonenogså ivaretabehovet for frisk luft i branntilfelle. Det vil
derfor ha en nyttig funksjon også i bygning som er for høy til at
vinduet normalt vil kunne brukes til rømningsvei.

Trapperom skal alltid være lukket. Over 8 etasjer kreves trappe-
rommet utført branntrygt. Se forøvrig tabell 30:61.

Trapperommetskalha dør direkte tildet friellervia forbindelsesgang
som er utført i samme branntekniske klasse og konstruksjon som
trapperommet. Dette vil bl.a si at forbindelsesgangen må ha dører
bare til korridor og ikke direkte til rom.

Maksimalttillatteavstanderfra branncelletilnærmestetrapp ogkrav
til oppdeling av korridor med flammestoppende dør F 15S.

Figur37:61 Rømningsveg

Brann-
ceHe

Brann-
celle

Brann- Brann-
cellecelle

Brann-
celle

- (N
- r-- I

DørF15SI

25m I

T-
f DørF15S

- T-I---"T"
5.30m

	

37:62 Belysningog merkingavrømningsvei

Merkingenskal utføres og plasseres slilcog med tilstrekkeligstore
symboler til at den er lett lesbare fra ethvert sted i korridor. Hvor
kortidoren er ført i vinkelmå det brukes henvisningssldlt. Detvises
forøvrig til de generelleanvisrtinger i kapittel 30:77og 30:782.

	

37:7 Slokkingsredskap

Brannslangermå plasseresslikat de er lett tilgjengelige,umiddelbart
i nærhetenav trapperomeller inngang. Håndslokkingsapparaterbør
plasseres på steder der vann er uegnet som slokkemiddel, f,eks i
kjøkken,fyrrom, lager for brannfarlige varer mv.

	

37:81 Brannalarmanlegg

Brannalarmanlegger obligatorisk i alle sykehus og pleleanstalter.
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Det skal alarmere alle som på egenhå.ndkan bringe seg selv i sikker-
het og alt hjelpepersonell. I større sykehus bør alarrnen oppdeles i
avsnitt slik at det gis alarm i det truede avsnitt og avventende varsel
i de tilgrensende ikke øyeblikkelig truede avsnitt.

En særskilt veiledning for brannalarm i bygninger er under utarbei-
delse i Statens bygningstekniske etat og Direktoratet for brann- og
eksplosjonsvern.

	

37:82Vaktrom

Vaktrommet skal ha orienteringstablå med alarmgiver for at oppstått
brann raskt skal kunne lokaliseres.

Vaktrommet kan ligge inntil remningsvei men bør ha en eller annen
form for fysisk skille f.eks skranke eller glassvegg.

	

37:9Kulverter, forbindelsesganger

Røykluker må bygges opp i terrenget slik at de ikke tildekkes av snø
og is.
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Kap38 Skur,arbeidsbrakker,bolig-
brakker,trelastopplagog haller
av duk ellerfolie

Bestemmelsene gjelder for alle de nevnte bygningstyper som grunnet
sin bruk ikke er naturlig å henføre til andre kapittel Bygningene
under dette kapittel er forutsatt å skulle være av enklere konsh-uksjon
og til kortvarig bruk. Det stilles vanligvis ikke krav til bygnings-
brannklasse.

38:1 Definisjoner

Skur Bygning uten krav til bygnings-
brannklasse og som skal tjene til over-
dekning av materialer, maskiner m.v.
på arbeidsplass og til enklere lager-
funksjon. Veggenekan være åpne på en
eller flere sider eller mer og mindre
tette.

Arbeidsbrakke

Boligbrakke

Bygning som brukes midlertidig i for-
bindelse med ett eller annet arbeid, har
en noe mer fullført bygningsmessig
karakter, er isolert og kan oppvarmes.
Eksempel: hvile- og spisebrakke, verk-
tøy- og redskapsbrakke, kontorbrakke
- større kontorbrakker som brukes
permanent anses som kontorbygning
etter kapittel 34:3.

Bygning bestående av en eller flere
enheter som settes sammen og som
utgjør midlertidige boliger. Til bolig-
brakke regnes også de deler som inne-
holder kjøkken, spisesaler og oppholds-
rom.

38:2 Skurog arbeidsbrakkepå
byggeplass

Det kreves ikke byggetillatelse for plassering av skux og arbeidsbrak-
ker til bruk under bygge- og anleggsarbeide. Dette fritar ikke bygg-
herren fra å følge gjeldende bestemmelser det vises til plan- og byg-
ningsloven §§ 70 og 85.
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38:3 Boligbrakketil brukunderbygge-
og anleggsarbeide

Oversikt over branntekniske krav fremgår av tabell 38:3

Tabell38:3 Branntekniskekrav til boligbrakke

Generellekrav • Maks.to etasjer
Maks.1800m2samletbruttoareal

Kravtil seksjonering • Maks.600m' pr.seksjon
medbrannveggA 120 • Skillemellomsoveavdelingogandrerom

Antallsengeplasser • Maks.44sengeplasserpr.seksjon
Maks.132sengeplasserpr.bygning

Avstandtil annen • Minst8 m
bygning • I tettbebyggelsekanbygningsrådetettervurderingav

brannrisikoentillatemindreavstand
Mindreavstandenn4 mkreverB 60vegg

Innvendigeoverflater • MinstIn2

Slokkingsredskap • Brannslangerderdetertrykkvann
Eventuellehåndslokkingsapparater

Kravtil brannalarm-

anlegg

Reservebygning

Unntak

10ellerlieresengeplasser
Røykdetektoreri gangerog korridorersamtmanuelle
brannmeldere

Kankrevesavbygningsrådetvedavsidesligendebolig-
brakkeanlegg

Inntil4 sengeplasserforbetjeningkaninnredesuten
branveggmotandrerom
Boligbrakkei enetasjemindreenn150m2kanha inntil
8 sengeplasserutenfradelingmedbrannvegg

	

38:33 Innvendige overflater

InnvendigoverflateskalværeminstIn2 påkledningminstK2.

	

38:34 Romningsvei

Boligbrakkerskalhaalternativrømningsveienten
valgmuligheti korridor,eller
en utgangog vindu.

Rømningsveienslengdeog breddeskalværei samsvarmedkapittel
30dvs.

breddemin.90cm
lengdemin.30m nårdet erto utganger
lengdemaks.15m nårdet erbareen utgang.
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III> Rømningsvinduersstørrelseskalværeisamsvarmedkapittel30:76.

Derdetbenyttesvinduermedredningstau,balkonger,gangbaneretc.,
må det ikkeunder disseinnretningenefinnesvinduer til rom der
brannlettkanoppstå.

38:35 Slokkingsredskap

Brannslangerbør plasseresen ved hver inngang.Håndslokking-
sapparaterbenyttesdervanneruegnetsomslokkemiddelogderdet
ikkeerpraktiskmuligå skaffetrykkvann.

38:36 Brannalarmanlegg

Ensærskiltveiledningforbrannalarmibygningererunderutarbeid-
elsei Statensbygningstekniskeetat og Direktoratetfor brann-og
eksplosjonsvern.

38:37 Reservebygning

Hensiktenemedreservebygningeratdetskalværeet sted i rimelig
nærhetsomkanoppvarmesoggi lyi tilfellebrann.

Nødvendighetenavreservebygningmåvurderesetterforholdenepå
stedetbl.amedhensyntildeklimatiskeforholdogannenbebyggelse
i nærheten.

Dersombrakkeanleggetbestårav flerebygningervil en av disse
bygningenekunneansessomreservebygning.

38:4 Trelastopplag

Bestemmelsenegjelderfortrelastopplag.Andrebygningeri forbind-
elsemed trelastopplagetsom tjenertil andre formål eks kontor,
byggevareutsalg,høvlerier,sorteringsanleggm.v.regnessomindus-
tribygg.

Deter anledningtilå velgemellomtoløsninger
småopplagmaks200m2,høydemaks4in med8mavstand
tilandreopplag
storeopplagmedmaks4000m',høydemaks7mogmin25
mtilandreopplag.

Vedstoreopplagmå adkomstenplasseresslik at dendekkerhele
411) opplaget.
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38:5 Haller av duk eller folie

	

38:52 Generelt

Kapitlet gjelder for alle typer haller der vegg- og takmaterialet i
alminnelighetbestår av armert plastduk og med gulvarealminst120
m2eller beregnet for mer enn 150personer. 1henhold til kapittel
12:25skal dukmaterialet ha brannteknisk godkjenningog for lult-
båme hallerkan det også setteskrav tilstrekke-og rivestyrke. Bære-
systemetbestår i alminnelighetav stål gitterdragereellerlaminerte
trebuer.Detstillesikkebranntekniskekrav tilbærekonstruksjonerog
selvehallenvil såledesvære uten klasseog kan ikkebrukes der det
stillesklassekravtil bygningen.

	

38:55 Remningsvei

Rømningsveienemå tilpassesdet bruksområdehallener beregnetfor
i tilleggtil følgende:

gangavstanden fra et hvilke som helst sted i hallen til
nærmeste utgang/nadutgang skal ikke være over 25 m
i tilleggtil de genereltpåbudte to rømningsveier,skal det i
hallerberegnetfor publikumværeen ekstrarømningsveipr
100personer utover 200.
nødutgangene skal føre direkte til det fri.

Utgangene skal sikres slik at duken ikke kan falle ned og stenge
utgangene. Detteer særligviktigved luftbårnehalleridet sviktende
trykk i hallen kan føre til at duken synker ned ved utgangene og
vanskeliggjørrømming.

	

38:56 Branntekniskeegenskaper

Fortegnelser over plastduk godkjent til haller finnes i Norsk
Byggtjenestes

Byggenormserien,perm2.

	

38:57 Belysning

Ledelys, markeringslys m.v. skal være tilpasset bruksområdet på
vanlig måte.
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38:58 Slokkingsredskapog alarmsignaler

Håndslokkingsapparatet som plasseres ved varmeaggregatet skal
være av type som er egnet for slokking i brennbare væsker.

Hensikten med akustisk varsel ved synkende overtrykk er å varsle
de som befinner seg i hallen om at overtrykket som bærer duken
synker og at duken kan synke så lavt at rømning vanskeliggjøres.
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Kap39 Driftsbygninger i landbruket-
brannvern

	

39:11 Virkeområde

Kapitlet gjelder for driftsbygninger i landbruket og for bygninger for
dyr utenom landbruket.

Kapitlet gjelder ikke for:
• deler av driftsbygning som brukes til annen virksomhet

herunder bolig, lager, industri, salg, garasjering m.v. Slik
virksomhet skal utføres etter det tilhørende kapittel i byg-
geforskriften og skifies fra landbruksbygningen med brann-
vegg.

Statens bygningstekniske etat har i samarbeid med Norges landbruk-
shøgskole utgitt en særskilt melding som gjennomgår hvilke bestem-
meIser i plan- og bygningsloven og i Byggeforskrift 1987som passer
for driftsbygninger,

Melding HO-5 /88 Sd langt det passer- driftsbygningeri
landbruket.

	

39:13 Bygningsbrannklasse

Driftsbygningers bygningsbrannklasse bestemmes både ut fra byg-
ningens etasjeantall og bruttoareal pr. etasje uten oppdeling med
brannvegg, se tabell 39:13.

Innvendig kjørebru og andre innskutte mellometasjer som f.eks
kaldlufttørke for korn regnes ikke som etasje etter kapittel 23:11.

For spesielle branntekniske krav til husdyrrom og landbruksgarasje,
se kapittel 39:2og 39:3.

39:14 Romningsvei

I driftsbygning må rom for husdyr utgjøre egen branncelle i tillegg
til andre rom som forskriftene for vedkommende romtype kreves
utført som egen branncelle. Selve driftsbygningen kan da utføres
som en branncelle.

Avstanden fra et hvilket som helst sted i driftsbygningen til utgang
skal ikke være over 50 m, blir avstanden større må det ordnes med
flere utganger.

Kravet om hensiktsmessig fordeling av utgangene tar sikte på at
disse i størst mulig grad skal gi alternative og uavhengige romnings-
muligheter. For flere etasjers bygninger må minst en rømningsvei
fra hver etasjevære utført som egen branncelle etter kapittel 30:7eller
med direkte utgang til det fri f.eks kjørerampe.

Interntrapp til annen etasje med tilfredsstillende utgang, f.eks vindu
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som tilfredsstiller krav til rømningsvindu og som har underkant høyst
5 meter over terreng eller som er sikret på annen likeverdig måte kan
godtas som den andre rømningsveien.

Dør i rømningsvei for et fåtall personer behøver ikke slå ut i nam-
ningsretningen.

	

39:2 Husdyrrom

	

39:21 Generelt

Med mindre birom menes det i denne sammenheng kontorer,
vaktrom, garderober, bade/dusjrom, melkerom o.l. hvor det erfar-
ingsmessig oppstår få branner.

Forsentral, forrom, tekniske rom, pakkerom m.v. bør ikke inngå i hus-
dyrrommet. Unntak kan dog gjøres for mindre kalvekjekken o.l.

	

39:22 Skillemellomhusdyrromog andrerom

Erfaringsmessig oppstår det få branner i selve husdyrrommet. Inten-
sjonen med forskriftene er å sikre husdyrene mot brann som er startet
utenfor selve husdyrrommet. Det er derfor satt branntekniske krav
til husdyrrommets omsluttende konstruksjoner for å sinke/hindre
branninntrengning fra omkringliggende rom til husdyrrommet. I
bygninger med fagverkstakstoler som samtidig danner himlingen i
husdynommet, kan loftsrommet betraktes som en del av husdynom-
met

Løsninger med vinduer i innvendige hjørner, uheldig utfonning av
takutstikk m.v.som vil svekke betydningen av den brannoellebegrens-
ende bygningsdelens funksjon bør unngås.

I bruttoarealet for husdyrrom inngår alle rom og arealer som ikke er
skilt fra husdyrrommet med konstruksjoner i branntekniske klasser
som angitt i tabell 39:22,

	

39:23 Remningsveifrahusdyrrom

Fra husdyrrom skal det alltid være 2 rømningsveier som er tilpasset
dyrearten og slik tilrettelagt at dyr lett kan evakueres. Dyr vil lettest
følge veier de har gått Udligere og disse bør være utført som røm-
ningsvei. Remningsveier med retningsforandringer og nivåforslcjeller
er lite egnet. Minstekravet er passasje for et dyr ad gangen og dette
oppfylles ved de standard dørbredder som driftsbygninger leveres
med i dag.

Rømningen vil i de aller fleste tilfellene kunne utføres raskere ved
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passasjeav 2dyr samtidig.Forå hindrefastkilingmå friåpning være
minst:

Okser,kuer,hester: 1500mm
Gris,sau, geit: 1000mm

Utadslående dør i yttervegg som er remningsvei må ikke kunne
blokkeresav sne/is. Takoverbygg,snefangerepå tak o.l.vil kunne
forhindre dette.

	

39:24 Slokkingsredskap

Brannslangerbør ha minstdimensjon3/4". Håndslokkingsapparater
bør være6 kg ABEpulverapparatersomer et universalslokkemiddel
for alle typer branner.

	

39:3 Gårdsverksted og landbruksgarasje

39:31

Med frakopletmenes f.eksfysiskfjerningav hele batterier,fje
av en polsko,bruk av hovedstrømbrytero.l.

Vedfrakopletbatterier det tilstrekkeligmed ubren.nbaroverflatepå
gulvet en meter utenforkjøretøyet,mens helegarasjeoverflatenmå
være ubrennbar hvis batterieter tilkoplet.

Kravet til verkstedet er det samme i begge tilfelle.

	

39:32 Kledningerog overflater

Med ubrennbaroverflatepå gulv menessand, singel,betong,asfalt,
stålplate m.v.

	

39:33 Forbindelsemed andrerom

Mellomrom formotonirevetkjøretøy/gårdsverkstedog romforhus-
dyr må det være et mellomliggenderom som kan tjenesom sluse.

	

39:34 Rømningsvei
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I mindreromkandør tildet frigodtassomenesterømningsvei.

	

39:35 Slokkingsredskap

Håndslokkingsapparatbørværetype6kg ABE.

	

39:4 Drivhus(herunderveksthusol)

	

39:41 Bygningsbrannklasse

Medsærligbrennbarematerialermenesi denneforbindelsemateri-
alersomharbranntekniskdårligereegenskaperenntreverk,f.ekspla-
teravakryl.
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Del 4 Bygningersinnretning,
bygningsdelerog
installasjoner

Kap41 Kravtil rom

De areal- og volumbegreper som er brukt i kapittel 41 er henholdsvis
nettoareal og nettovolum etter

NS 3940 Areal-ogvolumberegningav bygninger.

	

41:1 Romhøyde

Krav til romhøyde refererer seg til bruken av de enkelte rom.

	

41:11 Generelt

Det generelle krav til romhøyde er gitt i kapittel 41:11 første ledd.
Romhøyden skal ikke være under 2,4 m. Denne bestemmelsen gjel-
der for alle kategorier rom som det ikke er gitt spesielle bestemmelser
for. Slike bestemmelser er gitt i kapittel 41:12og 41:13for arbeidsrom,
spiserom og undervisningsrom.

I kapittel 41:11andre ledd er det gjort unntak fra den generelle regel-
en. I deler av rom, i enkelte rom og i del av bygning kan det være
lavere heyde. Det er ikke satt noen fast nedre grense for romhøyden
for de tilfelle som faller inn under denne unntaksregelen. Plan- og
bygningsloven § 74 om forsvarlig planløsning vil likevel innebære
at det må settes en nedre grense for romhøyden og omfanget av redu-
sert romhøyde, slik at h»yden ikke er lavere enn det nordmenn treng-
er for å gå oppreist. Det må regnes med at fri høyde minst 2 m er
påkrevet der høyden er lavest Det er derfor nødvendig med en tak-
høyde som muliggjør døråpninger med 2 m høyde.

Med en del rom og bygning menes mindre enn halvparten,

	

41:12 Arbeidsromog publikumsrom

Arbeidsrom

Bestemmelsen er basert på Arbeidsmiljølovgivningens krav til hen-
siktsmessige arbeidslokaler Takhøyden skaI tilpasses arbeidstakernes
behov. Hovedregelen er at romhøyden ikke skal være under 2,7 rn,
men også for denne typen mm kan det brukes varierende romhøyde
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ogskråtak I motsetningtilancheromkategorierer det ogsåsattkrav
til midlereog minsteromhøydei deler av rommet Romhøydenskal
ikkepå noested væreunder 2,2m. Avvikfradette kravetforutsetter
dispensasjon. Forarbeidsrommed skrå himlingpå loftetc kan det
være naturlig å ha en avslutning mot vegg med lavere romhøyde.
Dersomslikearealerikkeberørerutformingenav arbeidsplassenbør
det kunne vurderes dispensasjon fra minimumshøyden på 2,2m.

41:3 Dagslys og rommed gulv under
terrengnivå

41:31 Dagslys

Kravtildagslysog utsyn er gjortavhengigav den aktuellesituasjon.
Detforutsettesat vilkårenei 41:3ellerser oppfylt. Når arbeid i rom
uten dagslysog utsyn kan bety en miljømessigbelastning,må slike
krav ses i sammenheng med andre miljøhensyn og kompensa-
sjonsmuligheter.

41:4 Innvendigekommunikasjonsveier

41:42 Bygningsom skal væretilgjengelig for
publikum

Kravene gjelder for kommunikasjonsveiertil alle de deler av byg-
ningensom skal være tilgjengeligfor publikum. I tilleggtil at disse
kravenefølgeser det viktig at den servicesomutøves innret-tesslik
at den kan fungereforallekategorierpublikum, f eks at innredning,
skrankerog tekniskeinstallacjonerer tilpassetorienterings-og beve-
gelseshemmede. Seogså NBIByggedetaIjblad

A 320.211Tilpasningforfunksjonshernmede
A 320.212Dirnensjoneringfor rullestol

Genereltmå dagslys,kunstigbelysningog fargevalgplanleggessam-
tidigforå fremheveomgivelseneshovedformerog interessepunkter.
Fremhevingav formskjerved å varielelyshet,fargemettingog farge-
tone. Fargeforskjellerbetyr mer enn valørforskjeller.Viktigesteder
somf eks informasjonstavlerolbør markeresmed spesiellfargesamt
kunstig belysning.

Korridorermed vindu i enden vilkunne medføreblendingog redu-
serermuligheten for synshemmede til å finnefrem. Slikeløsninger
må unngås.

Når det er fleremmog/eller fleresarnlingerav romforsammeanven-
delse,f eks arbeidsrom,hotellrom,prøveromi forretningellertoalet-
ter, bør det kunne gis dispensasjon fra kravet om samme til-
gjengelighetforallerom. I hotellerber kravenetilfredsstillesforminst
en etasjemed overnattingsrom,avhengigav størrelseogplanløsning.
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Kapittel 43:221gir krav til dørbredde.

Se også
NS 3800 Vertikaleheiserforperson-ogsengetransport.

Innredningi heisstol,for utformingav heisen,
Åpnebygningerutgitt av Norges Handikapforbund, og
Køenerforalle.Brosjyre fra Norges Blindeforbund.

	

41:43 Bygningmedarbeidsplasser

Kravene til utforming er som for publikumslokaler, se ovenfor under
41:42.

Med krav om tilgjengelighet til aktuelle arbeidsplasser, må begrepet
arbeidsplass forstås slik at det gjelder alle de funksjoner som irmgår
i en arbeidsplass. Således må det tilrettelegges for bruk også av
pauserom, kantine, møterom etc i bygninger der slike finnes.

	

41:44 Bygningmedfelles inngangtil fiere
boenheter

Bestemmelsen setter minirnumskrav for tilgjengelighet for kommuni-
kasjonsveier i boligbygninger.

Garasjer som ligger under boligbygning skal alltid medregnes i etasje-
antallet i forhold til heiskrav i boliger. Det gjelder uansett om bolig-
bygningen har hovedinngang i en annen etasje.

Krav om heis i boliger gjelder bare for boligbygninger som både har
mer enn 12boenheter med felles inngang og mer enn 4 etasjer (pluss
eventuelt en underetasje). Såvel antall boenheter som antall etasjer
må overskride verdiene før kravet om heis gjelder.

	

41:5 Underordnederom

	

41:51 Sanitærrom

41.511

For å oppnå vanntette gulv vises til utførelser og materialer i
NS 3420 Beskrizelsesteksterfor byggoganlegg,
NS 3860 Gulvmaterialer.Sveisbartbanebeleggav

polyvinylklorid(PVC)somvanntettgulvbelegg,

Husbankengisdetforiideninnb18%itilieggslån
vedåinstailereheisi boligbygningerpå4etasjer
ellermindredersomboligenedavil få livsieps-
standard.
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NBIByggdetaljblad
A 527.204Badeog dusirom
A 541.304Leggingav myke og halvharde golvbelegg
A 541.314Fugefrieplastbelegg.

Detbør leggesvektpå at våtebadegulv ikkeblirglatte. Fallulykker
må unngås. I bad med sluksomavløp må falletvære tastrekkeligtil
at sluketreelltkan førebort det tilførtevannet. Sekapittel46:32som
setterkravom at et hvert vannuttakskal ha avløp forbortledningav
tilførtvannmengde. Sliktavløp kan være sluk, men gulvetsfallmå
da tilpasses.

41512 Bygning som skal være tiltengelig for publikum

I bygningsom skalvære tilgjengeligfor publikum og bygning med
arbeidsplassersom skal være tilgjengeligetter 23:21,skal minst ett
toalettvære brukbart for orienterings-og bevegelseshemmede.

20t--90

>90

4-67 1OM

1 1180_00  704

3
4--86

om

Stort toalettet (RWC) med mulighet for
forflytningtil toalettskdlfra beggesidervil
i hht NorgesHandikapforbundgi tilfreds-
stillendebrukbarhetforfunksjonshemme-
de.

I bygninger - hvor det er naturrigà stille
krav til flere toalettrom - kan det store
RWC suppleresmed et mindre. De smd
RWCbørman i den grad det er mulig
plassereannen hver i speilvendtutførelse.
Det gir mulighet for forflytning fra hen-
holdsvis høyreog venstre side.

Figur41:512a

Figur41:512b

Klosettskålensforkant bør være 85 an fra veggenbak - montert slik
at høydenpå setetblir46- 50an overgulv. På beggesider monteres
nedfellbarearmstøtter med klosettrullholder - høyde 80 cm over
gulv. Frihøyde under servant må være minst 67cm- høyde over-
kant 80- 85an. Detbør brukesettgrepsvippekraner.Underkantav
speil må være minst 90 cm over gulv. Støttehåndtak ved servant
monteres 90- 95cm overgulv. På denne kortveggenbør ogsåsåpe-
dispenserog papirhåndklærogavfalIA,eholderplasseres.Gulvetbør
ha sklisikkertbelegg. Plassbehovog retningslinjerforutformingav
toaletter vist i NBIPlanløsningsblad

A 379.201WC-rornfor rullestolbrukere.
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41:513 Bygning med arbeidsplasser

Medsanitæranleggmenesher f eksbad/dusj.

Det bør monteresstøttehåndtak. I dusj må håndtaketmonteres
0,9m-0,95m overgulv.Eventueltslukbørmonterestilsideforder
manskalstå.

41:514 Bolig

Kravettiltoaletti boenhetkanoppfyllesf eks vedat deteropplegg
forinstallasjonav toaletti annetromellervedat etseparattoalettrom
leggesinnifietbaderom,slikatveggenmellomrommenekanfjernes
ogdetdervedoppnåset tilstrekkeliggulvareal.Forat toalettrorrunet
skalværebrukbartforbevegelseshemmede,måogsåatkomstentil
rommetværetilrettelagt.Dersomtilpasningskalskjenår behovet
oppstår,måbygningenværeslikutførtat detlarsegenkeltutføre.Et
tilbakevendendeproblemerrdvåforskjellerfragangtilbadi smAhus,
pgastøptebadegulvi etasjersomforøvrighar tredekker.Utlikning
avsliknivåforskjellbørgjøresnårhusetoppføres,ellerdetmå tilrette-
legges slik atdetenkeltlarseggjøresenere.Vedtrangeplanløsninger
måhelhetenvedtilgjengelighetenvurderes.Seforøvrig

NS3930 Sanitærinstallasjoner.Plasseringav utstyr,

NBIPlartløsningsblad
A361.215Sanitærutstyr,hjelpemidlerogplassbehov
A361.216Bade-,dusj-og WC-romi boliger

Vedrørendedørbredder,se kapittel43:22

41:7Telefon,garderobeol

111, Telefonapparatbørmonteresmedoverkantikkeover1,1znovergulv.

Figur41:7 Eksempelpden utformingav en telefon-
bokssom tilfredsstillerkravene, Indre
mdlbørværeminst 1,4 • 0,9 m. Heyde
til hylle bervære0,8 m.

Retningslinjerforplasseringavtelefonapparaterogutformingavtele-
1400 fortbokserogavlukkerer visti NBIPlanløsningsblad

A379.151Plasseringav telefonapparat
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41:8

41:8 Manøverknapper,skilt o.1

Manøverknapper og liknende utstyr som skal kunne brukes av
publikum, skal plasseresmellom0,9m og 1,1m over gulv. Se

NS 3931 Elektriske installasjoner i boliger
NS3800 Vertikaleheiserfor person-ogsengetransport. Inn-

redning i heisstol.
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VsHadrng;byggelJcs-::')Ls,kff: 1987 42• Kap42 Grunnog fundamenter

42:1 Terreng og grunn

Drenering og fuktbeskyttelse

Bygningmedgulvunderterrengmådrenereshvisgrunnenikkeer
selvdrenerende.Detforutsettesatgulynormaltleggesoverhøyeste
grunnvannstand.Dreneringensoppgaveerå sørgeforat sigevann
ellerkapillærtbundetvanni grunnenikkeforårsakerskaderpåbyg-
ningen,f eks vedatdetstårundertrykkmotgrunnmuren.Eventuell
kjellerundergrunnvannstandenmåutføresvanntett.Bygningmed
gulvpågrunnensomisinhelhetliggeroverterrengnivåbehøvernor-
maltikkedreneres,mengulvetmåbeskyttesmotkapillærtoppsuget
vannogvanndampfraglrunnen.Kryperommellomnederstegulvog
terrengbør sikresmed godgjennomluftingogmotavdunstingfra
grunnen. Dersomgrunneni kryperommetliggerunderterrengbør
det dreneres. Kryperommetbør kunne inspiseres og derfor ha
adgangogikkeværelavereenn0,5m. Terrengetbørutføresmedfall
minst1:50utfrabygningeneslikatoverflatevannledesbort. Vegger
under terrengmå ha en vannavvisendeoverflate.Forå hindreat
fuktighetkommeri direktekontaktmedveggenkandet somekstra
beskyttelsebenyttesgrunnmurplatermedknasterellerriller. Mot
veggerunderterrengmådetleggesetdrenerendeogtTykkbrytende
lagavfmpukk,grusellergrovsand,spesielledrensplaterellerdrens-
matter. Drensledningskaldimensjonerestilå opptade forventede
vannmengdene.Drensledningensbunnbørliggeminst200mmlav-
ereennoverkantkjellerguly(oppforetgulvmedregnesikke),ogha
fallminst1:200.Drensledningenbøromfyllesmeddrenerendemas-
ser,og beskyttesmot gjenslammingfra overliggendejordmasser.
Drensledningenføresnormalttildrenskummedavløptiloffentlig
overvanns-ellerspillvannsledning.Takvannskalledesbortfrabyg-
ningen,menmåikkeføresinnpådrensledningog/ellertiloffentlig
avløpsledninguten kommunalemyndighetersgodkjenning.Hvis
takvannettillatesførtinnpådrensledningenmådennedimensjoneres
fordette,ogdetmåeventueltogsåanordnesetfordrøyningsmagasin
medkapasitetfortakvannet.Dergrunnener selvdrenerende,f eks
dergrunnenunderogrundthelebygningenbeståravgrovgruseller
sprengstein,ogvannetharuhindretavløpgjennomgrunnentillav-
ereliggendegrunnvannsnivå,kan drensledningrundt bygningen
sløyfes.Merdetaljerteanvisningerfordreneringogfuktsikringergitt
i NBIByggdetaljblad

A514.221Drenering.Fuktsikringav bygninger.

jordtrykk

Veggmotterrengav 150mm-200mm,uarmertbetongi fasthetsIdasse
rainstC 15,vilnormaltopptavanligelasterfra jordnykkmotveggen.
Vedbrukavtynnerevegger,veddårligegrunnforholdsomfeks blet
leire,i skrånendeterrenghvordetkanventesstørrejordtrykk,eller
vedstørreetasjehøyderennnormaltbørbetongveggerdimensjoneres
etter
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NS 3473 Prosjekteringav betongkonstruksjoner.Beregningog
dimensjonering.

Forveggermot terrengav mur- og lettklinkerblokkerellerelementer
er det viktig at produsentenes anvisninger vedr. utførelse, spenn-
vidder etc blir fulgt. På dårlig grunn ellerved byggegruberi skrån-
ende terrenghvor det kan ventesstort jordtrykk,må dimensjonering
av murverketvurderesspesielt. Detadvaresspesieltmot kjøringav
tunge anleggsmaskinerpå løs fyllingrundt grunnmur. Reglerfor
beregningav jordtrykk er angitt i

NS 3479 Prosjekteringav bygningskonstruksjoner,Dimensjo-
nerendelasterog veiledningforenklejordtrykks-
beregninger i tilleggE til standarden.

Tele

Fundamenterpå telefarliggrunn må føresned til frostfridybde der-
som de ikkeisoleresspesieltellerdersomman ikkekan utnytteeven-
tuell varmeavgivelsefra bygningentil å holde fundamentenefrost-
frie. Frostdybdenvarierermed grunnforholdogbeliggenhet Over-
sikt over frostmengderog frostdybderpå forskjelligesteder i Iandet
er bl.a angitt i NBIbyggdetaljblad

G 451.021 Datafor frostsikring. Tabeller
G 451.022 Datafor frostsikring,Kart.

Anvisninger på dimensjonering av fundamentdybde og mark-
isoleringfor oppvarmede bygningermed gulv direkte på grunnen
er vist i NBIByggdetaljblad

A 521.111 Golv pågrunnen med ringmur. Oppvarmedebyg-
rringer (del 1 og 2).

Foruoppvarmedebygninger,som lagerbygg,parkeringshus,garasjer,
frittståendeuthus og boder, kan frostsikringendimensjoneresetter
NBIByggdetaljblad

A 521.811 Telesikringav uoppvarmedebygninger
og konstruksjoner.

Detsammegjelderved fundamenteringav pilarer,utvendigetrapper
m.v på telefarligemasser.

Byggegrunn

Lastersombyggegrunnenkan oppta fra lettebygningeri en eller to
etasjeruten at skadeligepåkjenningerellersetningeroppstårer angitt
i NBIByggdetaljblad

A 511.101 Byggegrunn og terreng.

Vedstørre og tyngre bygninger eller der det er tvil orn grunnens
bæreevne,kan det være nødvendig å basere fundamenteringen på
geotekrtiske undersøkelser. Komprimert sprengsteinsfylling av
alminnelig gode steinmasser kan belastes som angitt i NBI Bygg-
detaljblad

A 513.131 Utlegging og komprimeringav
sprengsteinsfyllinger.
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V sdrMng Byggsorskrn 987 42:2

42:2 Fundamenter,pelerog bærekon-
struksjoner

Forskriften tar sikte på å sikre at fundamenter og bærekonstruksjoner
blir tilstrekkelig dimensjonert til å kunne tåle laster fra bygningen,
samt at fundamenteringen utføres slik at skader forårsaket av senk-
ing av grunnvannstand, overbelastning, skjevsetninger m.v unngås.
Ifølge plan- og bygningsloven § 100 skal også naboeiendommer og
nabobygninger sikres mot konsekvensene av slike skader. Bestem-
melsene i dette kapitlet omfatter også større geotekniske arbeider som
dype utgravninger og utsprengninger av kjeller o a i fjell. For pro-
sjektering, beregning og dimensjonering vises til kapittel 51.

Forøvrig vises til NBI Byggdetaljblad
A 514.114 Lokalovervannshåndtering
A 514.115 Lokalovervannshåndteringi boligområder
A 521.011 Valgavfundamenteringsmåte
A 521.031 Småhuspåmrvmråder. Prinsipper
A 521.203 Ringmurmedventilertkniperom
A 521.304 Pilarerav betong
A 523.127 Armertbetongveggmot terreng
A 523.131 Veggav betongmot terreng
A 523.132 Veggav betonghulblokkmot terreng
A 523.133 Murteveggerav lettklinkerblokkmotterreng
A 523.135 Veggerav elementermot terreng.
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Kap 43 Bygningsdeler

	

43:1 Generelt

Bærende trekonstruksjonersom står ubeskyttet mot nedbør, f eks
balkongkonstruksjoner,vil med trykkirnpregnering(klasseA etter
NS INSTA140)få en tilfredsstillendebeskyttelsemot råtesopp og
skadeinsekter.

Forøvrigvises til NBIByggdetaljblad
G 462.111Angrepi trevirke.Insekter.Angrepsformer,fore-

byggelseogbekjempelse
G 462.112Angrepi trevirke.Sopp.Angrepsformer,foreby

seogbekjempelse
A 523.255Bindingsverkav tre. Varmeisolasjonogtettesjikt
A 525.002Tak.Generelt.Definisjoner,pdkjenningerogegen-

skaper
A 525.100Varmeisolering,tettingoglufting
A 525.105Oppforettretakpddekkeav betongellerlettbetong
A 527.101Kjelerom
A 527.102Fryserom
A 527.201Badstuer.

	

43:11 Bygningsdeler mot det fri og mot
ventilerte rom

Bygningsdeleneskaltilfredsstillekravenetilvarmeisoleringog tetthet
i forskriftenskapittel 53. Bygningsdelermot det fri skal også gi til-
fredsstillende beskyttelsemot inntrengning av vann eller snø og
hindre at fuktighetfra romluftentrenger ut i konstruksjonenog gir
skadeligkondens. Vedlette,sammenbygdekonstruksjoner,f eks av
tre ellerstål,oppnås lufttetthetved bruk av spesielletettesjikt,f eks
av papp, folieellerplaterpå beggesiderav konstruksjonen.Dersom
konstrulcsjoneneforutsettertettesjiktmå denne væredamptett Kon-
struksjonenmå samtidigvære utvendig dampåpen. Det er spesielt
viktigat skjøter,gjennomføringerm.v blir tettetomhyggelig. Både
innvendigog utvendig tettesjiktmå tettemot dør-og vinduskarmer.

Bygningsdelersomer utsatt fornedbørbeskyttesmed utvendigkled-
ningellertekking. På isolerte,oppdeltetak og ytterveggerbør denne
regnskjerrnenskillesfra hovedkonstruksjonenmed et ventilertluft-
sjikt.

Der undertaket er damptett eller der det brukes damptett tekking
direktepå undertaket,børdet alltidværeet ventilertluftrommellom
isolasjon/vindtetting og undertaket, se figur 43:11.
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V Byggst'wskrft 1 )e7 43:12

1111Figur 43:11 Isolerte,oppdeltetakbøralltidhaventitert
luftrom mellom isolasjonIvindtettingog
undertaket,dersomdette er damptett.

•

Skråtttakutenkaldtloft

Skråtttakmeddelviskaldtloft

Kompakteveggkonstruksjoneri betong,lettbetongellerteglbørha
luftetkledningutvendigpå værhardesteder. Forutvendigisolerte
mur-og betongveggerog isolerteskallmurvegger,vil somregelden
innvendigemur-ellerbetongflateni seg selv væretilstrekkeligluft-
og damptett.

Kompaktetakbøralltidhaslukog nedløpplassertslikatde ikkefår
laveretemperaturenn takflatenforøvrig,se pkt. 43:32.

Ratttak utenkaldtloft

43:12 Beskyttelse mot sno og is

Motbeferdedeområder,f eks fortau,plass,gate,hvorrasav snø og
is kan medførefare,må det settes opp snøfangere. Ifølgegranne-
lovens § 4 må hellerikkenaboeiendomutsettesfortakdryppeller
snøras. Fordimensjoneringog utførelseav snøfangerevisestilNBI
Byggdetaljblad

A 535.317Snefangere.

Forå unngåfarligeog uheldigeisdannelsermåalleisolerteskråtak
utføresmedgod lufting.Takflatenmådimensjonerestilstrekkeligtil
å opptasnølaster.Veiledendeverdierforsnølastfremgårav

NS3479 Prosjekteringav bygningskonstruksjoner.Dimen-
sjonerendelaster. TilleggC

Seforøvrigveiledningtil kapittel51.

Snøog ispåfastunderlagutgjøren vesentligdelavårsakenetilhjem-
og fritidsulykker.Dersomtaknedløpikkeførestilovervannsanlegg,
måde ikkeplasseresslikatisdannelserkanforekommepågangstier,
fortau,nærinngangspartierellerandrebeferdedeområder

	

43:2Dør og vindu

	

43:21Generelt

Bestemmelsentarsiktepåå hindreatdør,portellervinduskalmed-



førefareforpersonskadederdisseslårut motbeferdetområde,f eks
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43:22

fortau. Vinduermot slikeområder bør ikkeslå ut. Dorerog porter
bør slå inn ellerværeinntrukketslikat dissei åpenstillingikkerager
ut i det beferdedeområdet. Dør,port ellervindu mot beferdet om-
råde og med underkant lavereenn 2,25m over grunnen bør i åpen
stilling ikke rage mer enn 0,3m ut over gang-/veibanen. Det ber
også være minst samme høyde til skilt og andre innretninger som
henger ut over det beferdedeområdet. Kravettil fri høyde tilsvarer
retningslinjeri Veidirektoratetsveinormalerog tar sikte på at også
syklister skal kunne passere farefritt. Sikringssystemerfor motor-
drevne dører og porter er omtalt i NBIByggdetaljblad

A 533.301Valgav porterog portsysterner.

43:22 Dør

Kravet til tydeligmerking av storeglassfeltsomkan forvekslesmed
dør er begrunneti risikoforpersonskader,og av hensyn tilorienter-
ingshemmede. Glassfelti dører er særligstor fareforbarn. Det må
derfor utvisesstor forsiktighetmed bruk av glassfeltog glassdører
der barn ferdes, Det kan være fornuftigat byggherren velgerbruk
av herdet glass i tilleggtil påbudt rnerking.

Glassdører og glassfelti bunnen av trapper bør unngås. Vedfall i
trapp vil slike feltog dører kunne føre til alvorligeskader. I en del
tilfellevil uheldig plassering av slikeglassfeltikke være i samsvar
med § 74nr 1 i plan- og bygningslovensom sier at ; "bygning med
oppholdsrom for menneskerskal ha forsvarligplanløsning "

Dørersomskalkunnebrukesav orienteringsogbevegelseshemmede
skal plasseresi forholdtil tilstøtendeog motståendeveggellergjen-
stand slik at en rullestolbruker skal kunne betjene døra. Når en
bevegersegmed slagtetningenmå dørenha en avstand til tilstøtende
vegg somer min. 30cm på hengsel-og låsside. Avstanden til mot-
støtendeveggmå være140an. Når en bevegersegmotslagretningen
må døren ha en avstand til tilstøtendevegg som er min. 30cm på
hengselside og min. 50cm på låsside. Avstanden til motstøtende
vegg må være180an. Plassbehovog passeringsbreddeforrullestol-
brukere er vist i NBIPlanløsningsblad

A320212 Dimensjoneringfor rullestol.

Figur 43:22 Ekstralukkebeslager nødvendigfor at en
rullestolbrukerskalkunne lukkedørenbak
seg.

43:221 Dørbredder

Dørbredder er angitt i modulrnålM = 0,10m og gjelderdørens ytre
karrnmål. Kravettil dørbredder er satt av hensyntil funksjonshem-
mede/rullestolbrukere.Innvendigedørerbør helstværeuten terskel,
såfremtdetteikkestridermotbranntekniskekravellerlydkravi Byg-
geforskriften.Endør kanregnessomanvendeligforbevegelseshem-
mede dersom terskelhøydenikkeoverskrider25mm ferdiginnsatt.
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Terskelen bør være avfaset. Dører til alle rom der en rullestolbruker
kan få behov for adgang, bør være minst 9M. Det er passasjebredden
som er avgjørende. Plassering som hindrer tilstrekkelig åpning er
derfor ikke egnet.

	

43:222 Heisbardør

Bestemmelsen er mest beregnet på vertikalt bevegelige porter. Det
finnes en rekke sikringssystemer for slike porter. Noen av systexnene
er nærmere omtalt i NBI Byggdetaljblad

A 533.301 Valgavporterogportsystemer.

	

43:223 Dør i kjølerom,fryseromog badstue

Kravet om åpning innenfra gjelder også om døren låses med nøkkel
utenfra. Slike dører må i så fall ha fast montert vrider på innsiden.

	

43:23 Vindu

Irmadslående vinduer, sving- og vippevinduer kan pusses farefritt fra
innsiden. Adkomst til utvendig pussing fra terreng, balkong o.1 samt
for større bygning, fra vindusheis, regnes som forsvarlig. For småhus
med høyst to etasjer bør bruk .avstige kunne godtas forutsatt at ter-
renget i nødvendig avstand er tilnærmet horisontalt. Faste vindusfelt
som må pusses fra innsiden må ha en meget begrenset størrelse om
pussing skal kunne foretas farefritt. Vindusfelt med overkant glass
inntil 2,0 m over gulv og bredde inntil 0,5 m vil kunne pusses farefritt
av de fleste forutsatt vanlig veggtykkelse og smalt eller lett demon-
terbare vindusbrett.

Barnesikring av vinduer innebærer at vinduet må ha et sikringsbeslag
som vanskeliggjør åpning av vinduet eller et sperrebesIag som stopper
vinduet i luftestilling. Beslagene må være slik utformet at de ikke kan
åpnes av små barn. En lufteåpning med bredde mindre enn 0,1 znvil
hindre at barn kan krype igjennom. Der vinduet har luftespalte i
underkant bør imidlertid den fri åpningsbredden begrenses til 0,05m.
De minste barna kan ellers presse kroppen igjennom og bli hengende
med hodet i åpningen. Vinduer som luftes i overkant vil imidlertid
kunne brukes med større åpning der barn ikke kommer til.

Barnesikring på vindu må ikke være til hinder for at vinduet kan
brukes som namningsvei. De fleste beslag som leveres med vinduer
vil være tilfredsstillende, se imidlertid også kapittel 30:76.
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43:3 Balkong og tak

43:31 Rekkverk

På balkonger og terrasser regnes vanligvis en rekkverkhøyde på
minst0,9m forå være tilstrekkelig.Åpningermellomsprossereller
breddepå spalter i rekkverkmå være mindre enn 0,1m forå hindre
at barnskalkrype igjennom. En slikåpning vil forhindreat barn får
hodet igjennom.Åpningersom liggerslik til at de minstebarna kan
få kroppen igjennom bør imidlertid begrenses til 0,05 m. Dette
gjelder f eks åpning mellom rekkverkets underkant og balkong-
gulvetsamt åpning mellomrekkverketog balkongkantertder rekk-
verketer montertpå utsiden av balkongen. Sprosserbør væreverti-
kaleforå hindre klatring. Det vises forøvrig til NBIByggdetaljblad

A 536.111Balkongrekkverk.

Derhøydeforskjellentil terreng eller annen terrasseer mindre enn
3 m bør bygningsrådetkunne fillateannen forsvarliganordningenn
rekkverkellerbrystningmed 0,9m høyde. Eksempelpå fastmontert
blomsterkassesom er megetbrukt i terrassehuser vist i figur 43:31.

800mm Figur43:31 Eksempelpå fastmontertblomsterkasse
somalternativtil rekkverk.Deterviktig
at blomsterkassenerforsvarligfestetogat
eventuelldpning underkassenikkeer
størreenn0,1m. Derhøydeforskjellentil
nedenforliggendeterrasselterrengerstørre
enn 3 m børdetsomekstrasikringvære
rekkverkpdkassensinnvendigevange.

43:32 Bortledningav vann fratak,balkong-og
terrasseflater

Detber unngåså lede vannet fra en varm til en kald sone. Vannfra
flatetak og fra terrasseroveroppvarmedemm ledesderforbestbort
ved innvendig, frostfrittnedløp uansett om taket er kompakt eller
oppdeltog luftet. Utvendigeplassertesluk, rennerog nedløpsrer er
utsatt for isdannelse som kan demme opp for smeltevann. Dette
smeltevannetkan lett føretil lekkasjerog frostskaderpå tekkingen.
Brukav varmekableri sluk,renner ognedløpsrørkan reduseredisse
ulempene, men har begrenset virkning f eks ved lengre kulde-
perioder. Det vises til NBIByggdetaljblad

A 525.304 Terrassemedlett trafikk
A 525.305 Isolertterrassemetrebjelker
A 525.307 Takmedtung trafikk
A 535.403 Takrennerognedlepsrør.
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• Kap 44 Trappog rampe

44:1 Innledning

Sikre og gode kommunikasjonsveier følger ikke bare av bestem-
melsene i dette kapitlet. Grunnleggende for sikre kommurtika-
sjonsveier er en god og ryddig planløsning.

For forebyggelse av barneulykker anbefales det, i tillegg til det som
kreves i Byggeforskrift 1987,montering av trappegrinder både oppe
ag nede i trapper der barn forventes å komme til, særlig i boliger, fri-
tidshjern og barnehager.

Kapittel 44 inneholder ingen direkte krav til repos. Repos må imidler-
tid generelt være så stort at bygningen har forsvarlig planløsning i for-
hold til kravet i plan- og bygningsloven § 74 nr 1. Videre er det krav
i kapittel 43:221om at en rekke darer skal kunne brukes av orienter-
ings- og bevegelseshemmede. Dersom slike dører fører til repos, må
reposet være stort nok til at døren faktisk kan brukes av personer i
rullestol. Se veiledningens kap 23:2 am størrelse på repos ved inn-
gangsdør. Det vises til NBI Planløsningsblad

A 323.101 Inngangsparti
A 324.301 Innvendigetrapper

og til NBI Byggdetaliblad
A 532.111 litvendigetrapper
A 532.211 Innvendigetrapperav tre
A 532.212 Innvendigetrapper av betong.

Vegg

44:2 Definisjoner

Trappebredden måles som vist på figur 44:2a og fri høyde over frapp
som vist på figur 44:2b. Ganglinjen i trapp som ikke har rette løp
følger en sirkelbue der trappen svinger som vist på figur 442c.

Figur 44:2a Trappebredder

Bredde

Hånd-
list

Rekk-'
verk

Bredde
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Figur44:2b Frihøyde(h) i trappmdlesfra forkant
inntrinn. Kravettil fri høydegjelderi
ganglinjen og i trappeløpetinnenfor
denne. Mellomganglinjenog trappens
ytre vangerkanhøydenreduseres,f eks
derskrdhimlinggjørdetteønskelig.

Figur44:2 c Ganglinjenfølgerensirkelbuedertrappen
svinger

	

44:3 Generelt

	

44:31 Utforming

Kravet om maks. 0,1 m brede åpninger i trappeløp og rekkverk er
satt for å hindre at barn skal krype igjennom. En åpning på 0,1 m vil
forhindre at barn kan få hodet igjennom. Åpninger som ligger slik
til at de minste barna vil kunne presse kroppen igjennom bør
imidlertid begrenses til 0,05 m. Dette gjelder i første rekke åpninger
som har tilgang fra oversiden, også åpningen mellom rekkverk og
trappevange der rekkverket er montert på utsiden av trappeløpet.

I bygninger må hovedtrapp/rampe dimensjoneres for transport av
vanlig inventar og båre, hvis ikke bygningen har heis som er stor nok
til slik transport.

0,3m
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44:34 Håndlist

Håndlister i trapp bør monteres med overkant ca 0,9 m over inn-
trinnets forkant og eventuell håndlist beregnet på barn ca 0,2 rn lav-
ere. Rampe beregnet på rullestolbrukere bør ha håndlister i to høyder,
ca 0,95 m og 0,75 m over rampeplanet.

For å gi godt grep også for eldre og funksjonshemmede bør hånd-
listen ha et tilnærmet rundt tverrsnitt med diameter ca 45 mm.

	

44:35 Belysning

Det er viktig at trappetrinn og ramper er godt opplyst. En rekke
ulykker skjer hvert år i trapper der belysningen er for svak.

Trapp og rampe i rømningsvei må som regel ha ledelys (nødlys), se
Byggeforskriftens kapittel 30:782.

	

44:4 Trapp

	

44:41 Bredde

Trapp med rette løp er trapp hvor alle trinn har samme dybde på
begge sider. Trapp som har retningsendring bare fra repos anses som
rett trapp. Trapper som ikke har rette løp, bør ha bredde minst 1,0m.
Forøvrig bør bredden økes med 0,10 til 0,15 tn i forhold til kravene
til trapper med rette løp. Med intern trapp menes alle trapper innen
en boenhet.

	

44:42 Stigningsforhold

Innvendige trapper for vanlig trafikk bør ha en stigningsvinkel på
30°-38°. Utvendige trapper bør være slakere med en stigningsvinkel
på 17°-30'og med trinnhøyde 120 mm - 160 mm. Trappene bør ha
behagelige gangforhold.

Trappeformelen 2 opptrinn + 1 irmtrinn = 620 mm ± 20 mm gir i de
fleste tilfeller gode stigningsforhold.

For svingt trapp som remningsvei i forsamlingslokaler er det til-
leggskrav om minste inntrinn 0,2 m, se kapittel 33:41.
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44:43 Trappi bolighus. Særligebestemmelser

Breddepå iTappereposved inngangtil leilighetbør ikkeværemindre
enn 1,30m. Trinnbør ikkeskjæresinn i ellerstikkeut overet repos.
Repos som skal kunne brukes av rullestolbrukere må ha bredde
minst 1,40m og ha tilstrekkeligstørrelse til betjeningav dørene.

	

44:5 Rampe

	

44:52 Bredde

Fribreddefra0,9-1,1m vilværemesthensiktsmessigog det bør være
håndlister i 0,75m og 0,95m høyde på beggesider.

44:53 Stigningsforhold

Rampesomskallamnebrukesav personi rullestol,bør ikkeha større
stigningsforhold enn 1:20,unntaksvis brattere, men maks. 1:12.
NorgesHandikapforbundanbefaleringenbratterestigningenn 1:15.

I— 90cm - —
7 Figur 44:53

•
Co


Pdbeggesiderav rampenmonteresavvis-
ningsplate med overkant min. 0,25 rn
over rampen, slik at rullestolen ikke skal
støtemedfotbrettet mot devertikalesten-
derne.

1:20
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Kap 45 Heis, rulletrapp, rullebå'nd
Tekniske krav

45:1 Generelt

Fortekniskutformingav heis,rulletrappog rullebåndrefererestil
NorskStandard.Deterutarbeidetfølgendestandarderpå området:

NS3800 Vertikaleheiserforperson-ogsengetransport.Målpå
heisstolog heissjakt.Manøver-og signalutstyr.
Innredningi heisstoI

NS3801 Elektriskeheiser.Sikkerhetsreglerforkonstruksjonog
installasjonav personheis,vare-ogpersonheis.

NS3805 Rulletrapperogrullendefortau.Sikkerhetsreglerfor
utførelseoginstallasjon.

Norskstandardforhydrauliskeheisererunderutarbeidelse.

	

45:2 Heis

	

45:21 Heismedforenkledesikkerhets-
anordninger

Forskriftenskravom sterktbegrensetnyttelastkanansesoppfyltder-
som lasten(massen)ikkeerstørreennca210kg pr.

Kravetomsterktbegrensethastighetansesoppfyltnårhastigheten
ikkeoverskrider

fortrappeheisogløfteplattformforfunksjonshemmede:0,15
m/s
forstolheis:0,3m/s

Enannenforutsetningforatheiskanutføresmed forenkledesikker-
hetsanordningereratdenerutstyrtmedsikkerhetsstopp(påholden
knapp).Forspesielle typer funksjonshemmingvil ikke påholden
knapp værehensiktsmessig,og i sliketllfellebørimpulsstyringkunne
godtassom vilkårfordispensasjon.

Rådetforteknisketiltakforfunksjonshemmedeharutarbeidet
Retningslinjerforlefteplattformerogtrappeheiser.

Disse vil kunneanvendes inntildet foreliggerNorskStandardfor
disseheistypene.Vi&troppmerksompåatretningslinjeneangirfor
storeverdierforlastog hastighetforlffifteplattformer,jfkorrektever-
dierangittovenfor(45:21)

Stolheismedforenkledesikkerhetsanordningergirredusertbruksan-
vendligheti forholdtilstandard,og forutsettesførstog fremstbrukt
i eksisterendebygninghvordebygningstekniskeforholdenegjørdet
nødvendig med spesielleheisløsninger.
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45:22 Heis generelt

45:221

Det er spesielt viktig å sikre mot overbelastning og plassering av
ustabil last.

Sjaktdører, nødutgangsdører og inspeksjonsluker skal kunne åpnes
utenfra av sakkyndig person uansett hvor i sjakten heisstolen befin-
ner seg.

Dører og luker skal bare kunne åpnes med spesielt utstyr, se
NS 3801 Elektriskeheiser.Sikkerhetsreglerforkonstruksjonag

installasjonav personheis,vare-ogpersanheis.pkt.
7.7.3.2.

Stolens areal må avpasses etter heisens passasjertall og nyttelast.
NS 3801 Elektriskeheiser.SikIcerhetsreglerforkonstruksjonog

installasjonavpersonheis,vare-ogpersonheis.pkt.
8.2.1 og 8.2.4 gir anvisninger.

45:222

Kravet om lyse overflater er satt av hensyn til at sikkerhetskontroll,
reparasjons- og vedlikeholdsarbeider skal kunne utføres på en for-
svarlig måte.

45:223

For spesielle heistyper kan plassering av sjakten være avgjørende for
utenforståendes muligheter til å påvirke heisens bevegelige eller
sikkerhetsrnessige deler.

Heis delvis uten sjakt, f eks panoramaheis, må plasseres med nød-
vendig avstand til reposer, gallerier etc, slik at personersom opphol-
der seg der, ikke utsettes for fare. Skjenner, rekkverk o.1, på slike ste-
der plasseres og utføres slik at det ikke er mulig å falle mot eller å nå
heisen. Vi nevner at Arbeidstilsynets forskrifter "Tekniske innret-
ninger" viser minsteavstand til faresone. Figuren som der er vist, bør
kunne brukes ved bestemmelse av minsteavstand til heis uten sjakt.

Ved installasjon av trappeheis må det tas hensyn til den risikoen
heisen representerer for andre brukere av heis og trapp.

45:224

Forskriftens krav for elektriske heiser vil kunne oppfylles etter
NS 3801 Elektriskeheiser.Sikkerhetsreglerforkonstruksjonog

installasjonav personheis,vare-og personheis,pkt.
5.7.1.1(topphøyde) og pkt. 5.7.3.3(gruvedybde).
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45:225

I heis uten stoldør bør avstanden mellom sjaktvegg og stolåpning
være høyst 15-20 mm. Dette gjelder både ved terskelkant og side-
kanter.

I publikumsbygg, der risikoen for at det skal oppstå ulykke med barn
kanskje er størst, bør en i tillegg finne løsninger som reduserer risiko
for klemskader i åpningen, f eks børster eller gummilister som
reduserer de vertikale spaltene til maksimalt 5 mm.

For heisstol med automatisk dør setter standarden en grense for av-
standen mellom stol og etasjeterskel på høyst 30 mm. Denne av-
standen kan i spesielle tilfelle være for stor og medføre problemer for
enkelte typer rullestoler.

45:228

Ventilasjonsåpninger som utgjør 1 % av stolgulvets nytteareal vil
tilfredsstille bestemmelsen, forutsatt normal evakueringstid ved
driftsstans og persontall på 80 % av det tillatte.

Ventilasjon av sjakten dimensjoneres særskilt. En luftmengde på
10 l/s pr. m2sjaktareal anses tilstrekkelig. Ved naturlig avtrekk bør
tilluft- og avtrekkskanal ha et tverrsnitt på 50 cm2pr. m2sjaktareal.

45:229

Det bør brukes et standard låssystem

45:23 Sikkerhetog tilretteleggingfordrifts-,
vedlikeholds-og kontrollpersonell.

45:231

For at sikkerhetskontroll, tilsyn og reparasjon skal kunne utføres
forsvarlig bør rombelysningen være minst ca 200 lux ved gulvnivå.
Det bør være mulighet for ekstrabelysning (ca 500 lux) ved startut-
rustningen.

45:232

For heis uten sjakt eller med pardell sjakt må tak på heisstol utformes
slik at personer som skal utføre sikkerhetskontroll, tilsyn og repara-
sjon, sikres mot å falle ned.

149



45:24 7

	

45:24 Maskinromog tauskiverom

45:243

For å holde forsvarlige driftsforhold skal temperaturvariasjonene
være innenfor 5-40 °C, men under vedlikehold og reparasjonsarbei-
der bør temperatur i øvre og nedre grenseområde unngås.

Maskin- og tauskiverom bør ha mekanisk avtrekk.

45:244

Kravet om egen ventilasjonskanal til det fri atskilt fra bygningens
øvrige ventilasjonsanlegg er satt fordi maskinrommet ved eventuell
oljelekkasje kan inneholde brannfarlige gasser.

	

45:3 Rulletrapp og rullebånd

45:31

De klemskader som vanligvis forekommer, og som det må tas hensyn
til ved utstyrets utforming, oppstår følgende steder:

mellom to trinn eller lameller ved rulletrapp og rullebånd
mellom rulletrapptrinn og balustradesokkel
ved de kammer som fins ved av- og påstigningssted
mellom håndlist og balustrade
ved håndlistens innføring i balustraden
mellom etasjeskille og passerende rulletrapp eller rullebånd

Sklisikkerheten skal forebygge fall. Fallrisikoen er alltid størst ved av-
og påstigning.

I forretningssentra og andre bygninger der barn oppholder seg, bør
plassering av rulletsapp vies særlig omtanke. Når rulletrappen plas-
seres i gjennomgående, åpne arealer slik at fallhøyden blir stor, bør
vanger sikres mot aking, eller åpning i etasjeskille sikres med nett

45:32

Rulletrappens stigningsvinkel for løftehøyder inntil 6 m bør normalt
ikke overstige 35 °. For løftehøyder over 6 m bør stigningsvinkelen
være 30 0.
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Etnødvendigsilaingstiltakved av-og påstigningerattrinnenepåen
rulletrappskal bevegeseghorisontaltminst0,8m måltfrakamroten.
Vedstorhastighet(>0,5m/s) måavstandenværeminst1,2m.

45:33

Håndlistenshastighetbørikkeværemindreennhastighetenpåtrinn,
båndellerlameller.

45:34

Vedav- og påstigningssted,spesieltved kammene,må en vurdere
eventuelleskyggevirkninger.Seogså

NS3805 Rulletrapperog rullendefortau. Sikkerhetsreglerfor
utførelseog installasjonpkt.5.4.2

nåren skalbedømmehvasam er "tilstrekkeliglys".
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Kap46 Sanitæranlegg

46:1 Innledning

Alle ledninger for forbruksvann og avløpsvartni forbindelse med
bygninger og konstruksjonersom er avhengige av byggetillatelse,
samt innretninger og utstyr som er fast tilknyttet disse ledninger,
kommerinn under bestemmelsenei forskriften.Med "fasttilknyttet"
menes utstyr som er tilknyttet ledningsnettet og inngår som en
naturlig del av bygningens drift.

Den fysiske begrensning for forskriftens virkeområde blir til-
knytningertiloffentligvann-ogavløpslechting.Hvor offentligvann-
og avløpsledning ikke finnes,gjelder forskriftenfra tilknytning til
vannkilden, og for avløp frem til godkjent tank eller godkjent
renseanlegg. For prosessanlegg i industri, automadske bilvaske-
maskinerm.vgjelderforskriftenfremtil anleggetstilknytningspunkt
til vann- og avløpsledninger.

Sprinkleranleggog varrneanleggregnes ikke som del av sanitær-
anlegget.

Vedsøknad om byggetillatelsevil bygningsrådet angi hvilke krav
som stilles til tilknytting og trykkforhold i offentligrerledning, og
hvorledes sanitæranleggskal meldes.

Kommunenessentralforbund har utarbeidet
KS Nonnaireglernentforsanitæranlegg.

Detgir utfyllendebestemmelseromsanitæranle . Dissevil tilfreds-
stilleByggeforskriftenskrav,men girpå enkelteområderen strengere
anvisning enn Byggeforskriften.

46:2 Generelt

Produktersomnyttesi sanitæranlegg,må tilfredsstilleByggeforskrift-
ens funksionskrav. Produktprnj 4.-Pfredqstillekrav-
ene er NS-sertifisert(NSkrone-merket),se Byggeforslaift-
ens kapittel 13om Norsk Standard, eller dersom de er godkjent av
Godkjenningsnemndafor sanitærmaterieB.

Ledningertil utstyr som kreverdriftsmessigvedlikehold,bør forsy-
nes med stengeventil.

Når ledninger bryter gjennom brannskillende bygningsdel, kan
forskriftenskrav til gjennomføringer oppfylles ved at

ledningeneisoleresmot brann
gjennomføringenetettes
ledningeneklamresslik at de ikkefallerned i det tidsrom
bygningsdelenskal holde, se NBIByggdetaljblad
A 553.110Branntekniskeforholdved avlepsrør.

se også veiledningtil kapittel 30:621.
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Sanitæranlegg plasseres slik at det ikke oppstår skade på andre byg-



ningsdeler. Lekkasjer skal oppdages raskt og gjøre minst mulig skade.

Ved planlegging og utførelse av sanitæranlegg må det legges til rette
for fremtidig vedlikehold og utskifting av anlegget. Det gjelder særlig
for ledninger som ligger skjult i bygningskroppen.

Ekspansjonskrefter skal ikke medføre skade på rørledningssystemet
eller bygningsdelen det er festet td1.Når det gjelder utførelse se 46:32
og 46:42.

Hvor det er fare for at det i anlegget kan oppstå sjenerende støy,
skadelige vibrasjoner eller trykkstøt, må det monteres støy- ogieller
vibrasjonsdempende utstyr Trykkfall/strømningsstøy ved tapping
kan reduseres, se

NBI håndbok nr 30 Støyfra sanitærinstallasjoner
og NBI Byggdetaljblad

A 553.181 Støyreduksjoni VVS-installasjoner
A 553.182 Støy fra avløpsinstallasjoner.

NBI Anvisning nr 13 Sanitærinstallasjoner.Egenskaperde børha
har anvisninger og ytelsesbeskrivelser som gir bakgnmn for plan-
legging og utførelse av sanitærinstallasjoner. Forøvrig vises til NBI
Byggdetaljblad og NBI Erfaringsblad

A 553.118 Vann- og avlepsiedningeri boliger. Installasjon.
Vedlikehold

E 553.133 Vannskaderi kjøkkenog vdtrom. Årsaker. utbed-
ringsmdter.

	

46:21 Energiøkonomisering

Kravet om at anlegg for varmt forbruksvann skal utføres slik at det
fremmer god energiøkonomi, kan tilfredsstilies ved:

å isolere varmtvannsledninger og utstyr
å bruke ledningsmaterialer med liten varmeledningsevne
å ha små avstander mellom vannvarmer og tappested
å begrense varmtvannsledningens innvendige volum
å bruke vannsparende sanitærutstyr

	

46:3 Tilførsel av vann

	

46:31 Generelt

Kravet om tetthet anses oppfylt dersom anlegget er tett når led-



ningene settes under et trykk av minst 1 MPa (100m VS),dog minst
0,1 MPa (10 m VS) høyere enn det sterst forekommende driftstrykk.
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Tilvannuttak for personlig hygieneskal varmtvannstemperaturen
begrenses.Dettekan gjøressentraltfravannvarmerellerved bruk av
blandearmaturer med temperatursperre. Følgende maksimums-
temperaturer anbefales:

i barnehager,bygg for funksjonshemmede, trygdeboliger
etc:38°C
forøvrig:55°C

Høyere temperaturer vil erfaringsmessigkunne medføre fare for
skolding. Det er imidlertid viktig at vanntemperaturen tilpasses
brukerne og at det holdes god margin i forholddet maksimale.

Sentral begrensning bør fortrinnsvis skje med blandeventil, med
mindre berederen har tilstrekkelig kapasitet ved den aktuelle
temperatur. Konstantvanntemperaturi områdetrundt 55°Char vist
seg å kunne gi tæringer i sirkulasjonsledningen,se NIVAs

Temaheftenr 5 Korrosjonogkorrosjonsbekjernpelsei sanitær-
anlegg,

Temperaturregulering i dette området bør derfor fortrinnsvis skje
lokalt.

46:32 Utførelse

Det er krav om at et hvert vannuttak skal ha avløp forbortledning
av tilført vannmengde. Sliktavløp kan være sluk, men gulvets fall
må da tilpasses slik at sluk og gulv sammen reelltkan førebort det
tilførte vannet.

Vedmontering av vannledninger må det tas hensyn til materialets
temperaturutvidelse.Ledningersom monteresslikat ekspansjonen
hindres, må avlastes ved å montere ekspansjonsanordning, se
eksempler i NBIByggdetaljblad

A 553.119Monteringav kobberrer.Vanninstallasjoner.

Vedinnstøping må fri utvidelse av hele ledningen sikres,f eks ved
at ledningen i sin helhet omsluttes av myk isolasjon.

Når det gjelderutførelse forøvrig visesbLa til
NS 3421 Beskrivelsesteksterfor tekniskeinstallasjoner
KS Normaireglernentfor sanitæranlegg.

Frostsikring av ledninger kan oppnås ved å isolere ledningene
og/eller ved å sørge for varmetilførseltil ledningene,se NBIBygg-
detaljblad

A 515.004Prosjekteringogutførelseavgrunneledninger
A 515.021Bovedledningerforvannogavløp.Kostnadsbespa-

rendeframføring,forenkletfrostdimensjonering
A 515.034 RasjonellutførelseavsekundærI stikkledningerfor

vannogavløp
A 515.071 Rør,ventilerogkummerforgrunnevann-ogaviøps-

ledningerifiellgrøfter
A 553.012 Frostutsattevann-ogavløpstedninger

samt
NBIHåndbok nr.35Lettkornrnunalteknikk.Bedreogbilligere

smdhusbebyggelse.
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46:33 Dimensjonering

Forskriftenskrav til vannmengdertilfredsstillesom ledningene
dimensjoneresetter

NS3055 Dimensjoneringav ledningerfor vann- og avleps-
anleggi bygninger

NBIByggdetaljblad
A553.116Vannforsyningssystemi boliger.Dimensjoneringskri-

terier
ellerKommunenesSentralforbunds

I<S Nornzalreglementforsanitæranlegg

Dersomnormaltvanntrykkihovedledningeroverstiger0,6MPa(60m
VS),bør detmonteresreduksjonsventil.

	

46:34 Sikringmot forurensning

Bestesikringmotforurensningoppnåsvedatdetetablereset luftgap
mellomvannuttaketogavløpet/forurensningskilden.Derdet ikkeer
praktiskmulig å oppnå luftgap,skal annen beskyttelsemot til-
bakestrømningavforurensetvannbrukes.

Kravetomsikringmotforurensningkantilfredsstillesvedfølgende
tiltak:

Vannuttakoversanitænitstyrsikresmedetluftgappå minst
20mm.Medluftgapforståsavstandenmellomvannuttakets
underkantog høyesttenkbarevannstandi utstyret,som
anseså væreutstyretsoverkant
Vannuttakoverutstyrsommottarhelsefarligavfall,ogover
utstyrmeduroligvannstand,sikresmedet luftgappå minst
50mm
Slangekranersikresmedtilbakeslagsventilellerventilmed
løskjegle
Vannuttaktilbideer,badekarmedbunnfylling,hånddusjer,
spyleventilerolsikresmedvakuumventil
Vannuttaktil utstyr som bekkenspylere,utslagsskåler,
kjelanlegg,vaskeautomater,ejektoranleggo.l , samt til
tappearmaturermed slangekuplingi laboratorierog til-
svarende,sikresmedvakuurnventilogtilbakeslagsventil
Vannkildermedforskjelligvannkvalitetknyttessammenvia
bruttforbindelsemedet luftgappå minst50mm

Vakuumventilerplasserespåensløyfepåvannledningenforanvann-
uttaketogminst200mmoverinstallasjonsgjenstandensoverkant.

	

46:35 Avstengning

Hvordeterstoravstandtilhovedledning,hvorvannledningkrysser
vei,flereboenhetererpåsammeutvendigeledningetc,kanbygnings-
rådetforlangeat det monteresutvendigstengeventil.
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46:4 Avlep

	

46:41 Generelt

Ledningeneskalvære tetteved de forekommendedriftstrykk,ogskal
også holde tett mot utvendig væsketrykk.

For eventuell tetthetsprøving vises til
NS3550 Selvfallsledningerogkummer.Tetthetsprøvingmed

luft
NS3551 Selvfallsledninger,kurnmerog trykkledninger.

Tetthetsprøvingmedvann.

Vaske-/oppvaskmaskin bør utstyres med overflomsikring.
Sanitærutstyr uten overløp eller overflomsikring monteres i rom
med sluk. Gulvsluk monteres i tett gulvmembran, se NBIByggde-
taljblad

A 527.204 Bade-ogdusjrom.

	

46:42 Utførelse

Det visesbl.a til
NS3421 Beskrivelsesteksterfor tekniskeinstallasjoner
NS3552 Fleksibleavløpsledningeri grunnen. Metodefor

deformasjonsprøving
KS Normalreglementforsanitæranlegg

og følgendeNBIByggdetaljblad
A 553.006 Spillvannsavløp
A 553.110 Branntekniskeforholdvedavløpsrør
A 553.112Monteringavdelvisinnstøpteavløpstedninger
A 553.182 Støyfraavløpsinstallasjoner.

Klammeravstandmå tilpassesmaterialeti ledningenog ledningens
dimensjon.

Retningsendringerstørre enn 450bør forsynes med rense-/stake-
punkt, eller retningsendringen utføres med flerebend i serie med
rettrøravstand i mellom. Benyttesutvendig rensepunkt på stikk-
ledning,bør minstekrav til utførelsevære som vist på figur 46:42.

Fastrnontertlokk

a re r»ri„

11.•

,p1

.

L.

.4

i;;.•

•

4-
"

Figur46:42

Frostsikring av ledninger kan oppnås ved å isolere ledningene
og/ ellerved å sørge forvarmetilforseltil ledningerte,se NBIBygg-
detaljblad

A 515.004Prosjekteringogutførelseav grunneledninger.
A 515.021Hovediedningerforvannogavløp.
A 515.034Rasjonellutførelseav sekundær-/stikkiedningerfor
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vannogavløp.
A 553.071 Rør,ventilerogkummerforgrunnevann-ogavløps

ledningerifellesgrøfter.
A 553.012 Frostutsattevann-ogavløpsledninger.

samt
NBI Håndbok nr. 35 Lettkommunalteknikk.Bedreogbilligere

stndhusbebyggelse.

	

46:43 Dimensjonering

	

46:431 Spilivannsledning

Forskriftens krav om bortledning av spillvann oppfylles om led-
ningen dimensjoneres etter

NS 3055 Dimensjoneringav ledningerfor vann-ogavløps-
anleggi bygninger

KS Normalreglementforsanitærantegg
eller NBI Byggdetaljblad

A 553.004 Spillvannstedninger.Dimensjoneringskriterier.

	

46:432 Overvann og drensvann

Forskriftens krav til bortledning av overvann og drensvann oppfylles
om ledninger dimensjoneres etter

NS 3055 Dimensjoneringav ledningerfor vann- og avløps-
anleggi bygninger.eller

KS Normalreglementforsanitæranlegg
se også NBI Byggdetaljblad

A 514.114 Lokalovervannshdndtering.
A 514.115 Lokalovervannshdndteringi boligområder.
A 514.221 Fuktsikringav bygninger.

Snø og is på fast underlag utgjør en vesentlig del av årsakene til hjem-
og fritidsulykker. Avledning av regn- og smeltevann fra bygning til
beferdet område må derfor utføres slik at vannsamling eller isdannel-
ser ikke oppstår.
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46:44Sikring mot forurensning

46:441Beskyttelse mot luktulemper

Forskriftenskrav om tiltak mot luktulemper kan oppfyllesved at
vannlås i bygning har lukkehøyde minst 50mm
vannlås i kum har lukkehøyde minst 100mm

For å hindre utsuging av vannlås kan benyttes vakuumventiler.

Spillvannsystemetskal ha minst en lufteledningsom føres tildet fri
overøversteutstyr.Luftingenskalavsluttesminst2,5m over terreng
og minst 0,5m over og 2,0m til siden for dør eller vindu somkan
åpnes.

Dersomtaknedløptillatesført til spillvannsledning,skaldet ha fmst-
sikretvannlåshvisnedløpetliggernærmeredør ellervindu somkan
åpnes enn 2,0m.

46:442Beskyttelse mot tilbakestromning

Kjellergulvog/eller vannstand i lavest beliggende vannlås må ha
nødvendighøyde over topp hovedledningved tilknytningspunktet
slik at tilbakestremningfra hovedledning ikkekan forekommeved
normal drift. Detsamme gjeldervannstanden i kummer og tanker.
Dersomhovedledninger forutsatt å fungeremed overtrykk,må det
tas hensyn til dette.

Hvis beliggenhetenmedførerrisikofor tilbakeslagfra høyvannm v,
bør stilddedningenforsynesmed tilbakeslagsventil(høyvannlukke),
eventuelt med stengbart utløp.
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Kap47 Ventilasjonsanlegg

47:1 Innledning

litelutt Avkastlutt 47:11 Definisjoner

Figur47:11 Terminologi

0 mlutt C.)

Avtrekks-
=> iuft

0 Overstrømmingstutt0 Et roms luftveksling angir forholdet mellom tilført luftmengde og
Romluft Romlutt rommets volum.

tilluftmengde (m3/h)
luftveksling =

romvolum (m3)

47:2 Generelt

Byggeforskriftens krav til ventilasjon er minimumskrav.

Nivået for det planlagte innerniljøet bør angis i en kravspesifikasjon.
Av spesifikasjonen skal fremgå hvilke forutsetninger som ligger til
grunn for prosjekteringen, så som:

lokalenes funksjon
persontallet for de enkelte lokaler
luftmengder pr. person og/eller pr. m2 gulvflate ved en

spesifisert tilstand på anlegget (trykkfall over filtre, evt andre
forhold som virker inn på anleggets kapasitet )
dimensjonerende utetemperatur
romtemperatur i oppholdssonen
lu.fthastighet i oppholdssonen
luftkvalitet (renhet nt m)
luftfuktighet
lydnivå (se krav i kapittel 52:32 og 52:33)

Forskriften har ikke krav til bestemte temperaturer, men av hensyn
til innemiljøet bør romtemperaturen i oppvarmingsperioden ikke
overstige 22°C, se veiledning til kapittel 47:52, pkt. b.

Helsedirektoratet har utgitt en særskilt veiledning kalt
Retningslinjer for inneluft - kvalitet.

Retningslinjene er ikke bindende De angir grenser for konsentrasjo-

159



47:2

ner for forurensende stoffer ( enkeltkomponenter og komponentgrup-



per) som hvis de overskrides indikerer utilfredsstillende luftkvalitet.

Det bør i kravspesifikasjonen angis på hvilken måte en sikrer at an-
legget er rent når det tas i bruk, og hvordan anlegget senere kan ren-
gjøres ved behov. Spesifikasjonen bør videre angi på hvilken måte
kravet i kapittel 47:31om kontroll og regulering av de prosjekterte
ytelser kan tilfredsstilles.

Som grunnlag for å opprettholde god funksjon på anlegget skal det
utarbeides drifts- og vedlikeholdsinstruks.

Enelgiekonomi

I alle bygninger med mekanisk ventilasjon bør varmegjenvinning
vurderes. Anlegget skal for øvrig gjøres så effekt- og energiøkono-



misk som mulig så lenge dette ikke går ut over forsvarlig innemiljø.

Hvis ventilasjonsanlegget er beregnet for redusert drift når bygning-
en eller deler av den ikke er i bruk (f eks om natten), bør det være et
visst kontinuerlig avtrekk fra våtrom der det ellers vil kunne bli
fuktskader. Forøvrig må redusert drift av ventilasjonsanlegget ses
i sammenheng med det forsvarlige innemiljø som kreves.

Branntekniske forhold

Fremføring av ventilasjonsanlegg i en bygning fører til at det må
tage.E!lulli vegger og etasjeskiller. Disse konstruksjonene har svært
ofte i tillegg til sine bærende ogl:".grensende funksjoner også brann-
tekniske funksjoner. De skal hindre brann og røyk i å spre seg fra ett
område til et annet. Dette begrenser friheten til å utforme ventila-
sjonsanlegg når det gjelder anleggets utstrekning, ..,tr&cf-nrog mate-
rialvalg. I tillegg til å tilfredsstille de ve..•.tilAsjonstekniskekrav må an-
legget derfor oppfylle fot.i.;:zens krav om sikkerhet mot spredning
av røvk n1::;dut i bygningen.

Følgende tiltak er av betydning for sikring av ventilasjonsanlegg
under brann:

Sikring mot branntilløp i anlegget
Sikring mot spredning av brann
Sikring mot spredning av branngasser

Sikring mot branntilløp i anlegget

Ventilasjonsaggregatet må sikres best mulig mot at brann oppstår i
elektriske motorer, varmebatterier, remdrifter o.1.

Venti/asjonsanlegget utføres normalt i ubrennbare materialer. linntak
kan gjøres for filtre og små detaljer som tetningstape o.1 av kunststoff
under forutsetning av at de er typegodkjent for bruk i ventilasjonsan-
legg, eller eventuelt er unntatt fra godkjenningsplikt, se veiledningen
til kapittel 12:24.
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Sikring mot spredning av brann

Forskriftens bestemmelse om at kanaler som bryter gjennom brann-
cellebegrensende bygningsdel og brannvegg/branndekke, skal
utføres slik at bygningsdelens brannmotstand ikke svekkes, medfører
krav til kanalens bestandighet (inklusive oppheng og skjøter), krav
til maksimal temperaturoverføring og krav til tetthet rundt kanalen
under brann. Kravene skal tilfredsstilles i den tid som bygningsdelen
skal holde.

Det stilles strengere krav til kanalgjennomføring i brannvegg/brann-
dekke enn i branncellebegrensende bygningsdel, se nedenfor.

Ventilasjonsanlegg for rom hvor det foregår lagring eller behandling
av brann- og eksplosjonsfarlige varer, bør være helt adskilt fra
bygningens øvrige ventilasjonsanlegg.

Ventilasjonsaggregat som betjener fiere brannceller, skal stå i egen
branncelle, se kapittel 30:663. Dette behøver ikke gjelde når tilsvar-
ende sikring mot brannspredning kan oppnås på annen måte, f eks
når aggregatrom er plassert over yttertak og taket er utført i minst
klasse B30.

Gjennomfering i branncellebegrensende bygningsdel

Spredningsfaren ved kanalgjennomføringer ligger i første rekke på
utsiden av kanalen. Tetting ved gjennomføringer kan foretas på flere
måter (gjenstøping, spesielt typegodkjente metoder).

Figurene 47:2 a - h viser eksempler på kanalføring gjennom brann-
cellebegrensende bygningsdel som anses å tilfredsstille Byggefor-
skriftens krav. Det kan også benyttes brannklassifiserte kanal-
gjennomføringer. Forøvrig kan gjennomføring utføres på andre måter
dersom det kan dokumenteres at utførelsen tilfredsstiller forskriftens
krav.

Nedforede himlinger i klasse A30 kan erstatte kanalisolering i til-
svarende arealer dersom det over himlingen ikke er brennbare
materialer som ligger inntil kanalene.

Kanaler med iiten diainetet, til og med 125 mm, kan føres gjennom
branncellebegrensende vegg uten bruk av isolasjon dersom kanalen
ikke ligger inntil brennbart materiale på noen av sidene. Slik lemp-
ning mht isolasjon gjelder ikke ved gjennomføring i etasjeskillere som
er branncellebegrensende.

Dersom ventilasjonsanlegget er forutsatt å være i drift under brann
for å unngå røykspredning, bør bruk av automatiske brannspjeld
unngås, se under avsnittet om silaing mot spredning av branngasser,
se likevel kravet om automalisk brannspjeld i brannveggibranndekke
nedenfor.

Brannspjeld kan ikke erstatte kanalisolering.
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Kanalensbrannmotstand.2
Figur47:2e Kanalunderoppforettretak
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Kanali dpensjaktgjennometasjeskille

Vertikalkanalgjennometasjeskille

Vertikalkanaluten isolasjon.Sjaktvegg
erstatterisolasjon

Sjaktveggens „
brannmotstand.

2

Gjennomføring i brannvegg/branndekke

Gjennombrannveggbøren så langtdetermuligunngåå førekanaler
ved at ventilasjonsanleggetbegrensestildel av bygningmellomto
brannvegger.

Dersomkanalerføresgjennombrannvegg/branndekke,skaldeti til-



leggtil isoleringbenyttesbrannspjeld,se ogsåkapittel30:62. Spjeldet
skal ha brannmotstandtilsvarende minst halvpartenav brann-
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veggens/branndekkets motstand. Brannspjeld skal fastrnonteres i
veggen/dekket, og skal ha inspeksjonsmulighet.

Figur 47:2 i og tabell 47:2 a viser eksempler på gjennomføring i
brannvegg som anses å tilfredsstille Byggeforskriftens krav. Se også
NBI Byggdetaljblad

A 520.342 Brannskiller.Gjennomføringer.

Figur47:2i Kanalgjennornbrannvegg

I.L.

2

X
-••••

4

-2151 11Y19.

Inspeksjonsluke=




Kanaltversnitti crn2 Tabell47:2 a Kanalersisolasjonslengdevedgjennom-
føringi brannvegg




<300 300-900 >900

Anbefaltisolasjons-
lengde(4)

1,0m 2,0m 3,0m

Sikring mot spredning av branngasser i bygningen

Ventilasjonsanlegget med sitt vidt forgrenede kanalnett innebærer en
risiko for spredning av røykgass i bygningen ved brann.

For å redusere muligheten for spredning av branngasser gjennom
ventilasjonsanlegget, bør anlegg med balansert ventilasjon baseres
på full drift under brann. Undertrykket i avtrekkskanalene vil inne-
bære at branngasser trekkes av og blåses til friluft. Overtrykket i til-
luftkanalene vil motvirke at branngasser trenger inn i anlegget og
sprer seg gjennom dette.

Ventilasjonsanlegg som skal være i drift under brann, må planlegges
slik at:

eventuelle omluftspjeld går i stengt stilling ved brann, og slik
at lekkasjen over spjeldet blir minst mulig, se figur 47:2 j
avtrekksluften føres utenom eventuelle varmegjenvinnere
ved brann, se figur 47:2 k
muligheten for at røyk i et branntilfelle føles inn i bygningen
gjennom anlegget blir minst mulig. Aktuelle tiltak for å
oppnå dette kan være å plassere inntaket for uteluft så nær
bakken som mulig, samt å montere røykdetektor i tilluft-
kanalen etter aggregatet som stopper viften. Det siste filtaket
vil også sikre mot røykspredning i tilfelle det appstår brann
i selve aggregatet eller i aggregatrommet
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• det ikke benyttes automatiske brannspjeld, da disse stenger
kanalene ved brann, se likevel kravet om automatiske
brannspjeld i brannvegg/branndekke foran

Figur47:2 j Ventilasjonsanleggmedomluftkjøringog
nkM 
 røykdetektorer

Ut«uft RD MnIgt

RD Figur47:2 k Ventilasjonsanleggmedvarmevekslerog
4—¥ røykdetektoier
Avtrekksiit

RD AvIrtbstufl

ANuagufi

Utelutt ao n'uti

Brannspjeldstyrtavrøykdetektor
brannmotstand=Z

1-1,0m

Oierstrem-
ningsluft

vl

X

KanalensbrannmotstandY=X Z

Det er først og fremst 1den tidlige fase av en brann det er viktig å
unngå røykspredning. Normalt forutsettes ikke spesielle tiltak for å
sikre strømtilførsel over tid, som f eks brannbeskyttelse av strømtil-
førsel eller installering av nødstrømaggregat.

I bygninger hvor det oppholder seg et større antall mennesker i
ukjente forhold, f eks i hoteller, sykehus, sykehjem, forsamlings-
lokaler, større forretninger o.1, bør det gjennomføres spesielle tiltak
for å hindre røykspredning. Slike tiltak kan f eks være å sikre strem-
tilførsel til aggregatene under brann, ha separate kanalsystemer for
rømningsveiene eller å sette rømningsveiene under overttykk, forsere
avtrekket fra branncellen m.v se håndboka

RøykkontrolI - Personsikkerhet ved brann i bygninger,
SINTEF/Skarland Press.

Ventilasjon av trapperom bør generelt bare skje med separat kanal
uten åpninger til andre rom. Der kanal føres gjennom trapperom uten
å ventilere dette, bør kanalen ha brannmotstand som angitt i tabell
47:2 a.

Rømming skal kunne skje til stadig renere soner.

Styring av ventilasjonsanlegget under brann kan i bygning hvor det
er installert brannalarmanlegg, skje automatisk over alarmanlegget.
Alternativt kan det monteres detektorer i kanalsystemet som styrer
anlegget på samme måte. Det kan også være aktuelt å styre anlegget
manuelt under brann fra sentralt plassert manøverskap/-tavle.

For å unngå røykspredning mellom brannceller, bør det ikke fore-
komme overstremning av luft mellom cellene. Eventuell føring av
overstrømningsluft gjennom branncellebegrensende bygningsdel kan
skje som vist i figur 47:21.

Figur47:2I Sikringavaverstrømningsdpning
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47:3 Mekanisk ventilasjon

	

47:31 Kontrollog regulering

Vedprosjekteringog utførelseav ventilasjonsanleggetskalde teknis-
ke forhold leggestil rette for målingog reguleringav luftmengdene
slik at anleggetpå en hensiktsmessigmåte lar seg innregulere(utba-
lansere),se NBIAnvisninger

16-1til 16-10.

Vedferdigstillelseav anlegget skal det dokumenteres at det gir de
foreskrevne ytelser med hensyn til luftmengder, innemiljø, støy-
begrensningosv,og at de foreskrevnestyrings-og reguleringsforhold
er oppfylt.

	

47:4 Kanaler

	

47:41 Utførelse

Tetthet

Kravet om at kanalene skal være tette kan dokumenteres ved tett-
hetsprøving utført i samsvar med

NS3421 Beskrivelsesteksterfor tekniskeinstallasjoner. Del 1,
kapittel Y 7.

Bestandighet

Eksempelpå bestandig materiale er varmforsinketstålplate.

Skjøtingav kanalerbørskjeved overlapp/muffe i sammemateriale,
og sikresmed nagler ellerskruer.Sammeutførelsebør benyttesved
tilknytning av utstyr.

For blpasning mellomventilog stålkanalkan det benyttes fleksible
kanalerav aluminiumbegrensettilsmå avstanderog innenforen og
samme branncelle.

Når det gjelder utførelse av kanaler som bryter gjennom brann-
cellebegrensende bygningsdel eller brannvegg/branndekke, se
veiledning til 47:2og 47:42.

Avtrekkskanalerfrastorkjøkken,frityranleggm m bør utiøres i minst
A30helt til utblåsningsrist,eventuelt føresi egen sjakt.

Avtrekkskanalerfra kjøkkeni boenhetero.1bør tilsvarendeutføres
i minst A15hvis de ikke ligger i sjakt.Tilknytningmellomkomfyr-
hette og avtrekkskanalkan innenforoppstillingsrommetutføres av
fleksibelkanal som er typegodkjentfor slik bruk.
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Kjøkkenavtrekk bør ha fettfilter, og avtrekkskanalene må kunne ren-
gjøres i hele sin lengde, se figur 47:41 a.

RETTSEWKE

ORRITTIKLASSEA30

Figur47:41aAvtrekk frastorkjekken

FLTER

For småhus kan det foruten stålkanal benyttes kanal av tungt anten-
nelig materiale samt fleksibelkanal av spiralfalset aluminium Fra kjøk-
ken i småhus må det benyttes avtrekkskanal av ubrennbart materiale,
f eks stål eller aluminium. Artslutning mellom komfyrhette og
avtrekkskanal kan utføres av spesielt typegodkjent slange, se figur 47:4.

Figur47:41b Kanaleri småhus
Avtrekkskanalfra kjøkken
Anslutning mellomkomfyrhetteog
avtrekkskanal
øvrige ventilasjonskanaler

•

Oppheng

Bygningskonstruksjoner som kanaler og ventilasjonsutstyr festes
må ha tilfredsstillende styrke.

Alle deler av opphenget må være av ubrennbart materiale og være
like temperaturbestandig som materialet i kanalene. Opphenget må
være betryggende sikret mot korrosjon.

Kanaloppheng dimensjoneres i samsvar med
NS 3421 Beskrivelsesteksterfor tekniskeinstallasjoner.Del1,

kapittelY 7.

Avstand mellom oppheng bør normalt ikke overstige 2 m. Maksimal
avstand bør ikke være over 4 m.

Opphenget skal sikre jevn belastning på ventilasjonsanlegget, og skal
understøtte og holde anlegget på plass slik at forskyvninger og defor-
masjoner unngås.

Alle grenrør med kanalforbindelse bør ha eget feste.

Kanaloppheng og kanaler kan ikke benyttes til oppheng/under-
støttelse av uvedkommende ting.
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47:42 Kanalergiennom branncellebegrensende
bygningsdel

Kanalersom bryter gjennom branncellebegrensendebygningsdel
ellerbrannvegg/branndekke, eller som på annen måte innebærer
fareforbrann-ogrøykspredning,skalha nødvendigbrannmotstand,
se veiledningtil kapittel47:2.

	

47:44 Lufterørfraspillvannsledning

Hvoravtrekkskanali ventilasjonsanleggmed naturligavtrekkføres
opp i samme lyre som lufterør fra spillvannsledning,må lufterøret
føresminst 20cmopp over lyrens topp.

	

47:5 Bygningerog rom

	

47:51 Generelt

Ventilasjonsanleggetsuteluftinntakplasseresslikat uteluftenblir av
best muligkvalitet,se også veiledningentil47:2vedrørendesikring
mot spredning av branngasser.Vedplasseringenmå det derfor tas
hensyntil forurensningfra trafikk,skorsteiner,spillvannsavlufting,
ventilasjonsavkasto.1. Dessuten må det tas hensyn til at varmebe-
lastningeni den varme årstid blir minst mulig (skygge).

Luftentilføreslokaleneslikat oppholdssonenventilereseffektivtuten
at det oppstår trekk ellergenerende temperaturforhold, se

NS-ISO7730 Termiskmiljø. Moderateomgivelser.Bestem-
melserav PMV-ogPPD-indeksogbetingelserfor
tenniskkomfort.

Trykkforholdenemellom de enkelte rom skal være slik at en even-
tuell luftoverføringgår fra et rom med relativt høyt krav til luft-
kvalitet til et rom med lavere krav til kvalitet.

	

47:52 Publikumsbygg,yrkesbygg

Nødvendig ventilasjonmå beregnes med hensyn til faktorene:
personbelastning
forurensningfra bygningsmaterialerog inventar
forurensning fraspesielleforurensningskilder

Uteluftmengdenesom må tilløres på grunn av forurensninger,er
normalt summen av luftmengdene for punktene ovenfor.
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411 Personbelastning

I et rom hvor menneskeroppholderseg over lengre tid, bør det
tilføresminst71/s pr.person.

Irommedmyeavbruddioppholdsdden eksskolerogbarnehager)
kandetgjøresenreduksjonav denneluftmengdeni forholdtilopp-
holdstiden.

I rommedbegrensetbrukstid(forsamlingslokaler)bør det tilføres
minst4,5lis pr.person.

Forurensningfra bygningsmaterialer og inventar

På grunn av lukt og itritasjonseffekterfra stoffersom avgis fra
bygningsmaterialeroginventar,børdet tilføresminst0,7l/s pr.m2
gulvareal.Denneverdiener fastsattpå noe usikkertgrunnlag,og
forutsetteratdeterbenyttetnormalt"gode"materialer.Beregnings-
grunnlagetgjelderogsåkorridorer,biromogfellesarealer.Høyrom-
temperaturoguheldigmaterialvalgkanøkebehovetforventilasjon
på grunnav økt avgassingtil romluften.Temperaturunder 22°C
anbefales,oger lagttilgrunnforberegningsgrunnlaget.Erfaringer

p:.;'tikkebvL,ivelsefrabygningsmaterialerkan
krevevesentligmerluftforå oppnåakseptabeiuttynrung.Detførste
bruksåretbørventilasjonsanleggetderforgå døgnkontinuerligmed
fullkapasitet.Detsammegjelderetterontfattendeoppussing.Forå
unngåhøytforurensningsnivåi detarbeidsdagenstarter,børventila-
sjonsanleggetgå ogsåutenombrukstiden(eventueltmed redusert
kapasitet),ellerstartesså tidligat forurensningenetynnesut i tidefør
lokalenetasi bruk.

Forurensningfra spesielle forurensningskilder

Derhvordeter spesiellelokaltbegrensedeforurensningskilder,bør
detbenyttespunktavsugog/ellerinnkapslingforåbegrenseutbred-
elsentilrommet.Dersomdet ikkeer muligå begrenseutbredelsen
tilstrekkelig,mådetberegnesnødvendiglufttnengdeforå tynneut
forurensningen.

Normalter luftmengdenei førsterekkeavhengigav persontallet.I
rom hvor persontalletikke kan bestemmespå annen måte, kan
verdiene i tabell47:521væreretningsgivende.

Forå oppnået forsvarliginnemiljøberegnesuteluftmengdenei hvert
enkelttilfellepå grunnlagavforurensningeneettera),b)ogc).Tabell
47:522visereksemplerpå luftmengder1a)ogb) foren del lokaler.

I tilleggtilmekaniskventilasjonber det værevindutilå åpne.

Lovomvernmottobakkskaderharbestemmelsersomkanhabetyd-
ningforutformingavventilasjonsanlegget.Eksempelvisvil lufttil-
førseli cellekontorermedoverstrømningtil avtrekkikorridorikke
kunneaksepteresibygningerder det tillatesrøykingpå derenkelte
cellekontor.I tilleggvilforurensningenfra tobakksrøyki segselv

169



47:53 \I&:snihnig)

kreve sterkt økte luftmengder, se tabell 47:522.

Det vises dessuten til følgende veiledninger til Arbeidsmiljøloven,
gitt av Direktoratetfor arbeidstilsynet:

Administrative normerfor forurensningi arbeids-
atmosfære
Klimaog ventilasjonpå innendørsarbeidsplasser.

Rom

Forsamlingstokaler
Gymnastikksaler
Undenrisningslokaler
Kontorer
Saigslokaler
Restaurantlokaler

Personerpr.
100m'gulvflate

150
30
50
10
30

100

Tabell47:521 Persontall.Persontall(antallpersonerpr.
m2gulvflate i rommet) bestemmes på
grunnlag av den bruk som er forutsatt.
Dersompersontallikkekanbestemmespå
annenmdte,kanverdienei tabellenbenyt-
tes som retningsgivende.

Tabell47:522 Elesemplerpd luftmengder.Merknader:
Uteluftmengdypågrunn AvIrekk
tivfonsenenIngfre
a) b) c)
personerbygMng esieRe

og tonvpns-
innred- ningskil-
ning Our

1/(51)) Il(sf&)




1/(siAlyr)




0,7 Kopiering





Sveising
lodding




0.7





0,7 Kternirom





Sve~
lodding




0,7





0,7





0,7





0,7 Kiøkken 47:53 Boliger
0,7





Kontorer,samt 7,0
bkalerforlett
ogmiddelstungt
arbeid

Salgstokabr 7,0

Undetvisnings-5,5
lokaier,samt
aktiviletsmin
ibamehager

Gyrmastikk- 7,0
bkaler

Forsamlings-4,5
loluder

Hotellrom 7,0

Restauranter7,0

Pasientromt 7,0
beboerrom
isykehusog
helseinsbtu-
sbner

Luftmengdererangittforkolonnea) i liter
pr.sekundpr.person,forkolonneb) i liter
pr.sekundpr.kvadradmetergulvflate og
for Avtrekk i liter pr. sekund pr.

. (1 Ils = 3,6 m3/t).

Tallene i kolonne b er basert på at det
benyttesbygningsmaterialerog inventar
av normalt"gode"materitdernårdetgiel-
der lukt og irritasjonseffekter.

Til dusj- og tolettrom kan luften tas fra
tilliggenderomdersomluftenharen rela-
tivt høy kvalitet.

De vurderinger som ovenfor er gjort vedrørende forurensning fra
bygningsmaterialer og inventar vi1også gjelde for boliger

dusbr 17

WC,unnaler 17 47:531 Generelt

I 1001derdetvanligvisforekommertobakksreyking,ber
uteluftmengdennombltviereminst20Vspr.person Det er ikkestilttallfestedekravtil utelufttilførseli bolig. Ventilasionen

er basertpå at det skal være et visst avtrekk,naturligeller mekanisk,
fra rom med større luftforurensningeller fuktighetsbelastning, som
kjøkken, bad og WC. En uteluftmengde tilsvarende det samlede
avtrekkettilføresboligen ved eget tilluftsanlegg, ved uteluftventiler,
luftevinduer, bygningsmessige utettheter e 1.
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Det samlede avtrekk fra kjøkken, bad, WC og vaskerom etter tabell
47:53vil i alminnelighet sikre en utelufttilførsel tilsvarende ca 0,5 luft-
veksling pr. time, som anses som minimumsbehov ved vendlasjon av
bolig. Se for øvrig under 47:533.

For å sikre at inneluften til enhver tid er av tilfredsstillende kvalitet,
bør ventilacjonen opprettholdes selv når rommene eller boligen ikke
er i bruk.

For vaskerom med åpen forbindelse til kjøkken vil i alminnelighet
kravet til ventilasjon være oppfylt hvis kjøkkenet har ventilasjon som
angitt for kjøkken.

Der kjeller ligger delvis over terreng, vil krav til ventilasjon av kjeller
være oppfylt med ventiler i flere yttervegger, slik at kjellerrommet får
gjennomtrekk

I radonutsatte boliger er det viktig at ventilasjonsanlegget skaper så
lite undertrykk som mulig. I slike boliger ber det derfor være
balansert ventilasjon. Se NBI Byggdetaljblad

A 520.706 Radon.Bygningstekniske

Radon er av betydning i boliger, og særlig for den etasjen som ligger
på bakken. I henhold til lov om helsetjenesten i kommunene er
helsemyndighetene ansvarlig for å skaffe oversikt over helsemessige
problemer i kommunene. Dette omfatter også forekornst av radon,
herunder en plikt til å sørge for at det er kartlagt radonforekomst i for-
bindelse med nybygg.

Verdens helseorganisasjon, WHO, har anbefalt 200 Bq/m3som
maksimum for radonkonsentrasjon i boliger. Konsentrasjoner over
denne grensen gir det grunn til relativt enkle tiltak , så som tettesjikt
mot terrenget Konsentrasjoner over 800 Bq/rn3 bør ikke forekomme.
I slike tilfelle treffes tiltak som ventilering av grunnen i tillegg til tette-
sjikt. Statens institutt for strålehygiene har utgitt diverse infomasjon
med retningslinjer for byggegnmnundersøkelser, for måling i eksiste-
rende boliger og om helserisiko og mottiltak

47532 Tilførsel av utehift

Tilførsel av uteluft til det enkelte rom bør avpasses til uteluftbehovet
for rommet og besørges på en slik måte at det ikke oppStår generende
trekkproblemer.

Er oppholdsrom utstyrt med ildsted, må det sorges for at rommet får
tilført nok luft til å gi tilfredsstillende trekkforhold 1 ildstedet. I
bygninger med mekanisk avtrekk må det tas spesielle forholdsregler
for å unngå undertrykk i rommet. Peis og annet åpent ildsted, som
har behov for rikelig røykavtrekk, krever tifførsel av 150-300m3 luft
pr. time (42-841/s), som tilsvarer samlede uteluftåpninger på minst
300 cn12,gjerne fordelt på boligens forskjellige rom.

Utelufttilførsel til søppelnedkast og søppelrom bør om mulig tas
gjennom ventil plassert i yttervegg.
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47533 Avtrekk

Anbefaltkanaltverrsnitt,luftmengderm.m.for rom hvor det er nød-
vendigmed avtrekk,er angitt i Tabell47:53.Formindreboligerhvor
summen av de angitte avtrekkslufbnengdenegir uforholdsmessig
stor grunnventilasjon, bør avtrekksmengdene kunne reduseres
under forutsetningav at de kan forseresnår det er behov,f eks ved
matlaging,ved bading m m.

Kikken bør ha avtrekkshetteplassertoverkomfyrenforå hindre at
matlukt sprer seg i bygningen.

Ventilasjons-
kanaler

4. etasje

1

3.etasje
1

2.etasje

Figur47:53 viser hvordan kanaleneutføres ndr flere
leiligheter har avtrekk tilknyttet felles
kanal.Veddettearrangementetreduseres
muligheten for reykspredning samt
ulemper med overføring av lyd og lukt
mellom leiligheter.

Grunnen til at alle rom som knyttes til felleskanal, skal ha uteluft-
tilførsel i samme fasade, er at en derved reduserer muligheten for
ubalartsei anleggetpå grunn av vindtrykk.

Tabell47:53

1.etas'e

Rom Naturll evtrekk
Kanaltverr-
snitt I crni

Oppholdsrom,soverom

Kjøkken 150

Baderommed eller uten WC 150

Separatdusirom eller separat WC 100

Vaske-og tørkerom tilhørendeenkelt 150
kikhet

Fellesvaske- og tørkerom som forut-
settes brukt av:

en husstand dag 30
flere husstanderpr dag, men ikke Anbefales ikke

samtkfig
flere husstandersamtidig,pr Anbefaies ikke

husstand

Ventilasjonav bolig

Mekanisk avtrekk Lufttittersel ventiler kanaler
Luttmengde
I lits

Vindusom åpnesWeller regulerbarventil med frt
åpning 100cm` yttervegg

17 Som for oppholdsrom,eller spalte over, i eller
under der fra tilliggenderom, med åpning 100 cm`

17 Spalte over, i eller under dør fra tilliggenderom,
med åpning 100ani

11 Spalte Over,i eller under dør fra filliggenderom,
med fri åpning 100 cm`

22 150crrizspalte eller ventil fra tilliggenderom
150an` regulerbarventil I ytterveggeller vindu
som kan åpnesog reguleres

33 Kanal for tilførselav uteluftskai ha tverrsnitt80%
55 av det kanaltverrsnittsom kreves ved kanaler for-

naturligavtrekk
44

Felles korridorog trapperorn20 crn`pr tilsluttet
leilighetog heisdør

lejellersom ikke har vindu som kan3 crr?pr ri?
åpnesgulvareal

Heissjakt50 cm1pr
sjaktareal

0,3 Vspr m`
gulvareal

8,5 Uspr
sjaktareal

Tverrsnittfor utelufttilførsel:50 cm`pr tilsluttet
ledighelog heisdør

Ventiltverrsnitt3 crn'pr rnzgulvareal

Tverrsnitt for utelufttillørsel:50 crnapr Wsjaktareal

Seppelnedkastog tilhørende
soppeirom

Boderog lottsrom

Avtrekkog tilfersel dimensjoneresslik at undertrykkownås

Tilfredsstillendeventilasion
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Ved mekanisk avtrekk og separat avtrekkskanal til det fri fra hver
leilighet, bør avtrekk fra kjøkken og bad/WC kunne føres i samme
kanal.

Avtrekkskanal for søppelnedkast og søppelrom bør tilknyttes søppel-
sjakten over øverste innkastluke og føres over bygningens tak.

47:54 Småhus

47:541 Generelt

Se veiledning til 47:531.

Det vises til NBI Byggdetaljblad
A 552.304 Ventilasjonav småhus.Systemerogkomponenter.

47542 Avtrekk

Tabell 47:53 benyttes for småhus i den utstrekning den er relevant
med hensyn til romkategori.

Bestemmelsen om at mekanisk avtrekk kan utføres med separat vifte
og kanal ført til det fri fra hvert rr,rn, innebærer at avtrekkskanal over
tak kan siDyfesog erstattes med elektrisk drevet avtrekksvifte plassert
i yttervegg. Bestemmelsen er først og fremst beregnet på frittliggende
eneboliger. For tomannsboliger samt småhus i grupper og sammen-
bygd i kjeder, rekker m.v kan utblåsning på yttervegg gi sjenerende
luktulemper i naboleiligheter. Slik løsning er av denne grunn særlig
uheldig ved horisontaltdelte boliger. Avtrekkskanal bør derfor føres
over tak.

47:55 Garasjer

For å få en effektiv gjennomlufting bør tilførsel og avtrekk være mest
mulig jevnt fordelt over lokalet. Det bør alltid være avtrekk både ved
gulv og tak.

Som tilluft til garasjer kan benyttes overstrømningsluft fra andre loka-
ler dersom luftkvaliteten er tilfredsstillende.

Når det gjelder ventilasjon av servicestasjoner vises til bestemmelser
fra Direktoratet for arbeidstilsynet.

Garasje bør minst ventileres som følger *:
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Inntil 50 m2gulvflate

Ved naturlig ventliasjon: Uteluftinntak og avtrekk hver med
et areal på minst 2700av gulvflaten.

Over 50 m2gulvflate

Rekkegarasjer for 1 rekke biler; som angitt i punkt 1.

Øvrige garasjer bør ha mekanisk avtrekk med følgende
kapasitet:

Garasjerfor langtidsparkeringav personbilerog medpersonopp-
hold mindreenn 1 t/døgn:

q = 2 • M l/s, men minst 0,851/s pr. in2gulvflate

Andre garasjer:
q = 4 • M l/s, men minst 1,7 lls pr. r&gulvflate

q = luftfornyelse i l/s
M = eksos i 1/s som avgis fra motor i garasjen

For personbiler regnes M etter formelen:
M = «20+0,1s1M1+0,1n2s2n/3.6 l/s

hvor
antall bilplasser i garasjen/ garasjedelen.
antall andre bilplasser med inn- og utkjørsel

bi2nm garasjedelen.
gjennomsnittlig kjørestrekning i meter sammen-
lagt for inn- og utkjøring av en bil i garasjen/
garasjedelen.

gjennornsnittlig kjørestrekning i garasjedelen for
inn- og utkjøring av en bil som har sin inn- og/
eller utkjørsel gjennom garasjedelen.

Forlastebilerog busseri garasjer der en ikke behøver å regne med
kødannelse, settes n, og n, lik 1/25 av de aktuelle garasjedelenes
areal.

En garasje kan ha yttervegger i så begrenset omfang og
arrangert på slik måte at garasjen gjennomluftes
tilstrekkelig uten særskilt ventilasjon.

47:56 Fyrrom

Fyrrom bør ha vindu, lufteluke eller dør mot det fri som kan gi
mulighet for rask utlufting av rommet.

•
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Utelufttilførselen bør i abninnelighet skje direkte fra det fri, og må
ikke kunne stenges. Uteluftkanalens tvensnitt bør være like stor som
naykløpets tverrsnitt eller den bør regnes ut på følgende måte:

Minst 50 cm2 og med tillegg på 6 cm2 for hver 1000kcal/t (1,16 kW)
innfyrt effekt.

Dersom fyrrommet skal ventileres ut over den ventilasjon som følger
av at forbrenningsluften tas fra rommet, må tilluft- og avtrekks-
mengdene balanseres slik at det normalt er undertrykk i varme-
anleggets forbrenningsrom i forhold til fyrrommet, se kapittel 49:415
og :416.

For å hindre at eventuell gass og røyk nenger inn i andre deler av
bygningen, må ventilasjonen utføres slik at fyrronunet ikke får over-
trykk i forhold til tilliggende rom. Se figur 47:56.

Figur47:56 Ventilasjonavfyrrom

47:57 Tilfluktsrom

Hvor kanaler for fredsventilasjon skal krysse rommets omsluttende
yttervegger, skal kanalene lett kunne demonteres. Dette kan gjøres
ved at det i gjennomføringen monteres en luftvernlem (se figur 47:57)
som etter at ventilasjonskanalene er demontert, stenges (ved krigstil-
felle).

Det henvises til Forskrifter om tilfluktsrom, fastsatt av Justisdeparte-
mentet, gjengitt i

Byggenormserien,penn 1.

• •••• •

1.9 I Flensforde-
,

montering
avkanal

Luttvemlem.1

litfiuktsrom „ Korridor

Figur47:57 Kanalgjennomtilfluktsrommetsytter-
vegg
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Kap48 Elektriskeinstallasjonerog
antenner

	

48:1 Installasjonerforelektrisitet

Byggeforskrift 1987setter ikke krav til elektriske installasjoner. Slike
installasjoner følger regler gitt i eller i medhold av lov om tilsyn med
elektriske anlegg.

Noen forhold berøres likevel i Byggeforskrift1987. I kapittel 41:8er det
satt krav om at ringeapparat, maneverknapper i heis, porttelefon, lys-
bryter o.1 skal være utformet og plassert slik at de kan brukes av ori-
enterings- og bevegelseshemmede. Elektriskekontakter bare montert
ved gulvlistene kan neppe brukes av bevegelseshernmede og det må
vurderes bedre plassering av minst en pr rom. Kontakt montert i hånd-
høyde vil kunne benyttes av bevegelseshemmede og vil i tillegg virke
positivt for forebyggelseav en rekke hjemmeulykker,som nettopp skjer
på grunn av dårlig plasserte kontaktet

Kontakter er en fare for barn. Tiltross for at forskriften ikke setter krav
til kontaktene, anbefales sterkt at det brukes barnesikrede kontakter på
alle steder der barn lett kommer til, så som i boliger fritidshjem og bar-
nehager. Fare for pirking i kontakter kan også avhjelpes ved bruk av
plastpmpper men erfaringsmessigvil disse bli borte over tddog gir der-
for ikke fullgod sikkerhet.

	

48:2 Antenner

Kapitlet gir bygningsrådet adgang til å fastsette nedre grense for stør-
relsen på antenner som skal til behandling hos bygningsmyndighetene
- som en presisering av det som følger av plan- og bygningslovens §§
84,86a og 93. De reglene som kan gis angår i første rekke tekniske reg-
ler om montering (sikkerheten). Kapitlet hjemler ikke regler som avvi-
ker fra bestemmelsene i plan- og bygningsloven ellers, f eks bestem-
melsen om forholdet til omgivelsene i lovens § 74 nr. 2.

Frittstående antenner dekkes av plan- og bygningslovens § 84. Det er
lagt til grunn at bestemmelsen også dekker parabolantenner for satelitt-
TV.

Antenner på bygning dekkes av plan- og bygningslovens § 93 dersom
de er av slik størrelse at monteringen kan oppfattes som fasadeendring.

For oppføring på bolighus kan også meldingsordningen etter plan- og
bygningslovens § 86a og Byggeforskrift 1987kapittel 15:12c komme
til anvendelse.

Det er lagt til grunn at parabolantenner dekkes av disse bestemmelset
Plan- og bygningslovens § 74 nr 2 vil i noen tilfelle kunne nyttes til å
hindre antenner på bygning, men det bør vises ytterst varsomhet med
slike forbud. Ett moment kan være miljøer med verneverdig(e) byg-
ning(er).

48
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V Bygg fc3r 1987 49

Kap49 Røykkanal og varmeanlegg

49:2 Generelt

Installasjon,endring eller større reparasjon av røykkanaleller
varmeanleggmå ikkeutføresuten at søknadpå forhånder sendt
bygningsrådet,og dette deretter har gitt tillatelse,se plan- og
bygningsloven§87og§93.

49:21

Sikkerhetskravenemotbrannivaretasvedatdenvarmeutvildingsom
skjeri forbindelsemedrøykkanal,varmeanleggogallededelerdisse
bestårav,ikkeførertilså høyetemperatureri tilliggendekonstruk-
sjonerm.vat antermelsekanoppstå.

Vedvurderingavsikkerhetsnivåetmådet tas ibetraktningat faren
forantennelsei tilliggendekonstruksjonerøkermedlengdenavdet
sammenhengendetidsromvarmebelastningenvarerog isolerings-
gradenavpåvirketkonstruksjon.Vedvarmebelastningoverlangtid
kanbrennbarekonstruksjonerantennesved temperaturpå 813°C.

Forutførelseoginstallasjonavvarmeanleggogrøykkanalvisestil:
Retningslinjerformindrevarmeanleggforfyringmedfastbrensel,

utgittavNorskBrannvernForening
Bestemmelserom oljefyringsanlegg,utgitt av Statensbrann-

inspeksjoni 1973
Retningslinjerforbrukavvarmluftsanteggijordbruket,utgittav

Statensbranninspeksjoni 1977og
NBIByggdetaljblad

A552.115Bdstedsregterforovnerogpeiser
A552.141Skorsteinerfor mindreildsteder.

Flereregelverkhar bestemmelserav betydningfor utførelseog
installasjonav varmeanleggog røykkanal.Slikebestemmelservil
værerefererti denneveiledningen.Detvisestil:

Lovombrannfarligeu2rerav 21.mai1971nr 47medforskrifter
Lovombrannvernmv av5.juni1987nr 26medmidlertidige

forskrifter,beggemedDirektoratetforbrann-og
eksplosjonsvernsomforvaltningsmyndighet,

Lovomvern motforurensningerogom avfall(forurensnings-
loven)av 13.mars1981nr.6medforskrifterog

Lovomproduktkontrollav 11.juni1976nr 79medforskrifter,
og medStatensforurensingstilsynsomforvalt-
ningsmyndighet,

Arbeidstilsynetskjelforskriftermed Arbeidstilsynet(Kjel-
kontrollen)somforvaltningsmyndighet.

Arbeidstilsynetsforskrifteromstillaser,stiger,arbeidzI takm rn.
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49:22

Anlegg eller konstruksjonerkan være godkjent for installasjonog
bruk på spesiellebetingelseri samsvarmed monterings-ogbruksan-
visning.

Fortiden gjelderat fabrikkfremstilteskorsteinerog fabrikkfrentstilte
peisinnsatserfor innmuring,skalgodkjennesav sentral myndighet.

49:3 Røykkanal.

49:31

Trekkforholdenei skorsteinen påvirkes av temperaturen inne i og
utenfor skorsteinen,av vindstyrkeog vindretning, av omgivelsens
topografiog av skorsteinensinnvendige form,høyde og plassering
på tak, se NBIByggdetaljblad

A 552.141Skorsteinerfor mindre ildsteder.

Røykløpeti skorsteinendimensjoneresmed hensyn til såvel skor-
steinens totalehøyde over ildstedet som til innfyrt effekt.Sirkulære
røykløp og kvadratiske røykløp med avrundede hjørner gir bedre
trekkenn rektangulærerøykløpmed samme tverrsnitt.Forå oppnå
god trekker det viktigat skorsteinener så tett som mulig,har glatt
reykløpoger godt isolert,ogat reykrørsinnforingenetettergodt mot
røykløpet.

Skorsteinensrøykløp må ha uendret tverrsnitt fra bunn til topp.

Peisog annet åpent ildstedhar behovfor rikeligrøykavtrekk,og må
ha røyldøpmed størretverrsnittenn andre vanneanleggmed samme
innfyrte effekt.

Veddimensjoneringavskorsteinensrøykløpbør fremtidigbehov for
bruk av alternativ brenseltype og for eventuelt endring av type og
antallvarmeanleggvurderes.Forøvrigvisestil nedenstående tabell
for røykløpstverrsnittbasert på naturlig trekk

Dimensjoneringi samsvar med tabellen vil normalt gi tilfredsstill-
ende tverrsnitt. Forutsatt at røykløpet skal betjene kun ett enkelt
varmeanlegg,vilen oppnåbestetrekkforholdogfyringsøkonomived
at røykløpet beregnes spesielt for det aktuelle anlegget.
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Roldapets
tverrseht(cm1)

Heyde
<5rn 5 -10m ›10m

155 135 115
200 155 135
250 200 155

200 155 130
260 200 150
325 260 200

Tabell49:31 Dimensjoneringav reykløpi skorstein.
Forstørreeffektermåtverrsnittetberegnes.
Peisogannettipentildstedbørgenereltha
røykteppåca300cm2.Dersomdetverti-
kalearealetavpeisåpningenermindreenn
ca 2500 cm2,børdet imidlertidkunne
benyttesrøykløpmed tverrsnitt ca 225
cm2.

Varmeanleggmed lavrøykgasstemperatur(forolje-og gassfyring
lavereenn160°C)vilmedførespesiellrisikoforkondensering,ogvil
stillespesiellekravtilrøykkanalen.

Innfyrtetiekt P(kw)

Stdrulawttverrsnitsamt
kvadratisktverrsniamed
avnindede

P 5 30
30 <P545
40 <13560

tvemnitt
P5 30
30 <P5 45
45<P560

49:32 Bygningstekniskekrav

49:321

Med småhusmeneseneboligerog tomannsboligersamt boligeri
rekker og kjeder med inntil to boenheter i høyden. Kravetom
skorsteini småhuser sattav beredskapshensyn.

Forå hindreat røykgasstrengerinni annenboenhetviaildstedved
dårligtrekk,vindnedslagellerannet,måenvanligvishaegetrøykløp
forhverboenhetdersomikkeandretekniskeløsningertilfredsstiller
kravet. Kravetvilværesærligvanskeligå oppfylledersom det til
sammerøykløptilknyttesåpneildstederi flereboenheter.

Egetrøykløpforhver boenhetredusererdessutenmulighetenfor
lydoverføringmellomboenhetene,

I boligersom har varmeanleggmed mekanisktilførsel av for-
brenningsluft,måenværespesieltoppmerksompå atdetkanoppstå
ulemperpå grunnavoverføringav lydoginntrengingavrøykgass
gjennomandreildstedertaknyttetsammerøykløp.

Skorsteinsmunningenmåhaslikplasseringi forholdtilbebyggelsen
at røykenikketrengerinn i egenellerandresbruksenhet.

49322

Røykrørerbehandleti
NS840-847Om støpterøykrørogplaterørforovner

ForskorsteinvisestilNBIByggdetaljblad
A522.141 Skorsteinerfor mindreildsteder,

seogsånedenforunder49:331.

Skorsteinmåkunnemotståmekaniskepåkjenningersomskyldessnø-
ogvindlast,pipebranno.1.
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49:33

Bestemmelsenskravomatyttersidenskalværetilgjengeligforetter-
syn,ersattavhensyntilatsprekkdannelseri skorsteinenskalkunne
oppdages.Detantasat sprekkdannelservil kunneoppdagesnår
skorsteinenharminsttofrisider.DefriesidenekanIdesmedpapir-
tapet,somharubetydeligstrekkstyrke.Vmyltapet,strietapeto.1kled-
ningersomharstrekkstyrkeelleroverflatesomg.;ørdetvanskeligå
oppdagesprekkeri skorsteinen,kanikkebenyttes.

De friesidenepå skorsteinenkan forblendesmed tegIsteinsom
bindes til skorsteinsvangenmed mørtel. Eventuellesprekker
skorsteinenvilnormaltblisynligei forblendingensmertelfuge.

49:323

Kravetom at skorsteinav murt ellerstøpt materialeskal funda-
menteresfragrunnenav på konstruksjonminstA60er satt forat
skorsteinensstabilitetskalbevaresunderenbrannogikkebidratil
brannspredning.Kravetoppfyllesbestvedat fundamentetutføres
avmurtellerstøptmateriale.

49:33 Brann-ogsikkerhetstekniskekrav

49:331

Vedtypegodkjenningavskorsteinblirdet stiltbranntekniskekrav
i henholdtil

NS3918 Branntekniskekrav.Småskorsteiner.

Varmebelastningenpå omgivendebygningsdeleroginnredningvil
avhengeavvarmeledningsevnentilde materialerrøykkanalener
byggetav.

Dersomskorsteinavteglellerbetongstillesoppmedvangedirekte
motveggavbrennbartmateriale,vildet medførefareforbrann.

NårdetgjelderutførelseavteglskorsteinvisestilNBIByggdetaljblad
A552.141Skorsteinerformindreildstecier.

Skorsteinav betong må ha minst 10cm tykkevanger og være
betryggendearmert.Denskalforesinnvendigihelesinlengdemed
ildfaststeinellermedmassivtegIsteinetter

NS3000 Tegistein.

Foringenstykkelseskalværeminst10cm.

Teglskorsteinmedhelsteinsvangeviltilfredsstilleforskriftenskrav
dersomdenstillesopppå følgendemåte:

1.Medavstandtilveggflateavbrennbartmaterfalepåminst
10cm
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Vegg2

Vegg1

Direkte mot brennbart materiale ved gjennomføring i
bjelkelag
Direkte mot brennbart materiale i vegger når veggenes side-
flater (endeflater) monteres mot skorsteinen ved hjørnet av
skorsteinen. Kun to vegger bør monteres på denne måten, og
de bør plasseres på motstående hjørner, se figur 49:331a.

Oppsfillingsmåtene 2 og 3 kan brukes sammen

Figur49:331a Alternativerfor oppstillingav tegiskor-
steinmedhelsteinsvange

Vegg2 Vegg1

For typegodkjente skorsteiner gjelder spesielle oppstillingsvilkår som
fremgår av monteringsanvisningen.

For industri- og verkstedlokaler bør det være anledning til å bruke
enklere skorsteiner av stål eller støpejern som ikke er godkjent av
sentral myndighet. For slike skorsteiner bør minste godstykkelse i
innerrøret være 4 mm, se NBI Byggdetaljblad

A 522.141 Skorsteinerformindreildsteder.

Krav til sikkerhet må ikke svekkes fordi om det settes inn feieluke i
røykkanalen. Når det gjelder feieluke på skorstein anses sikkerheten
ivaretatt dersom avstanden til nærmeste brennbare materiale i
strålingsretningen er minst 30 cm. Alternativt kan brennbart materiale
tildekkes med ubrennbart materiale med forsvarlig brannmotstand,
KlA eller filsvarende, se figur 49:331b.øverste feieluke er mest utsatt.

Når feieluke er plassert over røykrersinnføring, anses gulv av brenn-
bart materiale å være tilstrekkelig sikret mot eventuelle gnister og glør
under skorsteinsbrann dersom det er dekket med ubrennbart
materiale i en horisontal avstand fra feieluken på minst 30 cm, se figur
49:331c.

Feieluke må ikke monteres i rom hvor det forekommer brennbare
gasser.

Figur 49:331b Avstand fra feieluke til brennbart
materiale.

Vegg2

Vegg1

Ubrennbartmateriale
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Figur 49:331c Beskyttelseav gulv underfeielukesom
sitteroverrsykrørsinnføring.

Guly

Ulyennbart
materiale 49:332

Beskyttelsemot antennelseav bygningog nabobygningvil normalt
være ivaretatt ved at skorsteinshøyden over tak og skorsteinens
avstand til takflateog nabobygninger tilstrekkeligstor.Brennbarhe-
ten i de ytterste flater og utførelsenav dem vil ha betydning.

Flater med en vertikal avstand mindre enn 0,8m og en horisontal
avstandmindreenn 3,0m fra røyklcanalensutløpanseså væresærlig
utsatt for antennelse.

Trekkforholdenevilkunne føretil at størrehøyde over tak blir nød-
vendig og må derfor vurderes særskilt.se også NB1Byggdetaljblad

A 552.141Skorsteinerformindreildsteder.

Figur 49:332 Raykkanalensutlep.Avstandtilbrennbare
materialer.

3,0m 3,0m 3,0m

z0,8 0,8m
z 3,0m

49333

Feielukermå plasseres på hensiktsmessigesteder i et tilstrekkelig
antalLDette vil normalt tilsi feielukeved hver retningsendring.

Feielukenemå plasseres slik at adkomsten til lukene blir tilfreds-
stillende.De må monteresi skorsteinenpå en slik måte at feiinglett
kan utføres.

Vedbunnen av skorstein må det være mulighet for uttak av sot. Er
skorstein montert på toppen av varmeanlegg, og sot kan tas ut
gjennomvarmeanleggetuten sanitæreulemper,kan feielukesløyfes.
Feielukenemå ikke plasseres slik at omgivende bygningsdeler og
innredning utsettes for uakseptabelvarmebelastning,se 49:331.

Kravet til forsvarligatkomstfor feierkan tilfredsstillesved at det er
stigeellerstigetrinnpå taksomhellerutover.Feielukenemå plasseres
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Vs° Bygg f!orsk[ift 1987 49:33

lett tilgjengelig. Skorstein hvor toppen vanskelig kan nås direkte fra
tak (høyde over 1,2 m) bør ha stigeanordning av bestandig,
ubrennbart materiale, eller ha feieluke, se også Forskrifter om brann-
vern, § 7-8,§ 7-9 og § 7-10,og Arbeidstilsynets forskrifter om stillaser,
stiger og arbeid på tak m m. De finnes i

Best.nr500efra DirektoratetforArbeidstilsynet.

Figurene 49:333 a - e viser eksempler på hvordan krav om tilgjeng-
elighet for feier og feierens renseverktøy kan tilfredsstilles.

Figur49:333a Feiingfra tak.Figurener i samsvarmed
best. nr, 500e fra Direktoratet for
Arbeidstilsynetsomogsdviserinnfestings-
detaljerogbeskriverhipegodkjenning.

510

Minst
500x600 mm

Minst 150 mm

Figur49:333bÅpning ellerlukeri atkomstveiforfeier

s
Figur49:333c

3 ,
Feiingfraloft

Luke
mln. 0.5x0,6 m

tu

ri.

UU9

aiM0H

Figur49:333dFeiing viafeielukeplassertovertak

3

Plattform
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Fnavstandtoranluke
toruttakavsotmin.1m

49:334

Figur49:333e Uttakav soti bunnenav skorstein

Normalt vil det i røykkanalen være undertrykk i forhold til byg-
ningen. Under uheldige driftsforhold kan det likeveloppstå situa-
sjonerda undertrykket er svært lite ellerhelt uteblir.Forå redusere
mulighetenforrøyklekkasjei sliketilfelle,må røykkanalenha en viss
tetthet.

Tradisjoneltutførte teglskorsteinerav gode materialerog med godt
fyltefuger anses å oppfylle forskriftenstetthetskrav.

Vedtypegodkjenningav skorsteinerstillesfølgendetetthetskrav,se
NS3918 Branntekniskekrav.Smdskorsteiner.

Lekkasjenskalved laboratoriemessigprøving etter
NS 3909 Branntekniskprøving.I.Aboratoriemessigeprøvings-

metoderforsmdskorsteiner
ikkeoverstige6 m3/(tm2)ved et hmvendig overtrykk på 50Pa.

Det tallmessigekravet til tetthet gjelder bare ved den laboratorie-
messigeprøvingen.Forsvarlig krav til tetthetforutsettesivaretattved
at skorsteinen blir montert og utrustet slik som monteringsan-
visningenangir. Foreventuelltetthetskontrollav installertskorstein
kan det nyttes røyk uten bruk av kunstig overtrykk, f eksved bruk
av røykpatron.Når røykutviklingen er kommet godt i gang, tettes
skorsteinenpå toppen. Er skorsteinen tett mot røyk ved slik prøve,
kan den anses å ha tilstrekkeligtetthet.

Veden slikprøve kan en ogsåkontrolleretetthetenved røykrørsinn-
føringer.

	

49:4 Vanneanlegg

	

49:41 Generelt

49:413

Det vises til veiledningens kapittel 49:21.For å beskytte gulv av
brennbart materiale mot strålevarme samt mot gnister og glør må
gulvet under og foran ildstedet beskyttes av ubrennbar plate.
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For beskyttelse av vegg av brennbart materiale kan benyttes brann-
mur av tegl, betong, betongstein eller lettbetong, eventuelt spesielt
godkjent beskyttelse, se NBI Byggdetaljblad

A 552.115 Varmeanlegg.Ildstedsreglerforovnerogpeiser.

Ildsteder kan godkjennes av sentral myndighet med spesielle
oppstillingsvilkår i hht monteringsanvisning, se kapittel 12:23.Eksem-
pel vis vil et ildsted som ved prøving gir tilstrekkelig lav
varmebelastning på omgivende vegger uten bruk av brannmur,
kunne typegodkjennes for slik montering g monteringsanvisning som
angir avstander til vegg etc.

Ved montering av ildsteder som ikke er typegodkjent for spesiell
må vegg av brennbart materiale beskyttes med brannmur

dersom avstanden er mindre enn 0,6 m, se NI31Byggdetaljblad
A 552.115 Varmeanlegg.Ildstedsreglerforovnerogpeiser.

49.415

Spesielle forhoIdsregler må tas i bygninger med mekanisk ventilasjon
for å sikre tilfredsstillende trekkforhold i ildsteder.

Tverrsnittet på varmeanleggets røykuttak må ikke være større enn
tverrsnittet på skorsteinens røykløp.

49.416

Åpne ildsteder bør ha tettsluttende røykgasspjeld som kan lukkes
ved feiing og for å hindre uønsket energitap når ildstedet ikke er i
bruk.

Eldsted som forutsettes brukt dels som åpent og dels som lukket
ildsted, har ikke det samme behov for røykgasspjeld. Hvis det
monteres spjeld på slike ildsteder, bør det ikke kunne stenge helt.

Lukkede ildsteder bør ikke ha røykgasspjeld.

49.417

Lokaler med spesiell virksomhet hvor det kan forekomme brann- eller
eksplosjonsfarlige gasser, kan bare oppvarmes med damp, varmt
vann eller varm luft fra sentralvarmeanlegg.

Eventuell oppvarming med lokalt varrneapparat kan bare skje med
apparat som er spesielt godkjent for bruk i slike lokaler.

49.418

For å unngå setninger som kan medføre utettheter i røykkanaler og led-
ninger, må underlaget vurderes på grunnlag av ildstedstype og vekt.
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49:42

Fundamenteringav ildsted med røykrør/røykkanal som på grunn
av innbyggingikkesenem kan inspiseres,må i denne forbindelsevies
spesielloppmerksomhet.

Murt ildsted bør på grunnav ovennevnte forhold stå på bærende
underlag av murt eller støpt materiale. Søylereller dragere av stål
o.1kan heltellerdelvisinngåi bærekonstruksjonen.Fundamentering
hvor brennbare materialer inngår som lastbærer, vil ikke være
tilstrekkelig,seNBIByggdetaljblad

A 552.115 Varmeanlegg.Ildstedsreglerforovnerogpeiser.

	

49:42 IIdsteder

fidsted er normalt beregnet på lokal oppvarming av enkelte rom.
Ildstedets varmeavgivelsebør derfor avpasses til oppstillingsrom-
mets behov.

For montering av ildsted i varmekammer eller nisje vises til NBI
Byggdetaljblad

A 552.115 Varmeanlegg.Ildstedsreglerforovnerogpeiser.

Vedinstallasjonav ildsted i bygning med mekaniskventilasjonmå
det sørges for at ildstedet har tilfredsstillendetrekkforhold.

49:421

Seveiledning til 49:413.

49:422

Seveiledningtil 49:413.

	

49:43 Serttralvarmeanlegg

Apparat som forbrennerbrannfarligvaresomf eks brertnereforolje,
parafin og gass,skal typegodkjennesav Direktoratetfor brann- og
eksplosjonsvern,se Lov om brannfarlig vare med forskrift.

Kjelermed vannternperatur inntil 100°C må være konstruert og
utført i samsvar med TBK1(170)eller tilsvarende internasionale
regler.

Kjelersomfremstillervanndampellervannmed temperaturover100
°C,skal meldes til Arbeidstilsynetskjelkontrolli hht kjelforskriften.

Hvor varmen produseres elektrisk, skal kjelen være godkjent av
NEMKO.
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49:432

Kjel som blir fyrt med annet brensel og i større mengder enn den er
beregnet for,kan forårsake gass- eller dampeksplosjon og helsefarlige
gassutslipp.

49:433

Sikkerhetsutstyr og lukkede ekspansjonskar på lukkede systemer
m.v skal være typegodkjent av Årbeidstilsynets kjelkontroll. Åpne
ekspansjonssystemer skal være sikret mot frost.

49:434

Hvor varmen produseres ved fyring av fast brensel, vises til
Retningslinjerformindrevarmeanleggforfyringmedfastbrensel,

utgitt av Norsk Brannvern Forening.

Disse retningslinjene kan også i en viss utstrekning benyttes for større
sentralvarrneanlegg for fast brensel.

49:44 Varmluftovn

Varmluftovn skal normalt stå i eget rom (fyrrom). Olje- og gassfyrt
varmluftovn bør likevel i visse lokaler kunne stilles opp uten krav om
eget rom (fyrrom).

Slike lokaler kan være industrilokale, lagerhall, verksted o.1 , men
ikke lokale hvor det behandles eller lagres brannfarlige væsker, hvor
det forekommer brannfarlig virksomhet, hvor det lagres større
mengder brennbart materiale eller støvfylte rom.

I garasjer, servicestasjoner, bilverksteder o.1 som ikke kan betegnes
som eksplosjonsfarlige rom, bør det likeledes kunne stilles opp olje-
og gassfyrt varmluftovn under forutsetning av at forbrenningsluften
tas clirektefra det fri og at eventuell omluft tas fra minst 2 m over gul-
vet i lokalet.

Dersom forholdene ligger til rette for det i ovennevnte lokaler, bør
ovnen kunne betjene ett tilstøtende rom i tillegg til oppstillings-
rommet. I slike tilfelle skal det monteres automatisk brannspjeld i
varmluftskanalen til rommet.

Varmluftovn til oppvarming av sprøyte- og tørkekabiner bør kunne
stilles opp uten krav til eget fyrrom dersom varmluftovnen og
sprøyte-/tørkekabinen som enhet stilles opp i egen branncelle med
bygningstekniske krav i henhold til tabell 30:664.
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Byg, ski-11ftt1Gra7 Del 5

• Del 5 Konstruktivebestemmelser

Kap51 Bæreevneog sikkerhet

51:1 Innledning

Byggeforskriftens krav tar sikte på en minste sikketilet mot sammen-
styrtning og ramming av skred av bygninger, konstruksjoner og an-
legg over og under bakkenivå; hendelser som kan medføre fare for
skade på mennesker. Andre hensyn, feks til brukskrav og økonomi,
vil i enkelte tilfelle føre til dimensjonering utover forskriftens
minstekrav. Et eksempel på dette er defonnasjoner i bruksgrensetil-
standen. Spørsmålet om hvor store nedbøyninger kan være, bør
avgjøres på grunnlag av bygningens konstruksjon, bruk og vedlike-
holdshensyn. Håndbøker og publikasjoner som NBI By detaljblad
vil gi de nødvendige retningslinjer.

Med hensyn til sikkerhet mot skred anbefales det at driftsbygninger
i landbruket plasseres i sikkerhetsklasse (bniddkonsekvensklasse) 2.
Byggeforskriften krever ikke bedre sikkerhet enn klasse 1, men siden
det ofte kan være betydelige verdier nedlagt i slike bygninger, bør
større sikkerhet vurderes.

Sikkerhetsklasse 2 bør normalt benyttes for hyttebebyggelse i om-
råder der skredfare opptrer samtidig med at bygningene er i bruk,
f.eks. for fiellhytter.

Kravene til bærende systemer etter 51:5 kan godtgjøres oppfylt ved
bruk av følgende Norsk Standard (se kapittel 13):

NS 3479 Prosjekteringav bygningskonstruksjoner.Dimen-
sfonerendelaster.

NS 3470 Prosjekteringav trekonstruksjoner.Beregningog
dimensjonering.

NS 3471 Prosjekteringavaluminiumskonstruksjoner.Bereg-
ningogdimensjonering.

NS 3472 Prosjekteringav ståtkonstruksjoner.Beregningog
dimensjonering.

NS 3473 Prosjekteringavbetongkonstruksjoner.Beregningog
dimensjonering

NS 3475 Prosjekteringav murverk.Beregningogdimensfo-
nering.

NS 3476 Prosjekteringav samvirkekonstruksjoneri stål og
betong.

NS 3480 Geotekniskprosjektering.Fundamentering,grunn-
arbeider,fiellarbeider.

Hvis beregninger utføres etter andre regler enn de som er angitt i
Norsk Standard, må det dokumentenes at disse gir minst den sikker-



het forskriften krever. Forøvrig henvises til vefiedningens kapitte113.

Kravene til sikkerhet ved plassering av bygning tfisvarer kravene til
sikkerhet mot konstruksjonssammenbrudd.
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I forskriftenbrukes uttrykkene "sannsynlighet" og "risiko" slik de
er definert i publikasjonen

Vurderingav ulykkesrisikoforfattet av Hovden, utgitt av
Norgesteknisk-naturvitenskapligeForskninråd.

Sannsynlighet og risiko

"Sannsynlighetforsammenbrudd" er et rent kvantitativtbegrepog
gjelder bare hendelsen sammenbrudd uten hensyn til omfang og
konsekvenser.

"Risiko" omfatter både sannsynlighet og konsekvenser. "Meget
alvorligrisikoforskadepå mennesker"omfatterderforbåde tilfeller
der få menneskervilbliskadet,mensannsynlighetenfordetteer stor,
og filfellerder mangemenneskerkan få alvorligeskader,men sann-
synligheten for dette er liten. Størrelsen av risiko kan altså ikke
bestemmesbare ved beregning,verdien av det som står på spill må
også vurderes.

Sikkerhetsklasseneer basertpå beregnet nominell sannsynlighet,
dette innebærerat verdienei tabell51:4og 51:5ikkegirpåliteligopp-
lysningomden enkeltebygningsfaktiskesikkerhet.Sannsynligheten
er en tallverdiberegnetpå grunnlagav forenkledeforutsetningerog
etter retningslinjerbeskreveti Nordiskkornitéforbygningsbestem-
melsers rapport

NKB 55 Retningslinierforlast-ogsikkerhedsbestemmelserfor
bærendekonstruktioner

Byggeforskriftenssikkerhetskrav forutsettes oppfylt ved bruk av
bestemte kombinasjonerav regler for prosjektering og regler for
utførelseavbærendekonstruksjoner,Leksved at de norskestandar-
der for lastbestemmelseog konsbuksjon benyttes.

51:2 Dokumentasjon

Generelt

Søknadenskaldokumentereat kravgitt i elleri medholdav plan-og
bygningslovener oppfylt. Om bruk av søknadsskjemaog krav til
veclleggse kapittel 14:1og 14:2. Om bruk av Norsk Standard se
kapittel 13.

Kravenetil sikkerhetved plasseringav bygning tilsvarerkravenetil
sikkerhetmot konstruksjonssammenbrudd.

Bygningsmyndighetenekan kreveytterligereopplysningerog doku-
mentasjon, herunder fagkyndige uttalelser, dersom dette er nød-
vendig forå ta stillingtil søknaden. Brukav sakkyndigbistand kan
med samtykkeav byggherren,gjøresfordennesregning,se plan-og
bygningslovens§ 109.
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Statens bygningstekniske etat har gitt ut en melding
HO-2/89 Presentasjonavstatiskeberegningerogdimensjoner-

ingutfortmedlineæreanalyseprogrammerpddata-
maskin.

Firmaer som oppfører de samme konstruksjoner flere steder kan
bidra til en rasjonell behandling ved at de selv innhenter og legger
frem doku.mentasjon for at det er foretatt en objektiv kontroll av
beregningsgrunnlaget hos en anerkjent sakkyndig.

Tradisjonell utførelse

For tradisjonelle konstruksjoner kan det i stedet for beregninger vises
til anerkjente tabeller i f.eks. Byggdetaljblad utgitt av Norges bygg-
forskningsinstitutt, håndbøker o.l. Forutselningen er at det fremgår
hvilke lastforutsetninger som er valgt, og hvilken sikkerhetsklasse
tabellen gjelder.

51:3 Generelt

Byggeforskriftens funksjonskrav vil i alminnelighet være oppfylt ved
bruk av tabellene i 51:4og 51:5. I enkelte tilfeller, f.eks. for element-
bygg og søyledragersystem, kan det være nødvendig å påvise at det
er tatt hensyn til mulig ulykkesgrensetilstand. Fordi sannsynlighet
og størrelse av ulykkeslast vanskelig kan angis, blir det en ren vur-
dering når spesielle tiltak er nødvendige.

Brann betraktes som ulykkesgrensetilstand med slik sannsynlighet
og konsekvens at den kan bli dimensjonerende. Dette tas i betrakt-
ning i kapitlene 30-39. Brann skal ikke regnes å forekomme sarnmen
med andre ulykkesgrensetilstander.

111)
Skred skal betraktes som en ulykkesgrensetilstand.

51:4 Plasseringavbygning

Byggeforskriftens hovedintensjon er at bebyggelse skal plasseres
sikkert med hensyn til skred. Ved planlegging/etablering av ny
bebyggelse skal bygningsrådet påse at denne får forsvarlig sikkerhet
mot skred, Dette kravet anses for å være oppfylt når forskriftens krav
til nominell årlig sannsynlighet for skred er overholdt, se tabell
Den nominelle, årlige sannsynlighet er relatert til bygning og nærmes-
te utearealer.

Kravene i tabell 51:4 bør ikke fravikes ved nyetableringer i skredut-
satte områder.

Ved gjenoppbygging etter brann eller annen skade og ved nødvendig
utvidelse av eksisterende bygning eller driftsenhet, kan bygningsrådet
redusere kravet til nominell sannsynlighet for skred i sikkerhetsklas-
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sene2 og3. Dengjennomsnittligeårligesannsynlighetforskredmå
likevel ikke overstige 3x10 for klasse 2 og 10.3for klasse 3. Slik
reduksjon kan er imidlertid betinget av dispensasjon, se om
dispensasjonunder innledningen til veiledningen.

Byggverkkan sikresmot ellerdirnensjoneresforå motståskredmed
utgangspunkt i kravene til sikkerhet ved plassering av bygning,
spesifiserti tabell51:4.Dersombyggherrensamtidigsikrerde utven-
dige bruksarealer,eller sannsynliggjør at bruken av disse ikke vil
medføreen høyerepersonrisikoenn det somfølgerav forskriften,vil
det være mulig å utnytte til byggeforrnålarealer som i utgangs-
punktet har en hoyere nominell sannsynlighet for skred enn det
forskriftengenereltforeskriver.Skredlastensstørrelsemå i slike til-
felleberegnesav en skred-tekniskkyndig person.

Denominellefaregrenseneforskredsomer angitti forskriftener som
regelvanskeligå fastleggeheltnøyaktigi terrenget. Vanligviser det
imidlertidmuligå skillemellomområder somliggermerutsatt eller
mindre utsatt enn de grenseverdier som forskriftenangir.

Tillattnominellårlig sannsynlighetfor skred for bygningeri sikker-
hetsklasse3(<101,skal fastsettesut frahvilkenrisikoskredkanmed-
føre. Jostørrekonsekvensenkan bli desto laveresannsynlighetfor
skred skal fastsettes.

De angitte krav til sikkerhet mot skred er vesentlighøyereenn til-
svarendesikkerhetsforutsetningerforsnølastog vindlast. Forsnølast
på tak gjelderen generell nominell årlig sannsynlighet på 2x101,
mensden nominellesannsynlighetfor snølastpå tak som er vanske-
lig tilgjengeligfor rydding er satt til 5x10-2pr. år. For vindlast er
sannsynlighetensatt til 2x10-2pr. k se

NS3479 Prosjekteringatzbygningskonstruksjoner.Dinzen-
sjonerendelaster.

Sammenbruddsomfølgeav snølastpå tak og vindlastmedførervan-
ligvis mindre skader på person enn sammenbrudd forårsaket av
skred. Defastsattenominellekrav til sikkerhetmot skreder følgelig
sammenlignbaremed andre sikkerhetskrav.

Problemeri tilknytning til skred er behandlet i NBIByggdetaljblad
A511.202Skredfarezzurdering.Dell og2.

Landbruksdepartementetved StatensNaturskadefonder i ferd med
å utarbeideoversiktskartover potensiellefareområder for stein-og
snøskred og potensielle fareområder for kvikkleireskred. Kom-
munene anbefaleså samarbeide med NorgesGeotekniskeInstitutt
for å kartleggeskredfarligeområder i plansarnmenheng.

51:5Bærendesystem

Dennedelenav forskriftenbyggerpå Nordiskkomitéforbygnings-
bestemrnelsersrapport

NKB55 Retningslinierforlast-ogsikkerhedsbestenunelserfor
bærendekonstruktioner.
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Norsk Standard for prosjektering av byggverk over og under bakke-
nivå angir hvilke spesielle tiltak som må gjennomføres i prosjektering
og utførelse av konstruksjoner i sikkerhetsidassene 2 og 3. Generelt
gjelder at tilfredsstillende kontroll i alle faser av en byggeprosess er
en forutsetning for at kravene til sikkerhet i disse klassene skal være
oppfylt.

Når 1989-utgaven av
NS 3473 Prosjekteringav betongkonstruksjoner.Beregningog

dimensjonering
brukes for dirnensjonering av betongkonstruksjoner som skal tilfreds-
stille byggeforskriftens sikkerhetskrav, er det ikke lenger anledning
til å overføre klasse 3-konstruksjoner til klasse 2. Beregningsreglene
i den nye standarden uMytter nemlig den eventuelle restkapasiteten.

Det bærende system i bygninger er vegger, søyler og fundamenter
som fører laster ned til grunnen, videre grunnens bæreevne eller
bæreevnen av svevende peler eller peler til fast lag eller berg. Videre
er horisontale lastoverførende bygningsdeler som etasjeskillere og
takkonstruksjoner deler av det bærende system som er underlagt
forskriftens sikkerhetskrav.

For konstruksjoner i grunnen er det bærende system de bygnings-
deler som skal motstå horisontalt eller oppadrettet jordtrykk og/eller
vanntrykk, teletrykk, fjelltrykk eller andre laster som kan forårsakes
av den grunn eller det berg byggverket ligger i.

For byggverk under terreng må lastene vurderes ut fra geotekniske,
bergmekaniske, topografiske og andre forhold i hvert enkelt tilfelle.
For fundamenter, peler etc. kan climensjonerende lastvirkning være
en annen enn den som gjelder for den bygningskonstruksjon som
fører lastene ned tll grunnen.

Det er byggherrens ansvar på grunnlag av foreliggende data å velge
de laster konstruksjonene skal dimensjoneres for i de enkelte tiffeller
for at den sikkerhet som forslcriften krever oppnås, se det som er sagt
om bygningsrådets kontroll i veiledningens kapittel 51:2.

NS 3479 Prosjekteringav bygningskonstruksjoner.Dimensjo-
nerendelaster

tnneholder lastverdier og regler for beregning av laster somi alle nor-
male tilfeller vil gi tilfredsstillende sikkerhet mot at lastene over-
skrides.

Denne standarden og standardene for beregning og dimensjonering
er et hele og kan ikke uten videre brukes uavhengig av hverandre.
Det er f.eks. en nødvendig sammenheng mellom lastverdier og last-
koeffisienter i NS 3479 og rnaterialkoeffisientene i standardene for
beregning og dimensjonering.

Fundamenter, grunnforsterkning o.1er en del av bygnings bærende
system og må derfor oppfylle samme krav til sikkerhet som resten av
konstruksjonen.
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For prosjektering av geotekniske oppgaver henvises til last- og mate-
rialkoeffisienter som angitt i veilednMgene

Sikket*etsprinsipperi geoteknikk- 2, fra Norges Byggstandardi-
seringsråd.

Veiledningfor pelefundamentering,fra Norges Byggstandardi-
seringsråd

I enkelte tilfelle kan brannteknisk sikkerhet være utslagsgivende for
dimensjoneringen av det bærende system. Det vises til

NS 3478 Branntekniskdimensjoneringav bygningskonstruk-
sjoner..
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Kap52 Lydforhold

52:1 Definisjonerogbetegnelser

Forskriftenangirnoenavdedefinisjonerogbetegnelsersomerbrukt
i teksten.Itabellennedenforerdetangitthvordetfinnesdefinisjoner
av begrepene.

Standardisertebegreper brukti byggeforskriftenog veiledningen,
medtilsvarendebetegnelserogdefinisjoner:

Begrep Betegnelse Definerti standard:

Absorbsjonsfaktor ISO354Acoustics.Measure-
mentofsoundabsorptionin
a reverberationroom

Maksimumsnivå LAmax

Etterklangstid

Luftlydisolasjon
Trinnlydnivå

b$:k Lydnivå LA LpA

tA41,4

Stdryer vertget tyd

FraVekk rm0cartin*,
•n dosryteLkenav Norskbtring rneislay aq
Afb0~1

NS8172Lydforholdi byg-
ninger.Mdlingav lydnivd
fra tekniskeinstallasjoner

NS8174Akustikk.Måling
av lydnivdfra veitrafikk

NS8174Akustikk.Mdling
av lydnivdfra veitrafikk

NS8172Lydforholdi byg-
ninger.Mdlingav tydnivd
fra tekniskeinstallasjoner

NS8174Akustikk.Mdlingav
lydnivdfraveitrafikk

NS8173Lydforhold
bygninger.Mdlingav
etterklangstidi rom.

NS8171 Lydforholdi
bygninger.Bestemmelse
av tuftlydisolasjonog
trinnlydnivd.

NS8171Lydforhold
bygninger.Bestemmelse
av tuftlydisolasjonog
trinnlydnivd.

NS8171Lydforholdi
bygninger.Bestemmelse
av luftlydisolasjonog
trinnlydnivd.

NS8172Lydforholdi byg-
ninger.Mdlingav lydniud
fra tekniskeinstallasjoner.

Døgnekvivalentnivå LAeq,24

Ekvivalentlydnivå L dkegT
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52:2 Generelt

Hensikten med forskriftskrav om lydforhold i bygninger er å be-



grense mistrivsel og helseskadelige virkninger av støy på mennesker.

Hovedintensjonen med lydisolasjonskravene mellom romi ulike bo-
og bruksertheter er å gi beskyttelse under normal bruk og aktivitet
i og omkring bygninger.

Bakgrunnen å angi krav til innendørs lydnivå fra utendørs kilder, er
det voksende omfanget av helseskadelig trafikkstøy de fleste steder
i landet.

Lydforhold 1bygninger er regulert gjennom krav til luftlydisolasjon,
trinnlydnivå, etterklangstid (absorpsjonsfaktor) og lydnivå for de vik-
tigste bygningskategoriene. For bygninger og rom som ikke er spes-
ielt nevnt i forskriften, gjelder at lydforholdene skal være tilfredsstill-
ende i forhold til bygningens funksjon.

Byggeforskriften stiller krav til
luftlydisolasjon mot innendørs og utendørs lyd
trinnlydnivå
lyd fra tekniske installasjoner innendørs og utendørs
etterklangstid i rom

Byggeforskriften stiller ikke krav til
lydisolasjon mellom rom i en og samme boenhet.

Det er forsktiftens intensjon at heller ikke annen strukturoverført støy
enn den som spesielt er nevnt , f.eks. fra slamring av dører, skal
overskride de grenser som er angitt. Slike forhold må det derfor tas
hensyn til under prosjekteringen. Dette gjeIder også vibrasjoner i byg-
ninger fra veg og jernbane som omtalt i NBI Byggdetaljblad

A 520.535 Vibrasjoneri bygningerfravegogjernbane

Lydkravene i forskriften gjelder også for endring og reparasjoner av
bestående byggverk når disse er av et slikt omfang at de får karakter
av hovedornbygging, se plan- og bygningsloven § 87

Forskriften skal sikre brukerneet lydmiljø etter et fastsatt minste krav,
men enkelte vil føle behov for et bedre lydmiljø ut over dette.
Kravene er tildels tilpasset etter hva som har vært vanlig utførelse av
skillekonstruksjoner.

Lydoverføringi bygning

Kravene til lydforhold bestemmer i sterk grad valg av konstruk-
sjonssystemer og byggematerialer, og man må vurdere dette tidlig
i prosjekteringsfasen. Først når bygget er ferdig kan lydforholdene
kontrolleres ved målinger. Utbedringer av dårlige lydforhold kan
være svært vanskelig og får ofte store økonomiske konsekvenser.

Figurene 52:2-1viser lydoverføringsveier mellom rom i en bygning
og i et laboratorium. I tillegg til lydtransmisjonen gjennom selve
skillekonstruksjonen, er det angitt en del andre mulige overførings-

Hensikt

Hensiktenmedforskriftenslydkraver:

å begrensemistrivselog helseskadeligevirk-
ningerav lyd,

åbegrensesienerendenabolydundernormal
brukav bygningen,

å sikre lydmiljeetterfastsatteminstekrav.
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veier i bygninger. Det skjer overføring gjennom utettheter i veggtil-
slutninger, gjennom ventilasjonsanlegg, via radiatorer og via åpne
vinduer.

Figur52:2-la Lydoverføringi laboratorium.Laboratorie-
måltlydreduksjonstallKar

Figur52:2-/b Lydoverføringi bygning.Feltmåltlydre-
duksjonstall

Det er viktig å merke seg at forskriften setter krav til den totale lyd-
isolasjon i en bygning. Overføring via bistøtende konstruksjoner, lyd-
lekkasjer i utettheter gjennom installasjoner osv er inkludert Man må
derfor aIltid mgne med at den totale lydisolasjonen kan bli minimum
3-5 dB lavere enn laboratorieverdiene av selve skillekonstruksjonen.
Ofte er forskjellene vesentlig større. Det er vanligvis laboratorie-
verdier som er oppgitt i produktbrosjyrer osv.

Fig52:2-2 Eksempel
1) Tettanslutningav vegggaRw= 45dB

2)1 mmspaltemellomveggogtakga Ru,=37dB

Ved planlegging av bebyggelse i områder utsatt for trafikkstøy mm,
vises til kardegging av støyforhold i kommunene og til litteratur.
Dette er nærmere omtalt i kapittel 52:53 senere i veiledningen.

Forhåndsberegningog dokumentasjon

Det er vanligvis vanskelig å forhåndsberegne lydisolasjonen i byg-
ninger. Overføringsmekanismene er kompliserte, og som regel mang-
ler man data for konstruksjoner og bygningselementer. Det er derfor
en hjelp under prosjektering å kunne støtte seg til løsninger som man
fra tidligere erfaring, vet vil tilfredsstille lydkravene.

Bygningsrådets rett i følge Byggeforskriftens kapitte114:13, til å for-
lange dokumentasjon, bør anvendes også for lydforhold der byg-
ningsrådet mener det foreligger en mulighet for at kravene ikke vil
bli tiffredsstilt.

For akustiske beregningsmetoder og retningslinjer for prosjektering
henvises til NBI Byggdetaljblad

G 421.401 Bygningsakustikkogstøy. Begreperogdefinisjoner.
Del1 og2.

G 421.420 Bygningsakustikkogstøy. Beregningavlydisolasjon
mellomrom.

OBSITettinger viktig

lor

Filf• 45
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G 421.421Bygningsakustikk.Støy i rom. Retningslinjerved
prosjektering.

G 421.422 Bygningsakustikk.Støyfra tekniskeinstallasjoner.
Veiledendegrenseverdier.

G 42L424Bygningsakustikkogstøy. Innbyggingavstøykilder.
G 421.425 Bygningsakustikkogstøy. Isoleringmot utendørs

støy.
G 421.426Bygningsakustikkog støy. Lydforholdi rekkehus-

bebyggelse.Retningslinjervedprosjektering.
G 421.427Bygningsakustikkog støy. Lydforholdi flerfamilie

hus. Retningslinjervedprosjektering.
G 421.428Bygningsakustikkog støy. Lydforholdi skoler.

Retningslinjervedprosjektering.
G 421.429Bygningsakustikkog støy. Lydforholdi kontorer.

Retningslinjervedprosjektering.

Lydopplevelseoglydreduksjon

Luttlydsolasion,Rw:
60dB Kralligradioheresikke
55d8 Normalradohøresikke,kraftigracio

høressåvidt
50d8 Normalradiohøressåvtdt.
45dB HøyresteltaleforståssåVidt.
40dB Normaltaleforståssåvidt
35d8 Normaltaleforstås,(Ingentycksola-

sion.)

TrInnlydnivå,tn,w:
50d8 Trinnydener.praktisktalt14rahisMar.
55dB Trinnlydenhøresmegetsvakt.
60df3 Itinnlydenhøressvakt.
65dI3 Trirmlydenhøreslorhotdsvisgsdt.
70dB Thnnlydenhøresgodt
75dB Trinnlydenhøres meget sterkt

(Ingenlydisolasjon).


52:3 Kravspesifikasjoner

	

52:31 Luftlydisolasjon,trinnlydnivåog
etterklangstid

Kravene til luftlydisolasjonog trinnlydnivå er i henhold til
NS8171 Lydforholdi bygninger. Bestemmelseav luftlyd-

isolasjonogtrinnlydnivd
og er gitt henholdsvisved

veid feltmålt lydreduksjonstall"(R'w)og
veid normalisert trinnlydnivå"

Avvik fra de enkelte frekvenser

I forskriftener det innfortto spesiellebetingelserknyttettilvurdering
av luftlydisolasjonog trinnlydnivå som kommer i tillegg til vurd-
eringen etter NS 8171.Det ene tilleggskravetsom gjelder luftlyd-
isolasjon,er at negativtavvikfra normkurvenved en enkeltfrekvens
ikkeskaloverstige10dB.Detandre tilleggskraveter at trinnlydnivået
for de enkeltefrekvenserikkeskal overstige65dB. Bakgrunnenfor
dette er å sikremot bruk av konstruksjonermed spesiellesvakheter
ved enkeltfrekvenser.Avvikskriteriettar hensyn til måleusildcerhet

dEt i små rom og ved lave frekvenser.

56
Figur52:31a

Mekurve

Referanse-
kumt
Rw 52

33 I 32tIB

30 	 11 

125 250 500 1000 20'142

Frekvens

Eksempelpdreferanseverdierforluftlyd.
Demålteverdiersammenlignesmedrefe-
ransekurven.Sum av ugunstigeavvik
(hvormdlteverdierlavereennreferanse-
kurven)skalværemindreenn32dB.Det
tillatesikkestørreavvik enn 10 dB ved
noenfrekvens
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NBIByggdetaljeroghåndbekergirretningslinjerfor
valgavkonstruk4onersomkanoppfyllekravene.

Neyaktigutferelseogkontrollpåbyggeptassener
enforutsetningforet riktigrestitat.

Trinnlydskravet innebærer:
Trebjelkelag med sekundær eller opphengt himling må byg-
ges med flere platelag i overgulvet eller som flytende gulv.
Overføringer via oppleggsveggen og dragere må reduseres.

NBI Byggdetaljblad
A 522.511 Lydisolerendebjelkelag
A 522.515 Etasjeskillermedlydisolerende,lette,flytendegolv.

Figur52:31b Typiskebjelkelagskonstruksjoner

Tilfarereelier
trykkfordelendeplate

Gulvbelegg
Guivplate

22mmsponplate

Flyteskiktavstiv
mineralull

Massivt/tungt
dekkemedflate-
vektminst150kg/rn2

' .10mmklaring
fflægiEt~

Ca.100mm Frittbærendehimlings-lag strålings-
mineralullbielkeravtreellerstålmiriskeririeWedring

13mmgipsplate

Sekundærtakprofil

Det understrekes at mange finner den subjektive opplevelse av trinn-
lyd gjennom lette bjelkelagskonstruksjoner som sjenerende selv om
trinnlydnivået er lavere enn forskriftskravet.

Svermmehaller

Kravet W etterklangstid i svømme- og idrettshaller gjelder alle byg-
ningskategorier. Kravene har til hensikt å redusere støynivå og øke
taleoppfattbarhet. Referanse NBI Byggdetaljblad

A 527.303 Lydreguleringogstøyreduksjoni idretts-ogsvømme-
haller.

og NBI anvisningsserie
NBI anvisning nr 20 Romakustiskprosjektering.Prosjektering

ogdatasamlingforlydabsorberendematerialerogkon-
struksjoner.

52:311 Boliger

Med småhus menes i dette kapittel frittliggende eneboliger. Forskrift-
en stiller ikke krav til lydisolasjon mellom rom innen samme boenhet
Planlegges deler av eneboligen til bruk for utleie til annen husstand
i selvstendig boenhet, gjelder kravene til lydisolasjon mellom boen-
hetene som for flerfamiliehus. Typisk gjelder dette for sokkel leilig-
heter i eneboliger.
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Rekkehus

Forbygningskategorienrekkehusog andresarnmenbygdesmåhus
gjelderdestrengestelydkravenebarederdeterplanIøsningmedkun
vertikalskillekonstruksjonfrafundamenttiltaktro.

Anvisningerfor lydisolerertdeskilleveggerforrekkehuser angitt
f.eks.i NBIByggdetaljblad

A 524.3MSkilleve,ggav tremellomboligeri rekkehus.
A 524.302Tungelyd- og brannskilleveggermellomboligeri

rekkehus.
A 524.304 Lydisolerendeplatekleddvegg i hus med sterpte

dekker.

Figur52:311 Typiskeskilleveggkonstruksjoneri rekkehus

2 stis.13nen
01

36mmx73nen
stender

mrnrrinembel-
plater

50nen ir 41 1, p, 17P.t.......f. :
...0 nin Ieralull .4"  

15rrrn 1"=', e e A P N


N.A.. PUSS
S•bh

0 pr4 4
'''

	 k

125mm 7
A • '*; le r-

betong 4Z,  -

280rren

13mrn L= 4 .C.•• 4

gipspiate L.„.

.

,

Vertitratsnitt

Lenklinkerbetongmed tosidig puss

Servicevirksomheti boligbygg

Spesielterdetstrengelydisolasjonskravtilservicevirksomheti boli-
gerog detkreverspesialløsninger.

Anvisningforspesialløsningerforå oppfyllestrengekravfinnesi
NBIByggdetaljblad

A 527.308 Konstruksjoner med spesielt god lydisolasjon.
Detaljer.
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Lydisolasjonmot fellesgang

Kravet til luftlydisolasjon mellom felles gang og oppholdsrom i bo-
enhet kan vanskelig oppnås uten at det legges en gang mellom disse.
Kravene til laboratoriemålt lydisolasjon for dører er et minste
elementkrav som skal sikre en viss lydreduksjon til mellomgangen.
Krav til lydisolerende dører er angitt i

NS 3150 Dører,Lyclisolasion.Klassifisering.

I spesialboliger viser det seg vanskelig å kombinere kravene til lyd-
isolasjon med hensyn til tligjengelighet for rullestolbrukere der en
velger terskelløse dører. Det anbefales derfor annen planløsning eller
alternative tiltak f.eks dempning. Se også kravene i tabell 52:314Over-
rtattingsteder og 52:315Sykehus og pleieanstalter og til figur 52:314.

	

52:312 Skoler

Fra skolehold er det mye klager på lydisolasjonen mellom undervis-
ningsrom atskilt med dør, særlig når det brukes store foldedører, På
grunn av uheldige lydmessige konsekvenser bør en nøye vurdere nyt-
ten og behovet for slike planløsninger. Krav til lydisolerende dører
er angitt i

NS 3150 Dører.Lydisolasjan.Klassifisering.

I klasserom hvor det undervises hørsels- og synshemmede bør
etterklangstiden ha en gjennomsnittsverdi som ikke overstiger 0,6
sekunder i frekvensområdet 125-2000 Hz.

Ved eventuell kontroll skal etterklangstiden i undervisningsrom måles
i tomme, men møblerte rom.

	

52:313 Bygningfor industri, håndverk,forretningog
kontor

Forskriftens krav gis ved henvisning til "Støy på arbeidsplassen.
Forskrifter med kommentarer fra Arbeidstilsynet." Se tabell 52:313.
Grertseverdiene i tabellen skal danne grunnlaget for å vurdere kravet
til lydskillende konstruksjoner.

I tillegg gjelder at det tas hensyn til annen bruksenhet i særune byg-
ning.

Goderåd:

Planleggromforspesieltsteyendeaktivifeler(krogps-
eving,musikketc.)utenlelesskillemedvankge
klawerom.

Stiltkravtilspesielleabsorberendetittak3store
klasseromogåpneskoleruavhengigaveventuell
oppdekngmedfoldeveggeroi.

Tahensyntilrenholdvedvalgavhirteinger.Lydab-
solbenterberitkebidratilstevogkidirommet.Jfr.
forskiftenskapittel472
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Tabell52:313

Høyeste tillatteog anbefaltegrenser for støybelastingunder for-
skjelligearbeidsforhold

Gruppe Arbeidsforhold Høyeste tillatte
grenser

L Aeq8timer
i dB

Anbefaltegrenser

L Aeq8timer
i dE3

I Store kravtil 55 45
vedvarendekon-
sentrasjoneller
behovfor å føre
uanstrengtsamtale

Il Viktigå føre
samtalereller -
vedvarendestore
krav til presisjon,
hurtigheteller
oppmerksomhet

Lite støyendeut-
styr direkteknyt-
tet til arbeidet

7060

Støyendemaskirier 85 75
og uistyr under
forholdsom ikke
går inn under
gruppe(og Il

Absorpsjonsfaktor

Forde flestearbeidslokalervilkravettilmidlereabsorpsjonsfaktor
innebæreat minst25%av lokaletsinnvendigeoverflatemå være
utførtsomgodabsorbentdersomrestenavoverflateneer sterktlyd-
reflekterende(betong,tre,glasso.l.)I praksisvildettegjeldeheleeller
storedelerav takflaten.

Selvombyggeforskriftenikkeinneholderkravtilluftlydisolasjoni
arbeidslokaler,børdettevurderesavhensyntillydforholdenepåden
enkeltearbeidsplass.

Midlereabsorpsjonsfaktorkanberepes pågrunnlagav tilgjengelige
katalog-oghåndboksdataforrommetsenkeltflateretterfølgendefor-
mel:

a151 a2S2+0,353*
a =

Stot

osverabsorpsjonsfaktorerferdeenkelteflatene.S1,S2,S3

osverarealetavdeenkelteflatene.Stoter summenavarealeneav
alledelflatene)

Godtråd:

Detaribefalesåtahensyntilmuligfremtidg
oppdelingogbruknårdetplanleggeslydre-
duserendetiltakforbygningersomerbereg-
netåkunnetilpassestilfotskjelligeyrkesfor-
måL
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52:314 Overnattingssteder

Kravene til sengerom er som for flerfamiliehus.

Mål11:1¥=44 dB

Korridor

Figur52:314Lydisolasjon medogutenmellomgang

Utenentrevil lydfrakorridorpassererett
inn i oppholdsrommet.Denmåltelydiso-
lasjonenliggerlangt underforskriftens
kravpåR'w >52 dBA

Medforrommellomkorridorogoppholds-
romoppnårmangodlydisolasjon.Deter
gitt et delkravtilderogveggmellomkor-
ridorogforrompåR"w=38 dBA

13" .52 dB

For-



rom

Det vises til NBI Byggdetaljblad
A 524.361 LuftlydisolasjonmellomtrapperomIkorridorog

oppholdsromi ulikebygninger

Korridor

52:315 Sykehus og pleieanstalter

Forskjell i kravene til sykehus (S) i forhold til pleieanstalter (P) er
begrunnet i forskjellig oppholdstid for pasienter ved de to typer
institusjoner og ut fra et større behov for tekniske installasjoner i syke-
hus som ofte reduserer lydisolasjonen i konstruksjonene.

"Ikke adskilt med dør" må forstås som adskilt med vegg uten dør.

Hvor vidt boliger med pleiefunksjon f.eks eldrebolig eller bolig med
service skal regnes som bolig eller pleieanstalt avhenger av driftsform
og funksjon. For spesialboliger gjelder byggeforskriftens krav i tabell
52:311Boliger.

52:32 Lydnivåinnendørs

Fra bygningens installasjoner

Kravene gjelder lydnivå innendørs fra bygningens installasjoner samt
fra utendors kilder. Kravene gjelder for enkeltkilder eller for samlet
nivå fra fiere lydkilder Kravene til lydnivå fra tekniske installasjoner
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i ervervsvirksomhet er 5 dB strengere enn fra bygningens andre
installasjoner.Detteer i samsvarmed kravenetil lydisolasjoni tabell
52:311.

Tekniskeinstallasjonerbetyr blant annet:
heiser
rulletrapper
vifter,kjøleanlegg
sanitæranlegg
installasjonerfor service-eller ervervsmessig virksomhet:
vaskemaskiner(fellesvaskeri),kjølemaskiner(forretninger),
produksjonsutstyr(industri) osv)

Måling i møblerte rom

Grenseverdiene for lydnivå innendørs er knyttet til målinger i
møblerterom,da kontrollensom regelforegåretter innflytting.Ved
kontrollmålinger i umøblerte rom skal nivået korrigeres til 0,5 s
etterklangstidsom angitt i standarden.

Målingved evt. etterkontroll:Lydnivå(LA måles med lukkede
vinduer og dører etter

NS8172 Lydforholdi bygninger.Mdlingav etterklangstidi
rom.

I kontorlokalerutføres kontrollmålingenesom angitt i kravene til
arbeidslokaleetter Norsk Standard

NS4814 Mdlingavstøy medlydnivdmdler.
NS4815 Bestemmelseav støybelastningi arbeidet.

Fra utendørs lydkilder

Spesiellestøyvurderingerer bare nødvendig når utendørs døgnek-
vivalentnivåoverskrider50-55dB(A),da man regnerat normalytter-
veggsdempinger minst 25dB (A). Man bør i tillegg vurdere mak-
simumsnivåetmed tanke på vekking om natten (f.eks.tungtrafikk
ved veitrafikkstøy).

Data forutendørs døgnekvivalentnivåfra trafikk(vei,bane, fly,båt),
industri etc.må innhentes fra offentligetat (kommuneneshelseetat
ellertekniskeetat,Vegdirektoratet,vegkontorer,Luftfartsverket,NSB,
SFT)ellerberegnes/måles.Detanbefaleså vurdere framtidigutvik-
ling inkludert eventuellevegutvidelser.

I byggeforskriftenstillesdet ikkekrav tilutendørs lydnivåfra trafikk
etc.,men i plansammenhengkan slikekrav innarbeidesbl.a. i regu-
leringsbestemmelser.Anbefaltegrenseverdierfor utendørs lydnivå
er angitt i følgenderundskriv:

T 22/84 Retningslinjeromarealbrukiflystøysonervedplaner
etterhygningsloven.Utgitt av Miljøverndeparte-
mentet

T 8/79 Retningstinjerforvegtrafikkstøy.UtgittavMiljøver-
ndepartementet

Goderåd

Forlydmedtydeligrentonekaraktervilsje-
nansenværestørreenndetmåttelydnivå
tilsier.Ibedømmelsenavlydforholdanbe-
falesdetderforåregneentoniglydsom5
dBmersjenerendeenndenrnåtteverd.
Detteberderfortasmedi vurderingenav
lydforholdenei ogvedbygninger.

Detanbetalesetlaveremaksimumsnivåfor
kontorlokaterennangittidetteks.35dB(A)
ikkeansesvanskeligåoppnå.
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TA-506 Retningslinjerforberegningavstøyfra industrirn.v.
Utgittav StatensforurensningstilsynSFT.

Grenser for skytebanestøy og motorsportsbaner fås ved henvendelse
til SFT i hvert tilfelle.

Ekvivalent flystøynivå

Utendørs lydnivå fra flytrafikk oppgis vanligvis som ekvivalent
flystøynivå (EFN) på kart over flystøysoner med 5 dB intervallez EFN
er ikke identisk med LAeq,24pågrunn av at en ved beregning av EFN
tar hensyn til at fly om natten er mer sjenerende enn fly om dagen.
Dersom beregninger ikke kan gjøres ut fra den aktuelle trafikk, kan
en forenklet si at Lmq24tilsvarer omtrent EFN -5 dBA.

Ramme: Støybeskyttelsestiltak For å tilfredsstille byggeforskriftens
krav til lydnivå innendørs fra utendørs lydkilder, kan det være nød-
vendig å vurdere bygningenes orientering i forhold til lydkildene,
romfordeling, vindusarealer, lydisolering i fasadene, støyskjermer,
voller etc.

Eksempler og anvisninger på lydisolasjonsegenskaper av typiske
ytterveggskonstruksjoner finnes i NBI håndbok og NBI Byggdetalj-
blad

Håndbok 39 Isoleringmot utendørsstøy,
A 421.425 Bygningsakustikkog støy. Isoleringmot utendørs

støy.Beregningsmetode.
A523.422 Lydisolasjonsegenskapertil yttervegger.

Eksemplerpåtypiskestøykiklerogstøysituasjoner

Veltrafikkmegetsterkttrafikkertgate

Veitrafikksterkttrafikkertgate

Veitrafikkmoderattrafikkertgate

Veitrafikkmaksimumsnivå10m

Flytrafikkjetfly,avstand500m

t.>70d8A
fl

L.55-65 "

LAmaxca90"

LAmaxca95

Ekvivalentnivå

Måling av ekvivalentnivå for tidsvarierende støy (veitrafikkstøy,
flystøy, jembartestøy osv) forutsetter integrerende måleinstrumenter.
Ofte krever dette en må'letid som strekker seg over mange timer eller
flere døgn, men ved oversiktlige og godt definerbare forhold med
hensyn til trafikk og lydutbredelse, kan det være tilstrekkelig å finne
ekvivalentnivå på grunnlag av korttidsmålinger.
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Forå reduseremålefeildersomdet registrereslavenivåerinnendørs,
anbefalesfølgendeframgangsmåteved kontroll av innendørs ekvi-
valentnivåfra utendørs lydkilder:

utendørs støynivå måles ellerberegnes
innenivået beregnes som differansenmellom uterlivåetog
beregneteller målt ytterveggsdemping.)

Referanser

Standarder og publikasjoner som gir anvisning på metoder for
måling av utendørs støy:

ELAB-rapport.STF44A81046:Flystøy.Forstagtilmdleenheter,
beregningsmetodeogsoneinndeling(1982)

Nordforsk Rapport 32 : Environmentnoisefrom industrint
plants.Generalpredictionrnethod.(1982)

NS 8174Akustikk.Målingav lydnivå fra veitrafikk

Veitedningformålingavstøy fraindustriImmisjonsmdlemetode.
Utgitt av SFT.

Rapportnr.70. Beregningsmetodeforstøyfra skytebaner.Utgitt
av SFT.

Veiledningomutendørsstøy. Regler,beregning,rndlingogtiltak
Utgitt av SFT

Beregningsrnetodeforstøyfraskinnegdendetrafikk(1984)Utgitt
av SFTog NSB.

Flåndbok 064 Nordiskberegningsmetodefor vegtrafikkstøy,
Utgittav Statensvegvesenog Miljøverndeparte-
mentett

NS 8170 Beskrivelseavflystøy vedbakken

NS-INSTA120Akustikk.Lydisolasjonav vinduer,dører og
andrebygningsdeleri yttervegg. Videreforingav
høyttalermetodenbeskreveti ISO 140/5Feltmdling

Fra andre lydkilder

Med "andre lydkilder" er det spesielt tenkt på hjulstøyved bruk av
fellesgarasjeaniegg,parkeringsplasso.1.,men ogsåf.eks.snørydding
ved takparkering.Seogså lydisoleringskravi tabellene.

Støyfra bruk av porter/dører o.l.ber tasmed nårdet vurderes lyd-
nivå fra innendørs støykilder.For å oppnå kravet til lydnivå innen-
dørs kan det her være snakk om enkle tiltak som montering av
gummipakninger o.l.

Glassoverbygdefellesarealerdekkes ikke av forskriftenesspesielle
krav.Krav til eventuelle skillekonstruksjonerinnen nevnte arealer
ellerfra disse til tilstøtenderom må avledesav rommenesbruksfor-
mål.
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52:33Lydnivå utendørs

Forskriftenskal først og fremst sikre at det ikke monteres støyende
tekniske installasjonerutendørs, f.eks.ventilasjonsmaskineri,kjøle-
aggregater o.l.

Målingeneutføresetter rnetodenforutendørs målingeri NorskStan-
dard

NS8172 Lydforholdi bygninger.Mdlingavlydnivdfrateknis-
keinstallasjoner
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Kap 53 Varmeisolering og tetthet

53:1 Generelt

Forskriftenskrav skal sikre at bygninger har lavt energi-og effekt-
behov og godt inneklima.

Decanbefalesderforat energi-og effektbudsjetterutarbeidessomen
normal del av dokumentasjoneni et byggeprosjekt.Slikebudsjetter
vilvære til stor hjelpbåde forenergiplanleggingenav en enkeltbyg-
ning og forde energiansvarligemyndigheters planlegging.

Etter hvert som energi- og effektbudsjetterblir innarbeidet, vil de
ogsåbliå betraktesomen del av underlagetforde kommunalebyg-
ningsrådenes byggesaksbehandling.

Forstørre bygg bør det etablereset energioppfølgingssystem(E0S),
men det anbefalesat det også for andre bygningerskapesen rutine
hvorenergiforbruketavlesesog kontrolleresmed fastetidsintervaller.

Kravettilat fasaderskalutformesslikat solstrålinggjennomvinduer
ikkegir overtemperaturer er ikke ment som et genereltforbud mot
kjøling.Kravetretter seg mot bruk av storeuskjermedevindusfIater
med slik retningsorienteringat det resulterer i store varmetliskudd
fra solstrålingen.I tilleggbør en unngå kuldebroerog store vindu-
sarealer som kan medføreugunstige strålingsforholdi rommet.

Isoleringmellomrom med forskjelligeinnetemperaturerskalgi godt
irmeklimaog god energiøkonomi.

Forskriftenskrav gjelderuavhengigav stedetsklima.Kravettil godt
inneklimakan i kaldestrøkgjøredet nødvendigmed bedreisolering
ogstørre varsomheti brukenav stonevindusflaterenndet forskriften
tilsierellergir anledning til. I kaldestrøk vildet ogsåværegod ener-
giøkonomiå isolere bedre enn forskriftskravene.

Forskriftskravenei dette kapittelkan godtgjøresoppfyltved bruk av
Norsk Standard, se kapittel 13.Forberegningsregler,målemetoder
og definisjonervises til:

NS3031 Beregningav bygningersenergiogeffektbehovtil
oppvarming

NS 3032 Bygningersenergi-ogeffektbudsjett
NS 3940 Areal-ogvolumberegningav bygninger
NS8046 Bestemmelseav praktiskvarmekonduktivitetfor

materialer
NS8047 Bestemmelseav praktiskvarmemotstandfor kon-

struksjoner
NS-INSTA110Termograferingav bygninger
NS-INSTA130Bygninger.Bestemmelseavlufttetthet.
NS-INSTA131Bygninger.Bestemmelseav totalutluftmengde.
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53:2 Isoleringmotvarmetap

Forskriftendelerbygningerogrominn i tregrupperetterdeninne-
temperaturde forutsettesoppvarmettil.

Iboliger,boligbrakker,kontorer,skolero.Lforutsettesallehoveddeler
oppvarrnettilover18°C. Tflleggsdelerforutsettesoppvarmet6110-
18°Cnårdisseskalbrukesforkortvarigoppholdellerkommunika-
sjonmellomhoveddelerogtilleggsdeler.Romsombareskalholdes
frostfrie,somf.eks.kjellere,bodero.l.forutsettesoppvarmettil0-10°C.

Hoveddelerog tilleggsdelerer beskreveti
NS3940 Areal-og volumberegningav bygninger,2.utgave

juni 1986.

Dimensjonerendeinnetemperaturerer gitti
NS3031 Beregningav bygningersenergi-ogeffektbehovtil

oppvanning

Forskriftenskravtilvarmelsoleringergitti formavrnaksirnumsver-
dierfor varmegjennomgangskoffisientene(U-verdiene)forhverbyg-
ningsdel.U-verdi-kravenegjelderforutsattat vindusarealetikkeer
størreennde angitte(15± 3)%av gulvarealet.

Vmdusarealet,sombrukti forskriften,omfatterbådeglassflatenog
arealetavkarmeii.Detteer dessutengrunnlagetforvinduenesU-ver-
diersomdermedblirgjennomsnittlige.

Bygningerisolertetterdisseforskriftskravenevilikkenødvendigvis
bli optimaltisolert.Denoptimalekombinasjonenav U-verdierer
avhengigavbygningstype,utformingogbeliggenhet.Kraveneviltil
sammengiet rammekravsomskalbrukestilå finnedenmestener-
giøkonomiskeløsningenfor bygningen.Alleløsninger,ogsåmed
andrevindusarealer,somgirlavereenergibehovtiloppvarmingenn
ramrnekravet,vil tilfredsstilleforskriftenskravtilvarmeisolering.

Rammekravetfinnerenvedå beregnebygningensenergibehovetter
NS3031medforskriftenskrav.Veddenneberegningenskaldetantas
at allevinduenevendermot øst ellervest.Vedberegningav sol-
sirålingenskalenbrukeen solfaktorpå0,75.Ventilasjonenskalvære
densammenår rammekravetberegnessomnårenberegnerenalter-
nativløsning.

Omfordelingmellomandrebygningsdelerennvinduerer tillattnår
ingenbygningsdelerfårhøyere U-verdierenn verdienei tabell53:2,
kolonne3i forskriften.Kravettilgodtinneklimakanbegrensemulig-
hetentilåbrukeså høyeU-verdier.

Omfordelingmellombygningsdelererbeskreveti NBIByggdetalj-
blad

G471.018Omfordelingav varmeisolasjon.

Forsmåhuskanenregnemedatdealternativeløsningenesomervist
i denfølgendetabell532 viltilfredsstilleforskriftenskravtilvarme-
isolering.Hvertav de seksalternativenetar forsegulikekombina-
sjoneravU-verdierogvindusarealer.
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53:2

Tabell53:2 Alternativerforkombinasjonav LI-verdzer
ogvindusarealeri Smdhus.

lAlt. U-verdiW/(m2• K) Vindus-
Ytter- Gulv, Gutv Tak Vindu areal i%
vegg fritt på gr

1 0,35 0,20 0,30 0,20 2,1 15
2 0,25 0,20 0,30 0,20 2,7 17
3 0,25 0,20 0,30 0,20 2,1 20
14 0,25 0,20 0,30 0,20 1,7 25
;5 0,25 0,30 0,40 0,16 2,1 25




0,20 0,20 0,30 0,20 2,1 30

Aktuellekonstruksjonertfltabellverdieneer gitti Byggdetaljblad
G471.010Varmegjennorngang.1.1-verdierfor bygningskon-

struksjoner.Del1 og2.
Beregning avU-verdierervisti Byggdetaljblad

G471.uutsBeregnIng az.;rfnmegjennomgangskoeffisient(1.1-
verdi)etterNS 3031,

forøvrigskalU-verdiberegningergjøresetterreglenei
NS3031 Beregningav bygningersenergi-ogeffektbehovtil

oppvarrning
Ekstravarmetappga.kuldebroerer angitti NBIByggdetaljblad

G471.015Vannegjennomgang.Tilleggsvarmetappå grunnav
kuldebruer.

VinduersU-verdierkanberegnesetter
NS3031 Beregningav bygningersenergi-og effektbehovtil

oppvarming
NS3201 Vinduer.Beregningavvarmeoverføringsegenskaper

Byg;tfutbktiiten gir ikke noe direkte krav til U- verdier for bygnings-
delene mellom et oppvannet rom og et uoppvannet rom somgrenser
tildet fri.Mankanaltsåoppnåforskjelligeinnetemperatureri det
uoppvannederommetvedå variereisoleringenavdetteronunets
ytterkonstruksjonerogskillekonstruksjonenemellomdetoppvanne-
de rommetogdetuoppvarmederommet

Dettekravetgjelderogsåfor uoppvarmedeglassgårder.Medet
uoppvarmetrommenesetromderdetikkemonteresvarmeanlegg.

Kravetkontrolleresvedå beregnevarmetapetfradetoppvarmede
mmmetdirektetildetfrimeddekravtilLJ-verdierforytterkonstruk-
sjonersomergitti forskriften.Varmetapetfradetuoppvarmederom-
mettildetfriskalikkeværestørreenndetteberegnedevarmetapet
Deter tillattå regnemeddetnyttigebidragetfrasolstrålingenved
dennevarmetapsberegningen.Detteinnebæreratenikkekanaddere
varmemotstandeneforskillekonstruksjonenogytterveggskonstruk-
sjonen.
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For glassgårder gjelder kravet til høyeste tillatte U-verdi gitt av
forskriftens tabell 53:2 kolonne 3 for den delen av glassarealet som
overskrider 15%(evt ± 3% - se forskriften) av bygningens bmttoareal.
Denne U-verdien må da brukes ved beregningen. Når en bruker (15
± 3) % regelen legges gårdens kommunikasjonsareal til grunn for
beregningen. Dette innebærer allikevel at det formelt skal søkes om
dispensasjon fra forskriften for slike glassarealer. Kravet til glassgår-
dene er at de ikke fører til større energiforbruk enn om forskriften
hadde vært fulgt. Uoppvarmede glassgårder kan kontrolleres som
beskrevet ovenfor.

For oppvarmede glassgårder kan kravet til varmeisolering kontrol-
leres ved å beregne bygningen med "tillatte" vindusarealer og så
erstatte overskytende glassarealer med "tillatte" ytterkonstruksjonet
Glassgårder som ikke har høyere energibehov enn det som kommer
fram ved en slik beregning, vil uten videre få dispensasjon fra U-ver-
dikravene i forskriften.

For glassgårder som ikke klarer dette kravet må det søkes om dispen-
sasjon. I slike tiffeller kreves det en beregning av hvor stor økningen
i energiforbruket blir i forhold til det forskriften tillater.

U-verdikravene i Byggeforskriftens tabell 53:2 kolonne 1 for ytterv-
egger og tak er henholdsvis 0,30 og 0,20.1bygninger med måleverdig
areal (se NS 3940) på loft skal alle vertikale ytterkonstruksjoner til-
fredsstille kravet til yttervegg.

Gulv mot uoppvarmet kjeller eller kryperom skal ikke ha høyere U-
verdi enn 0,30. Varmemotstanden i NS 3031Tabell 10 på 1,0 m2K/W
for kjeller eller kryperom skal ikke medregnes.

Norges Byggstandardiseringsråd har utarbeidet et edb-program som
regner etter reglene i NS 3031, både for å beregne konstruksjoners U-
verdi og bygningers energi- og effektbehov. Programmet kan bestilles
ved henvendelse til Norges Standardiseringsforbund.

53:3 Tetthet

Kravet til tetthet gjelder for hele bygningen, ikke for en enkelt bruks-
enhet. Dersom det er vanskelig å måle hele bygningen, kan en måle
representative bruksenheter i bygningen. Resultatene fra disse
målingene skal tilfredsstille de samme krav som de som stilles til
bygningen som helhet.

Antall etasier som skal medregnes for å finne lekkasjetallet av tabell
53:3 i forskriften er alle etasjer som inneholder hoveddeler eller
tilleggsdeler som er oppvarmet til 10-18°C eller mer. Se forøvrig
forskriftens kapittel 23:11.

For etasjer hvor bare deler av etasjen inneholder arealer som er opp-
varmet til 10°C eller mer, skal det regnes med det volum som ligger
innenfor tetningssjiktet enten dette er plassert i ytterkonstruksjon eller
i skillekonstruksjonene.
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u
-

Forbygningersomsettessammenav elementermå det brukesspes-
iellomhu forå sikretetthet i fugene.Forskriftenskrav til lufttetthet
vil ellersvære vanskeligå oppfylle.

Vedstørreendrings-og ornbyggingsarbeiderkan byggeforskriftens
kray,inklusive tetthetskravetgjøresgjeldende. Oftevildeler av de
eksisterendekonstruksjonerutgjøre skillemot andre oppvarmede
enheter.Derdisseskilleneikkebestårav massivekonstruksjoner,vil
et krav til tetthet på 1,5være svært vanskelig å oppnå.

Bygningsrådetkan i sliketilfellefravikekravet,men høyestetillatte
lekkasjetallbør ikke overskride 4luftomsetningerpr.timeved måling
av hver enkeltbruksenhet. Dette tilsvarerkravet til småhus.

Forskriftens begrep "sjenerende trekk" er vanskelig definerbart.
NorskTennografigruppehar kvanti.fisertbegrepetog nærmereopp-
lysningerkan fåsved henvendelsetil gruppas sekretariatved Bygg-
forsk.
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