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INNLEDNING

Byggeforskrifteneav 1. august 1969 inneholderi stor utstrekning
krav til bygningsdelersog bygningerstekniske egenskaper,men lite
om hvordan bygningeneskal utføresfor at disse kravene skal kunne
oppfylles. Hensikten med å formulereforskrifteneslik, er å gjøre det
mulig for byggevareprodusenter,prosjekterendeog utførende fritt å
utvikle nye metoder og produkterinnenforden ramme av egenskaps-
krav (funksjonskrav)som de nye byggeforskrifteneinneholder.

Det kan imidlertidi en overgangstidvære vanskeligbåde for byg-
ningsrådenei en del kommunerog for firmaeri byggebransjenå be-
dømmehvilkekonstruksjonerog utførelsersomvil oppfylleforskriftenes
krav. For å minske disse vanskene har departementetgitt ut denne
Veiledning.

Veiledningeninneholderi førsterekkeeksemplerpå utførelsersom
i alminnelighetvil gi konstruksjonersom tilfredsstiller forskriftenes
krav. Forutsetningenfor at disse utførelsenevirkeligoppfyllerkravene,
er at de er utført på vanlig fagmessigmåte og med hensiktsmessige
materialer.De utførelserdepartementethar valgt å ta med er i første•
rekke slike som man hax lang og god erfaringmed. Der eksemplene
omfatter konstruksjonersom kreverstørre nøyaktighet og aktsomhet
ved utførelsen enn det som tilsvarer vanlig fagmessighet, er dette
spesieltnevnt. Ogsåi andretilfellerhvorspesielleforutsetningergjelder,
er dette nevnt.

Eksempleneer ikke bindendefor dem som bygger. Bygningsmyn-
dighetene kan ikke kreve at bygningerutføres etter disse eksemplene
hvis forskrifteneskrav kan oppfyllespå annen måte (jfr. forskriftenes
kap. 13). Bygningsmyndighetenekan heller ikke nekte å. godkjenne
utførelsersom er tatt med i denne veiledningmed mindre det finnes
spesielle, tekniske grunnerfor det.

Departementetvil etter hvert sende ut flere eksemplerpå kon-
struksjonersom man kan regne med vil oppfylle forskrifteneskrav.
Disse vil bli offentliggjorti Statlige byggebestenunelser.

Oslo, mars 1970.

Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Denne utgaven er ajourført i henhold til forskriftenes nåværende
bestemmelser.

Oslo,september1979

Forlaget



Kap. 11 FORSKRIFTENES VIRKEOMRÅDE

' I tillegg til Byggeforskriftene gjelder bl. a.:

Bran.nloven.
Hotellbrannloven.
Granneloven.
Sunnhetsloven.
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og forskrifter for elektriske

anlegg.
Arbeidervern- og arbeidsmiljøloven.
For stillaser gjelder Stillasforskrifter fastsatt av Direktoratet for

arbeidstilsynet. Se også byggeforskriftene kap. 57.
Forskrifter for anlegg av private tilfluktsrom. Se byggeforskriftene

kap. 56.

Kap. 12 GODKJENNING OG KONTROLL

:2 For å godkjenne og kontrollere bedrifter som fremstiller ferdig-
hus av tre har departementet opprettet Kontrollrådet for ferdig-
hus. Kontrollrådets adresse er: Norsk Kommunalteknisk Forening,
Haakon VII's gt. 9, Oslo 1.
For å godkjenne og kontrollere bedrifter som fremstiller betong-
varer til bygningsbruk har departementet opprettet Kontrollrådet
for betongprodukter. Følgende grupper av bedrifter er underlagt
Kontrollrådets godkjenning:

Klasse A: Bedrifter som produserer fabrikkblandet betong i alle
utførelsesklasser.

Klasse B: Bedrifter som produserer normerte betongprodukter
til muring av skillevegger, takstein, treullsementplater
m. v.

Klasse C: Bedrifter som produserer uarmerte og armerte betong-
produkter som rør, kummer, kjegler, kulvert m. v.

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

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

Klasse F: Bedrifter som produserer alle typer av armerte og
uarmerte produkter av lettbetong (lettklinkerbetong
og gassbetong).

Kontrollrådets adresse er: Kontrollrådet for betongprodukter,
Kjelsåsveien 160, Oslo 4.



Tilsetningsstoffer til betong er underlagt kontroll og godkjenning.
Kontrollen administreres av Materialprøvningsanstalten ved NTH,
Trondheim.
I tillegg til disse tvungne kontroller finnes frivillige kontrollord-
ninger for limtre og fingerskjøtte materialer, som administreres
av Lamineringsutvalget, adresse Norsk Treteknisk Institutt,
Forskningsvn. 3 b, Oslo 3.
Fra 1. januar 1970 er det gjennomført en frivillig kontrollordning
for prefabrikerte takstoler. Kontrollen administreres av Norsk
Treteknisk Institutt.
Om kontrollordning for mineralull, se veiledningens kap. 54, og
for impregnering, se veiledningens kap. 41.

Kap. 26 BLBYGGELSEN1)

Generelt
Kravene gjelder for nybygg og byggearbeider som er nevnt i
bygningslovens § 87 nr. 2.
Når det f. eks. ved ombygging eller bruksendring er tvil om
kravene vil bli gjort gjeldende, kontaktes bygningsmyndighetene
for avgjørelse.

Atkomst til bygninger
Kravene til atkomst (atkomstveg og inngang), kap. 26:3, gjelder
for:

offentlige bygninger og andre bygninger som skal være til-
gjengelige for publikum, og for
bygninger med flere enn 10 arbeidsplasser og for bygninger
med felles inngang for flere enn 4 leiligheter.

De gjelder således atkomst til lokaler for f. eks. service (posthus,
bank, bibliotek etc.), undervisning (skole, universitet etc.), under-
holdning (kino, teater etc.), overnatting (hotell, pensjonat etc.),
atkomst til institusjoner for syke og gamle, til kirker, forretninger,
restauranter, kiosker og offentlige toaletter.

Atkomstveg
Bredde
Kort atkomstveg kan ha fri bredde min. 1,3 m. Hvis vegen er
lang, må enten bredden økes til 1,8 m, eller det må være møte-
plasser med denne bredden i maks. 12 m avstand, se fig. 1.
Hele vegbredden må kunne holdes fri for snø og is.

Tillegg utarbeidet desember 1977.
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Stigningsforhold
Atkomstveg skal være trinn.fri.Vegen bør være mest mulig hori-
sontal. Stigningen bør ikke være større enn 1:20, unntaksvis
brattere, men maks. 1:12.
Ved høydeforskjellerover 0,6 m avbrytes stigningenav horison-
tale hvileplan med min. 1,4 m lengde og minst like stor bredde
som vegbanen. Hvileplankan gjernekombineresmed møteplass,
men da må lengdenvære 1,8 m som vist på fig. 1.

1.8m 12.0m 1.8m

1:20

Fig. 1 Atkomstveg, plan og snitt. Møteplass og hvileplass kombinert.

Enkelte trinn i vegbanen på maks. 20-9mrnkan godtas, f. oks. i
fortauskant ved fotgjengerovergang,men aldri i bakke.
Tverrprofil:fall mot vegkant maks. 1:100.
Vegdekke: f. eks. asfaltert grus med lite bindemiddelinnhold.
Håndlist i 900 mm høyde på begge sider der vegen har større
stigning enn 1:20.

Inngang
Det bør være minst mulig høydeforskjellmellom terreng utenfor
og golv innenforytterdør. Høydeforskjellopptas av både trapp
og rampe (skråplan)til reposforan ytterdør.
Trapp,rampeog reposbørenten ha oppvarminginnlagt i dekket
eller være overdekket.
Trapp: håndlist i 900 mm høyde på begge sider.
Det er fordelaktigmedtette opptrinnog inntrinnuten trappenese.
Rampe: fri bredde900 mm. Stigningog eventuelt hvileplansom
beskrevetfor atkomstveg.Håndlist i 900 mm og 750 mm høyde
på begge sider.
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Sklisikkergangbane,f. eks. ru betong.
Repos: se eksemplermed minimumsmålfig. 2 a, 2 b og 2 c. Re-



pos-side tegnet med enkel strek på figurene angir tilgangsside.

700 00 00

Fig. 2a Reposer utenfor skyvedør.

Fig. 2c Reposer utenfor utslående ytterdør.

Samlet breddeav trapp og rampe vil vanligvis gi større bredde
eller dybde av repos.
Det bør være minst mulig nivåforskjell,maks. 25 mm, mellom
repos utenfor og golv innenforytterdøren. Fall fra vegg maks.
1:50. Håndlist i 900 mm høyde føres ubrutt fra trapp/rampe
rundt fri sider av repos. Håndlisten bør ha tilnærmet rundt
tverrsnitt,diameterca. 40 mm, f. eks. som NS 785, og min.45 mm
avstand til vegg.

700

Fig. 2b Reposer utenfor innslående ytterdør.

0 1200 0 700



Ytterdør: bredde10 M. Terskelkan godtas når det ikke er nivå-
forskjell mellom repos utenfor og golv innenfor døren, terskel-
høyde maks. 25 mm.
Skyvedør med automatisk åpning og lukking anbefales.
Hengslet dør må ikke ha automatiskåpning når døren slår mot
gangretning. Manuellåpning bør kunne skje med minst mulig
kraft. Automatisklukkingmed lukkeforsinkelsemin. 6 sekunder.
Tilfredsstillendeinngangmerkes,og det henvisestydelig til denne
ved annen inngang.

:34—:36 Generelt
Kravene gjelder for nybygg og byggearbeidersom er nevnt i
bygningslovens § 87 nr. 2.
Når det f.eks. ved ombygging eller bruksendring er tvil om
kravene vil bli gjort gjeldende, kontaktes bygnIngsmyndighe-
tene for avgjørelse.

:34—:36 Bygningers ttilgjengelighet innvendig

KravenegjeIderalle delerav en bygninghvor publikumhar ad-
gang.
Unntak: Når det er flere rom eller lokaliteter for samme an-
vendelse,krevesdet ikkeat alle skalha densammetilgjengelighet.
Eks.: toalett, hotellrom,prøveromi forretning,garderobe.

:34 Innvendige kommunikasjonsveger

Korridor
Fri bredde min. 1300 mm for korte korridorerhvor det finnes
svingeplass og møteplass i nærheten.
Breddenmå økestil min. 1400mmhvorrullestolskalkunnedreies
90 eller180°,og til 1800mm hvorto rullestolerskal kunnepassere
hverandre.

Manøverplass ved dør
Når man nærmerseg en hengslet dør rett forfra, er minimums-



behovet for fritt areal på hver side av dørensom vist på fig. 3.

For andre gangretninger1 forhold til dørplasseringhenvises til
Byggdetaljblad NBI Ac 101.
For avstand mellom dør og nedgåendetrapp eller rampe gjelder
de samme mål som for utvendig repos, se fig. 2.



Rampe
Bredde, stigning med eventuelt hvileplan og håndlist som be-
skrevet for utvendig rampe.
Rampe skal ha sklisikkertbelegg.

Heis
Heiskupémed innvendigenettomål bredde1600 (1100)og dybde
1400. Dør med passasjebredde1100 (800).
Tallene i parenteser minimumsmålsom ikke gir plass til å snu
rullestol.De betingerheisdør med automatikk.
Måleneer hentet fra InternasjonalStandardsom er under utar-
beidelse for heiser.
Golvi heiskupéskal ved stopp være rplan med golv utenior eller
maks. avvikelse ± 15 mm.
Heis eller flere) som kan nyttes av rullestolbruker,må kunne
tilkalles uavhengigav andre heiser og være spesielt merket ved
alle tilkallingsknapper.
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Fig. 3 Manøverplass ved dør.

Dør
Dører skal helst være uten terskel, såfremt«detteikke vil stride
mot branntekniskekrav i byggeforskriftene.Maks. terskelhøyde
25 mm. Dørbredde10 M iflg. NS 1130. Bredde 9 M kan godtas
når døren er uten terskel.
Fri passasjebredde800 mm når dørenhar terskel. Manuelleller
automatisk kraft for åpning og lukking maks. 20 N.

Trapp
Trappfor publikumbør være rettsløps repostrapp.Se for øvrig
det som er nevnt for utvendige trapper.



:35 Toalettrom, telefonkiosker

Toalettrom
Eksempler med minimumsmål for rullestolsbruker vises på fig.
4 og 5.

1700

1fie 850

.".•" ••

800 
1700

850

o

ao

0

Fig. 4 To speilvendte toaletter med tilgang Fig. 5 Ett toalett med til-
til klosettskål fra henholdsvis venstre gang til klosettskål fra begge
og høyre side. sider.

Håndvask monteres i høyde 800 mm over golv. Der håndvasken
har tilgang forfra, bør den monteres 200 mm fra vegg.

Armstøtter (stiplet) som kan svinges opp mot vegg på begge sider
av klosettskålen.

Ekstra håndtak på innside av dør 200 mm fra hengselkant om
dørlukker savnes.

Telefonkiosk
Innvendig fri bredde min. 900 mm.

Innvendig dybde min. 1400 mm.

Ekstra håndtak på innside av dør som i toaletter.

Se for øvrig det som er angitt for innvendige dører generelt.
Hylle med dybde 500 mm monteres i høyde 800 mm over golv.
Telefonapparat monteres med overkant maks. 1100 mm over
golv. Skråstilling av tallskive (el. knappesats) og av kataloghylle
foretrekkes.
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1400

Fig. 6 Telefonkiosk, plan og snitt.

Garderobe

Garderobestangmed overkant maks. 1200 mm over golv vil i
alminnelighetkunne nås av personeri rullestol.

Ekspedisjonsdisk o. Z.
Overkantdisk eller underkant ekspedisjonslukemaks. 900 mm
over golv.
En rullestolbrukervil kunne benytte seg av en skriveplasshvor
fri åpningunder bordplatenhar bredde800 mm, dybde 500 mm
og høyde 770 mm.

:36 Manøverknapper, skilt o.l.

Manøverknapper og liknendeutstyr som skal kunnenås av publi-
kum, plasseres 900-1100 mm over golv.

Merking

Alle skilt plassereslett synlig og godt belyst, informasjonstavle
i høyde 1000-2000 mm over golv eller terreng,skilt med større
tekst i høyde 2100-3000 mm.
Tekst og symboler med optimal fargekontrasttil bakgrunnen.
Standardisertesymbolerforetrekkesfor tekst.
Blendingved refleks eller motlys bør unngås.
Det internasjonalefremkomstsymbol,fig.7, kanbrukestil merking
etter tillatelse fra Sosialdepartementet(helserådene).



_

Fig. 7. Det internasjonale fremkomstsymbol, som kan benyttes når kravene
i byggeforskriftene er oppfylt. Merkene er gratis, og utleveres

gjennom de lokale helseråd.

Norges byggforskningsinstitutt har utarbeidet følgende bygg-
detaljblad som vil kunne være til hjelp ved praktiseringen av
de nye forskriftsbestemmelsene:

Byggforskserien A 32- og A 33-gruppen.
NBI Ac.101 Dimensjonering for rullestol
NBI Ac.201 Tilpasning av bygninger og anlegg til fysisk

funksjonshemmede
NBI Ac.211 Manøverorganer.Brukskrav
NBI(66).201 Personheiser. Heiskupéer. Dimensjonering og

utstyr
NBIC74).001.2 Bade-, dusj- og toalettrom. Om sanitærutstyr
NBI(74).005 Bade-, dusj- og toalettrom. Dimensjonerende

brukskrav

Kap. 31 KRAV TIL ROM
:31 Rom for kortvartig opphold

Kravet til minste bredde på gang og korridori samme leilighet
anses for å være oppfylt i hus prosjektertetter ruodulregleneI
NS 1001 eller NS 1003 hvis korridorveggeneer plassert sentrisk
over modullinjermed avstand 12 M og veggenes sammenlagte
tykkelse ikke er mere enn 200 mm.
Kravet til vanntett golv i baderom,dusjromog vaskeromvil i
alminnelighetvære oppfylt av:

Golv med fuktisoleringav asfaltpapplagt i asfalt og dekket
med fliser på betongunderlag.
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Golv belagt med minst 2 mm tykt plastbeleggmed sveisede
skjøter.Utførelsese NBI (43)405.2.Hulkil er ikke nødvendig
hvis man kan få tettet mellomdet vanntette belegg og vegg
og rør på annen måte.

Se for øvrig Midlertidigeforskrifterav 20.6.1967 for vinylplast-
belegg (PVC) i baner som vanntett golvbelegg.

Kap. 32 SKOLEI)
:31 Bestemmelsenom å tillate en del tre i gymnastikksalertar sikte

på å beskytte elevene mot sammenstøtmed murveggero.1., og
der det er behov for å beskytte svakekledningermot ballspillo.l.

Kap. 38 GARASJE OG BILVERKSTED
:3 Garasje med inntil 50 m2golvflate

Forskrifteneskrav til golv i garasje (38:31), og til etasjeskiller
mellomgarasjeog underliggenderom (38:32) vil i alminnelighet
være oppfylt med 160 mm armert betong.
Som tennvernendekledning A 10 (38:33) kan man blant annet
bruke 9,5 mm gipsplater eller 8 mm asbestsementplater.
Skillekonstruksjonerkan man i alminnelighetregnemed vil opp-
fylle byggeforslaifteneskrav til luft- og diffusjonstetthet(38:33)
når det i treveggerbenyttes diffusjonstettpapp eller diffusjons-
tett folie med klemte skjøter mellom bindingsverkog kledning.
Murtevegger må pusses på minst en side.
Der hvor byggeforskriftenekreverbrannveggi nabogrense(38:34)
kan man i alminnelighetregne med at steins tykk vegg av
tegl eller 150 mm tykk betongmursteinetter h.h.v. NS 3000 og
NS 3013 eller 200 mm (2 M) tykk lettbetongvegg (gassbetong,
lettklinkerbetong),pusset på begge sider vil oppfyllekravet.

:4 Garasje med over 50 m2 golvflate

Plasseringm. m.
Byggeforskrifteneskrav om tennvernendekledning A 30 i små
rom innen en garasje eller i frittliggende en-etasjes garasjer
(38:43) vil i alminn.elighetvære oppfylt hvis det brukes 18 mm
gipsplatereller 12 mm asbestsementplater.
Plasseringsom vist på fig. 2 av frittliggendeen-etasjes garasje
av tre, vil i alminnelighetoppfyllebyggeforskrifteneskrav (38:43).
Der hvor byggeforskriftenekrever brannvegg(38:43a) kan man

1) Tillegg utarbeidet etter 1970.
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A = garasjens golvflate i m2
H = hus
a = min. 4,0 m
b = min. 8,0 m

nabogrense
- - - - tennvernende kledning

Fig. 2.

	

i alminnelighetregne med at steins tykk vegg av tegl eller
150 mm tykk betongmurstein etter h.h.v. NS 3000 og NS 3013
eller 200 mm (2 M) tykk lettbetongvegg(gassbetong,lettklinker-
betong) pusset på begge sider, vil oppfylle kravet.
Der hvor byggeforskriftenekrever seksjonsoppdeling(38:43e),
kan man i alminnelighetregne med at 3'2steins tykk upusset
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vegg av mangehullsteinav tegl etter NS 3000 eller 100 mm (1 M)
tykk lettbetongvegg (gassbetong,lettklinkerbetong)vil oppfylle
kravet.

Ventilasjon.
Smøregrav(38:51) bør ha egen avtrekksåpningfor å oppnå til-
fredsstillendeventilasjon. Er det mekanisk avtrekk, bør til- og
frakoblingforrigleslysbryter.
Garasjersomkansettes i åpenforbindelsemedandrerom(38:531),
bør alltid stå under undertrykk.
For å få,en effektiv ventilasjonav garasjen(38:533),bør en ha:

Fordelt innblåsning av ventilasjonsluftenmed sentralt av-
trekk ved golv og tak, eller sentral innblåsningav ventila-
sjonsluftenog fordelt avtrekk ved golv og tak.
Ved plasseringav ventil nede i yttervegg, må man sikre seg
at ingen del av ventilåpningenkommer under snødekkets
overflate ved maksimalsnødybde.

Kap. 41 IMPREGNERING

Man må regne med at det kan være fare for angrep av skade-
insekter(husbokk,stripeteborebille)i kystdistriktenefra Skiensfjorden
til Mandalog i kystområdeneog de indre fjordstrøkpå Vestlandet.

I de kommunerder bygningsrådetkrever at trevirke skal være
impregnertpå betryggendemåte, kan man regne med at dette kravet
er oppfylt om virket er trykkimpregnertmed preparatsom inneholder
en eller flere metallsalterav arsenikk,kobber, sink, fluor eller krom
eller oljeoppløsningerav pentaklorfenolm. m. Se også Byggdetaljblad
G 432.1.

Frivilligkontrollav kjemisk beskyttet tre administreresav Skog-
bruketsog skogindustriensforskningsforeningsutvalg for trebeskyttelse,
adresse: Norsk TretekniskInstitutt, Forskningsveien3 b, Oslo 3.

Kap. 42 GRUNNMUR, KJELLER, DRENERING
:2 Fundamenter

Hus i en og to etasjer kan i alminnelighetfundamenteresuten
at mangårned til fjell ellerforetarspesielleforsterkningsarbeider.
Se ByggdetaljbladA 521.011.
Fundamenteringenkan utføres som en såle av betong eller som
en betongplate under hele huset. Fundamentetsbredde må av-
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passes etter de belastningerdet skal overføreog etter grunnens
bæreevne.
For små hus i én og to etasjer kan man regne med at bygge-
grunnenuten at skadeligedeformasjoneroppstår,kan klare føl-
gende trykkspenninger:

Fast lagretsand og grus 	 2,5-3,0 kp/cm2(0,25-0,30MN/m2)
Middelsfast sand og grus . . . • 1,5-2,0 » (0,15-0,20 » )
Fin sandtil grovsilt (kvabb). • 1,0-1,5 » (0,10-0,15 » )
Løs sand og silt (kvabb) 	 0,5-1,0 » (0,05-0,10 » )
Fast leire 	 1,5-2,0 » (0,15-0,20 » )
Middelsfast leire 	 0,7-1,5 » (0,07-0,15 » )
Bløt leire 	 0,3 » (0,03 » )

Hvis grunnmurenstøpes i betong kan fundamenteringutføres
av godt komprimertkult, pukk eller grov grus, forutsattat grun-
nen består av middels fast leire eller annen jordart med minst
samme bæreevn.e.Det komprimertebærelagetvil i alminnelighet
ha tilstrekkeligbæreevnehvis det er 0,2 m tykt og 0,6 m bredt
forutsatt at det er plassert sentrisk under grunnmuren.På leire
eller silt må bærelagetnærmestgrunnen bestå av grus.
Ved størreog tyngre hus eller der det er tvil om grunnensbære-
evne kan det være nødvendig å basere fundamenteringenpå
geotekniskeundersøkelserog beregninger.
Fundamenteringsdybdemed hensyn til tele fastsettes idet det
tas hensyn til lokale klimaforhold,jordartenstelefarlighet,even-
tuelle isoleringstekniskeforanstaltningerog eventuell varmetil-
førsel. Som veiledning for fastsetting av fundamenteringsdybde
henvises til ByggdetaljbladA 521.203.

:3 Kjelleryttervegger1) (jfr. kap. 31:24, første ledd)
Hvis det er rom til varig eller kortvarig opphold innenfor en
kjelleryttervegg,må veggen være varmeisolertslik at den opp-
fyller kravenei byggeforskrifteneskap. 54:3, tabell 1, henholdsvis
kolonne2, 3 og 4. Veggenmå væreslik utført at fukt ikke skader
dens funksjon.
Disse kravenevil i alminnelighetkunne oppfylles av vegger av
betong og murte blokkermed nødvendig varmeisoleringpå inn-
eller utsider.Skadeligfukt i veggene kan unngåshvis det ordnes
et luftrom mellom vegg og tilbakefylling f. eks. ved hjelp av
profilerte plater. Det kan også brukes mineralullav hensikts-

1) Tillegg utarbeidet etter 1970.
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messig kvalitet mellom veggen og tilbakefyllingen. Denne ut-
førelse er nærmerebeskreveti byggdetaljbladene:

ByggdetaljerA 523.1
NBI (21).095, Kjelleryttervegger.Mineralullsom fuktisoleringav

yttervegg mot terreng.
NBI (21).096, Yttervegger. Vegger mot terreng i beboelsesrom.

Utvendig isolert med mineralull.

Golv
For golv direktepå grunneni rom for varig eller kortvarigopp-
hold er det i byggeforskriftenestilt krav til at konstruksjonen
skal avgrensesmot grunnenfor å sperremot fuktighet og vann-
damp (42:4). Hvis golvet er uoppvarmetskal det varmeisoleres
(54:34).
Hus med golv direkte på grunnenforutsetter jevn oppvarming
1 hele vintersesongen.Spesielt der hvor det er redusert funda-
mentdybde og telefarlig grunn, må det tas forholdsreglerved
utskifting av telefarlig grunn eller ekstra varmeisolasjoni alle
utadvendte hjørner.Videre må det tas foranstaltningerslik at
frost ikke slipper til konstruksjoneni byggetiden. For hus med
golv direkte på grunnener det særligviktig at terrengetformes
slik at overflatevannledes bort fra huset. Dette vil man 1 al-
minnelighetoppnå hvis terrengetheller fra bygningengjennom-
snittlig 1:20 i en breddeav minst 3 m (fig. 3). Takvannsavløp
bør føres bort 1 rør, på en slik måte at lekkasje til grunnen
nærhetenav huset hindres.

3/1)
ct‘—

FALL FRA HUSET

SKAL INGEN STEDER
VERE M1NDRE ENN
1:50

Fig. 3.
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For ikke oppvarrnet golvkonstruksjon direkte på grunnen, kan
byggeforskriftenes krav anses oppfylt ved bruk av de konstruk-
sjoner som er vist i fig. 4 og 5. Nødvendig tykkelse for varme-
isoleringsmaterialet beregnes etter NS 3031 — Beregning av byg-
ningers varmebehov. Se også Byggdetaljblad A 521.011 og
A 513.131.

DRENSLEDNING
MATJORD,E.L.
GRUS

BETONG
VARMEISOLERNG
HØYVERDIGISOLERING

Fig. 4.

MATJORD,E.L.
DRENSLEDNING

ISOLERING
• BETONG

GRUS
HØYVERDIGISOLERING

Fig. 5.

For konstruksjoner med luftrom mellom første golv og grunnen
krever byggeforskriftene at luftrommet ikke noe sted må være
lavere enn 300 mm. Luftrornmet skal være ventilert eller utført
slik at luftfuktigheten i luftrommet ikke medfører fare for skade
på huset (kap. 42:4).
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Hvis huset er bygget på stripefundamentereller pilarermed fri
lufting undergolvet, kanventilasjonenanses å tilfrecisstillebygge-
forskrifteneskrav om tiltak for sikring mot fuktskader.
Hvis huset er bygget på vanlig ringmur,vil forskrifteneskrav
i alminnelighetvære oppfylt ved følgende utførelse:

Ringmurmed ventilasjonsåpningermot fri luft med samlet
areal minst 10 cm2pr. m2golvarealfordelt slik at hvert rom
får minst to ventilåpninger.Ventilåpningeneplasseresslik
at underkantenligger minst 100 mm over utvendig terreng.
Grunnendekkesmed 0,2 mm tykk plastfolie. Se også Bygg-
detaljbladA 521.203.

Hvis grunnen under huset ikke er selvdrenerende,må det ved
dreneringeller på annen måte sørges for at vann ikke blir stå-
ende på overflaten. Det må foretas hmvendig igjenfylling av
fundamentgrøfterog grunnenjevnes. Matjordog organiskmate-
riale fjernes.

:5 Drenering
Drensledningkan legges med rør av tegl etter NS 3008, betong
eller perforerteplastrør.I alminnelighetvil kravet til dimensjon
være oppfylt med enkel drensledningmed diameter100 mm eller
dobbelt med sammenlagtsamme tverrsnitt.
Betongrørenebør helst være mufferør.Disse vil sikre ledningens
retning og hindre finkornet materiale i å renne inn i rørene.
Skjøter på rør uten muffer kan dekkes med løse muffer, som
slutter rundt hele røret. Skjøteruten mulfer og perforerteplast-
rør kan dekkes med langfibretmineralull,kvitmose eller andre
egnedematerialer.Til filter på sideneog over drensrørkan brukes
grus og grov sand. Filteretstykkelsepå utsiden av og over drens-
rørene bør være minst 300 mm.
Drensgrøftensbunn må i alminnelighetikke legges dypere enn
fundamentflaten.I siltig grunnbør drensrørenelegges på under-
lag av 50-100 mm grus ellergrov sand. Se også Byggdetaljblad
A 514.221.
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Kap. 43 VEGG, DØR, PORT OG VINDU

:1 Vegg

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

:12 Ytterveggskonstruksjoner

Følgende konstruksjoner vil i alminnelighet tilfredsstille for-
skriftenes krav til yttervegger i leilighet og rom for varig og
kortvarig opphold i branntryggbygning:

Bærende yttervegger

Tempera-
tursoner: Murte vegger (over grunn)

Skallmurvegg utført av to minst 110 mm stein)
tykke murte vanger av teglstein (NS 3000) eller
betongstein (NS 3013) og med 75 mm mineralull
minst kvalitet B i hulrommet.

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

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

Vegg utført av lettklinkerblokk ("NS3017) i 250 mm
tykkelse, strengmurt med 10 mm fuger, pusset på
begge sider.

Vegg utført av gassbetongblokk (NS 3016) i 200 mm
(2 M) tykkelse, med 1 mm fuger og med luftet ut-
vendig regnbeskyttende kledning.

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

III-1V Vegg utført av 150 mm betong med utvendig fast-
støpte plater av brent ekspandertleire (lettklinker)
150 mm tykke. Pusset utvendig.

I-II-III-IV Vegg utført av 150 mm betong med utvendig fast-
støpte gassbetongplater 150 mm tykke og med
densitethøyst 500 kg/m3.Medluftet utvendigregn-
beskyttendekledning.
Vegg utført av 150 mm betong med innvendigfast-
støpte gassbetongplater 150 mm tykke og med
densitet høyst 500 kg/m3.

Veggene ovenfor behøver i alminn.elighetikke statisk beregnes
når de brukes i bygningeri høyst 2 etasjer. Nærmerebestem-
melser om murverksom ikke behøver å beregnes finnes i for-
skrifteneskapitel 52:4. Disse reglerkan også brukesfor betong-
vegg.

Bcerende elementvegger over mark

Vegg utført av stående gassbetongelementermed
densitet 500 kg/m3 i 200 mm (2 M) tykkelse og
med luftet utvendig regnbeskyttendekledning.
Vegg utført av stående gassbetongelementermed
densitet 500 kg/m3i 250 mm tykkelse. Pusset på
utvendig side. Bør bare brukes på steder hvor den
ikke blir utsatt for slagregn.

Ikke bærendeyttervegger (55:42412)
Samtlige vegger nevnt ovenfor og dessuten:

I-II-III-IV Vegg utført av liggende gassbetongelementer(NS
3020) i 200 mm (2 M) tykkelse og med luftet ut-
vendig regnbeskyttendekledning.

I-II-III-IV Bindingsverkav minst 45 mm x 95 mm stendere,
600 mm c/c, 100 mm mineralullminst kvalitet B,
medutlektetutvendigkledningav ubrennbartmate-
riale på vindtetting av plater av celluloseasbest-
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sement. Innvendig kledning av. 9,5 mm gipsplater
eller 8 mm asbestsementplater. Tilslutning mellom
dekke og vegg kan utføres etter fig. 6 og 7. Se
også Byggdetaljblad A 523.253. Veggen kan bare
brukes i bygning med høyst 8 etasjer.

KLEDNING MINST Å 10KLEDNINGMINST A 10

MINERALULL
DYTTINGOG FUGEKITT
CELLULOSEASBEST-
SEMENTPLATE
LUFTSJIKT
KLEDNING

Fig. 6.

MINERALULL
DYTTING OG FUGEKITT
CELLULOSEASSEST-
SEMENTPLATE
LUFTSJIKT
KLEDNING

Fig. 7.

Følgende konstruksjoner vil i alminnelighet tilfredsstille forskrif-
tenes krav til yttervegger i leilighet og rom for varig og kort-
varig opphold i brannherdigbygning:

Samtlige vegger nevnt ovenfor og dessuten:

I-II-III-IV Minst 45 mm x 95 mm stendere, 600 mm c/c, med
100 mm mineralull minst kvalitet B. Innvendig
kledning av 11 mm gipsplater. Utvendig forhudnings-
papp som vindtetting, innvendig diffusjonstett papp
eller folie.
På steder med slagregn bør man benytte en kon-
struksjon med utlektet (luftet) utvendig kledning.
Luftrommet bør minst være 15 mm. Man må da
benytte en underpanel av asbestsement e. 1.

Følgende konstruksjoner vil i alminnelighet tilfredsstille forskrif-
tenes krav til yttervegger i annen bygning enn branntryggeller
brannherdigbygning:
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Samtlige vegger nevnt ovenfor og dessuten:
Tempera-
tursoner:
I-II-III-IV Minst45 mm x 95 mm stendere,600 mm c/c, med

100 mm mineralullminst kvalitet B. Utvendig be-
nyttes forhudningspappsom vindtetting. Innvendig
diffusjonstettpapp eller folie.
På steder med slagregn bør man benytte en kon-
struksjon med utlektet (luftet) utvendig kledning.
Luftrommetbør være minst 15 mm.

For bindingsverksveggeneer det viktig at diffusjonssperrener
plassert innenfor varmeisoleringenog at den utvendige vind-
tettingen er vesentlig mer diffusjonsåpenenn den innvendige
diffusjonssperren,se ByggdetaljbladA 542.101 og A 542.102og
NBI håndbokTrehus 70.
Fornyeytterveggkonstruksjonerkandet kontrolleresmedmålinger
om kravenei 43:121-124 er oppfylt. Slike målingerkan utføres
ved bl. a. Norges byggforskningsinstitutt.
Kravet til beskyttelse mot solstråling vil i alminnelighetvære
oppfylt hvis veggen er utført slik at romtemperaturenikke over-
skrider

+ 27° C når temperaturener under + 22° C.
5° C over utetemperaturen når utetemperaturen er over
+ 22° C.

Temperatureninne er den temperatursom måles inne i en sort
kule med diameter150 mm, plassertved arbeids-eller oppholds-
plassene. Undersøkelseav om kravet er tilfredsstilt, skjer ved
beregningpå grunnlagav tabellerover strålingpå veggensytter-
side, og oppgave over varmeabsorbsjon.og varmeledningi kon-
struksjonen, ved laboratoriemessigeundersøkelsereller direkte
målingeri praksis.

:13 Skilleveggskonstruksjoner
I alminneligheter det forskrifteneskrav til lydisolering(53:) som
kreverden største oppmerksomhetved prosjekteringog utførelse
av skilleveggermellom leiligheter.
Konstruksjonenenevnt på neste side vil i alminnelighetoppfylle
forskrifteneskrav til bæreevne (51: og 152:)og branntekniske
egenskaper(55:).
Eksemplerpå konstruksjonersom vil oppfylle forskrifteneskrav
til lydisoleringi boliger, finnes i byggdetaljeneA 524-gruppen.
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Bran.ntrygge bygninger:

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

YTTERVEGG

• ••
11.• • •
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INNVENDIG SKALL-
MURVANGE
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SKILLEVEGG AV
TEGL
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Fig. 8.

Vegg utført av gassbetongblokker eller gassbetongelementer
i 200 mm (2 M) tykkelse. Med 9,5 mm gipsplate i 40 mm
avstand og med 40 mm mineralull på begge sider, se fig.
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9,5mm GIPSPLATE
40 mm MINERALULL
200mm GASSBETONG

Fig. 9.

Massiv vegg av 150 mm betong, pusset eller sparklet på
begge sider.
Vegg utført av lettklinkerblokk med densitet minst 1300
kg/m3 i 250 mm tykkelse med puss på begge sider. Det
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forutsettes at utvendig og innvendig vegg oppmures sam-
tidig, se fig. 10.

MASSIV
YT TERVEGG

PUSS
SKILLEVEGGAV LETT-
KLINKERBETONG

:

Fig. 10.

Brannherdige bygninger :

Samtlige vegger nevnt ovenlor og dessuten:
Dobbelt bindingsverk av 45 x 70 mm stendere maks. 600
mm c/c isolert med 150 mm steinull med densitet 35-40
kg/m3 med 9,5 mm gipsplate på begge sider. Minste avstand
mellom bindingsverksveggene skal være 30 mm, se fig. 11.

BINDINGSVERK
GIPSPLATE
150mm M1NERALULL

600

Fig. 11.

Forutsetning for at kravet til lydisolering skal kunne opp-



fylles er at kledningen føres gjennomgående fra veggens
underlag til tak og fra yttervegg til yttervegg, at veggen
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ikke brukes som opplegg for bjelkelag, og at installasjoner
ikke føres gjennom veggen.

Se NBI Håndbok nr. 21 — Praktisk veiledning om lydisolering
i bygninger, Byggdetaljblad A 524 og A 523.

Rekkehus
I forskriftene menes med rekkehus også vertikaldelte to-manns-
boliger. Kravene til lydisolering er strengere for skillevegg i rekke-
hus enn for skillevegg i andre hus (53:). Det stilles dessuten
spesielle branntekniske krav til slike vegger (55:451).
I alminnelighet vil følgende konstruksjoner oppfylle kravene til
skillevegg forutsatt at etasjeskillere ikke er gjennomgående; at
skilleveggene går gjennom ytterveggene eller er forbundet med
ytterveggene som vist i eksemplene nedenfor.

Skallmurvegg utført av to minst 110 mm tykke murte og
pussede vanger av teglstein (NS 3000), betongstein (NS 3013)
eller lettklinkerblokk densitet 1300 kg/cm3, på begge sider
av minst 30 mm mineralull, se fig. 12.
Murt vegg 200 mm tykk av teglstein (NS 3000), betongstein
(NS 3013), lettklinkerblokk densitet 1300 kg/m3, med puss
på begge sider og på en side 50 mm mineralull og 9,5 mm
gipsplate, se fig. 13.
150 mm betongvegg med mineralull og gipsplate montert
som i fig. 13.

LANGFIBRETMINERAWLL
MINERALULL MED LUFT-
GJENNOMSLIPPELIGHETS-
TALL5 1,0m2/hmm H20
30 mm MINERALULL

LANGFIBRET MINERALULL
MINERALULLMED LUFT-
GJENNOMSLIPPELIGHETS-

TALL?s.1,0 m2/h mm 1120
SOmm MINERALULL
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SKILLEVEGGAV SKALLMUR

PLATEAV CELLULOSE-
ASBESTSEMENT
GIPSPLATE
UTVENDIG KLEDNING

Fig. 12.

200 mm SKILLEVEGGAW
TEGLSTEIN,BETONGSTEIN,
LETTKLINKERBLOKK
PUSS
GIPSPLATE

Fig. 13.
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Dobbeitvegg av to 150 mm tykke vanger av gassbetong
densitet 500 kg/m3 på hver side av minst 30 mm mineralull,
se fig. 14.

LANGFIBRET MINERALULL
MINERALULL MED LUFT-
GJENNOMSLIPPELIGHETS-
TALL21,0m2/h mm H20
30mm MINERALULL

•••••:.::•::

SKILLEVEGGAV 2xlSOmm
GASSBETONG
PLATE 141 CELLULOSE-
ASBESTSEMENT
GIPSPLATE
UTVENDIG KLEDN1NG

Fig. 14.

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

:2 Dør, port, vtindu
:21 Generelt

Krav til dør, port og vindu kan gjelde mål på åpninger, lyd-
isolering og branntekniske egenskaper.
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Kravenetil lysåpningfor dørerpå minst 900 mm og 800 mm vil
i alminnelighetoppfylles dersom man brukerdører med bredde
10 M, henholdsvis9 M (NS 1130).

:22 Dør og port

I motsetningtil tidligereforskriftertillates det nå at vindusdører
utføres også som enkeltdørhvis kravet i Tabell 2 Kap. 54:3 til
varmegjennomgangskoeffisienterer oppfylt.
Velledendeverdier for glass, se vinduer.

:23 Vinduer

Kravet til varmeisoleringi Kap. 54:33 vil i alminnelighetvære
oppfylt når man for vanlige dobbeltvinduerbenytter:

fIF < 0,3

Vindus-og dørflatef
Total ytterveggsflateF

0,3 < f/F < 0,6 f/F > 0,6

2 ruter med ca.
30 mm avstand
mellomrutene.

2 ruter med ca,
30 mm avstand
mellomrutene.

3 ruter med ea.
30 mm avstand
mellomrutene.

Tempera-



tursone

I, II, III
og IV

For forseglederuter oppfylles kravet i alminnelighetmed:

Tempera-
tursone

f/F < 0,3

Vindus-og dørflatef
Totalytterveggsflate

0,3 < f/F < 0,6

F

f/F > 0,6




2rutermedminst




12 mmavstand




II mellomrutene. 2rutermedminst3 ratermed minst
12mmavstand12 mmavstand
mellomrutene.mellom rutene.

III 2rutermedminst




6 mmavstand




Iv mellomrutene 2rutermedminst 3rutermedminst




6 mmavstand
mellomrutene.

6 mmavstand
mellomrutene

Kravene til varmegjennomgangskoeffisientgjelder også karm og
rammer.De vil i alminnelighetvære oppfylt med vanlige tre-
vinduer,men ikke med metallvinduermedgjennomgåendemetall-
profiler.
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Kap. 44 ETASJESKILLER OG BALKONG

:1 Etasjeskiller
Til etasjeskillerer det i forskriftenestilt krav til bæreevneog
nedbøyning(51: og 52:), lydisolering(53:), varmeisolering(54:)
og branntekniskeegenskaper(55:).
Eksemplerpå konstruksjonervises i byggdetaljeneA 522-gruppen.
Hvis etasjeskillerav betong ligger over kjeller, annet ikke opp-
varmet, lukket rom ellergrensermot det fri (kap. 54:34) må den
ha spesiell varmeisolering.Vanneisoleringenkan legges mellom
betongdekket og overgolvet eller på betongdekkets underside.
Fig. 17 og 18 viser noen utførelsersom i alminnelighetoppfyller
kravene til varmeisolering.

GULVBELEGG
160 mm BETONG

200 mm GASSBETONG

:••• •••••••••••• ••• ••••••••••••••••••••:•.V....••:::: ••• ••••••••:••••••••••••••••••••:••••• ••••••••••••••

{ 9 • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••

..6.•....*:::::••••••••::::::•• ••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• •••
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Fig. 17.

GULV PÅ TILFARER
100mm MINERALULL
BETONG

Fig. 18.

Etasjeskiller av elementerav lettklinkerbetongog gassbetongkan
ikke uten kompliserteutførelsertilfredsstillede lydtekniskekrav
til etasjeskillermellomforskjelligeleiligheter.Overkjeller,annet
ikke oppvarmetlukketrom ellermot det fri kan brukeselementer
av en tykkelsesom gir foreskrevetk-verdiellertynnereelementer
med en tilleggsisolering,som enklestplasseresovenpåelementene.
Konstruksjoneni fig. 19 kan brukesmot kjellereller mot lukket
rom i alle temperatursoner.Konstruksjonenetter fig. 20 kan
brukes også mot det fri i alle temperatursoner.
Etasjeskillerutført i en kombinasjonav stål og betong eller helt
i stål kan også brukesforutsatt at stålet får tilstrekkeligbrann-
beskyttelse. Dette er et relativt komplisertproblemsom må ut-
redes med brannmyndigheteni de enkelte tilfellene.



— 31 —

GULVBELEGG
PUSSAVRETTING
250mm GASSBETONGELEMENTER

Fig. 10.


GULV PÅ TILFARER
50 mm MINERALULL
150mm LETTBETONGELEMENTER

FIg. 20.

For etasjeskiller av tre (trebjelker) blir ofte forskriftenes krav på.
maksimal nedbøying 0,9 mm for en enkeltlast på 100 kp (1000 N)
dimensjonerende.Nedbøyningen er bl. a. avhengig av bjelkedimen-
sjon, spennvidde og golvet. Hvis avstanden mellom bjelkene er
høyst 600 mm e/c, bjelkehøyden er minst 198 mm og golvet
består av minst 21 mm golvbord eller 22 mm sponplater spikret
i hver bjelke, kan bjelketykkelsene velges etter tabellen nedenfor.

TABELL

Maks.bjelkelengdei meterfor fritt
opplagte bjølkermed høyde 198mm

Bjelke-
tykkelse

mm
21 mm golybord

eller 22 mm sponplater

300 mm 0/ 600 mm o/e

36

48

73

	

3,9 3,3

	

4,2 3,6

	

5,1 4,2

Tabellen gjelder for bjelker med kvalitet T 210 eller bedre etter
NS 3080.
Bjelkelengdene i tabellen er 200 mm større enn beregnet lysåpning.
Bjelkelengdene er rundet av til jevne 0,3 m. Jfr. NS 3043.
Mer omfattende bjelkelagstabeller finnes i Byggdetaljblad A
522.811. Se også bilag 1.



— 32 —

Overkjellerellermot det fri måbjelkelagetvarmeisoleres.Mineral-
ull med tykkelse millst 100 mm vil gi isoleringsom tilfredsstiller
byggeforskrifteneskrav i alle temperatursoner.

:13 Golv
I tillegg til det som er nevnt ovenforkreverforskrifteneen slik
stivhet hos golvet at det tåler en vertikal enkellast på 100 kp
(1000N) plasserti ugunstigstestilling og fordelt på en sirkelflate
med diameter25 mm uten at golvets nedbøyningmellomtilfarere
eller bjelkeroverstiger2,0 mm. Kravet oppfylles i alminnelighet
av følgende golvkonstruksjonerforutsatt at avstanden mellom
tilfarereeller bjelker ikke er større enn 600 mm :

Golv lagt av pløyde bord av gran eller furu med tykkelse
minst 21 mm.
Golv lagt av laminerte bord med tykkelse minst 23 mm.
Golv lagt av sponplater med bøyefasthet 200 kp/em2 og
tykkelse minst 22 mm med lengderetningenpå tvers av
bjelker eller tilfarere.
Ved alle disse utførelseneer det nødvendigat golvet spikres
i alle bjelkene.

:2 Balkong
Balkongav betong kan gjøresvanntett enten ved at den utføres
i vanntett betong minst B 250 etter NS 3474 eller ved at den
kan utføresmedvanntett og frostbestandigbelegg.Figur21 og 22
viser to utførelserav slikt belegg. Figureneviser også eksempler
på utførelsersom hindrerat vann trengerinn i huset.

:••

:• • • • • • • ". * •::.:• :•: :.;. :. :. .:.' • ' • *.•••••••• •••••••••• • • •

30 mm KORK-

•••• •. .•.•.•.•.'•
.•••••••••••••:.•.•.

• • .•.•.•.• • •

ELLER SKUM-

PLASTISOLASJON

VANNTETT
BETONG

BESLAG

HULKL AV STØPEASFALT
FORSEGLINGSMASSE

STØPEASFALT PÅ E T.
UNDERLAGSPAPP 0 G

ARMERINGSDUK

.•••.••.•.•• • • • •

Fig. 21. Fig. 22.
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Kap. 45 TAK, TAKRENNER OG NEDFALLSRØR

:1 Tak
Byggeforskriftenes kap. 51: og NS 3052 kan spesielt for lette
takkonstruksjoner innebære strengere krav til forankring til bære-
konstruksjon.er enn det man har hatt tidligere. Vindsuget kan i
hjørner bli vesentlig større enn man tidligere i alminnelighet har
regnet med. Man må derfor legge stor vekt på forankringer i
hjørnene.
For at det ikke skal oppstå skadelig fuktoppsamling i tak, må
takkonstruksjoner ha tilstrekkelig lufttetthet og diffusjonsmot-
stand på varmeisoleringens innside. Ved betongtak med utvendig
lultet isolering gir i alminnelighet betongen tilstrekkelig lufttetthet
og diffusjonsmotstand. Ved innvendig isolering må det treffes
spesielle tiltak for å hindre fuktoppsamling. Dette er nærmere
behandlet i Byggdetaljblad A 525.002.
Massive tak av gassbetongelementer etter NS 3019 og av lett-
klinkerbetong etter NS 3070 oppfyller i alminnelighet kravene
forutsatt at de brukes over lokaler hvor luftens relative fuktighet
i den kalde årstiden ikke varig er høyere enn 50 %.
Undersiden av slike massivtak skal være diffusjons-åpen. Over
fuktigere lokaler bør taket være luftet og undersiden bør da ha
en tettende behandling.
Kravet til underlag for papp og liknende taktekking vil i almin-
nelighet være oppfylt hvis taktroen er utført av minst 19 mm
tykke, pløyde bord, 16 mm tykke sponplater med bøyefasthet
minst 200 kp/cm2 (20 MN/m2), 12 mm kryssfiner lagt med lengde-
retningen på tvers av takbærerne, forutsatt at avstanden mellom
takbærerne ikke er større enn 600 mm c/c.
Farlige isdannelser forekommer nesten bare på tak med fall u
fra bygningen, Forskriftene krever at tak skal utføres slik a
farlige isdannelser ikke oppstår.
For småhus ikke over to etasjer og som ikke ligger mot veg eller
offentlig plass, kan man regne med at isdannelser på tak ikke
medfører fare annet enn over inngang. For slike hus vil for-
skriftenes krav i alminnelighet være oppfylt hvis det er skjærm-
tak over inngang. For andre hus vil kravet kunne oppfylles med
følgende konstruksjoner :

Uisolert tak over varmeisolert konstruksjon med luft- og
diffusjonssperre på isoleringens underside og ventilasjon av
rommet under taket. Se fig. 23 og 24.
Varmeisolert tak med ventilasjon mellom taktro og varme-



isolering og med omhyggelig utført luft- og diffusjonssperre
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VENTILERT LOFT

VARMEISOLERING
LUFT- DIFFUSJONSSPERRESJIKT
KLEDNING

VENTILERT LOFT

VARMEISOLERING
BETONG

Fig.24.

på varmeisoleringensunderside.På varmeisoleringensover-
side må det være et luftsperreskiktmed liten diffusjonsmot-
stand, f. eks. forhudningspapp.Varmeisoleringav 150 mm
mineralull eller annen isolering med minst samme varme-
motstand. Isdannelsenevil bli mindre hvis taket har luftet
taktekking, f. eks. takstein på dobbelte lekter, enn om tak-
tekkingen ligger direkte på taktroen, se fig. 25.

Forskrifteneskap. 55:47kreverat taktekkingpå brennbartunder-
lag i alminnelighetskal væreav ubrennbartmateriale.Dette krav
og kravet i kap. 45:14 på bestandighetoppfylles i alminnelighet
av følgende taktekkinger:
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Takstein av betong og tegl etter NS 3011 og NS 3010 på
papp og lekter.
Fasettskifer, rektangelskifer, naturskifer.

Aluminiumsplater, tykkelse minst 0,7 mm, falset.
Kopperplater, tykkelse minst 0,6 mm, falset.

Plater av bølgeeternit.

Profilerte plater av metall.

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

TAKTEKKING
TAKTRO
VENTILERT LUFTROM
LUFTSPERRESJIKT
M1NERALULL
LUFT- OG DIFFUSJONSSPERRESJIKT
KLEDNING

Fig. 25.

:2 Takrenner og nedfallsrer

Kravene til dimensjoner på takrenner og nedfallsrør vil i alminne-
lighet være oppfylt hvis diameteren er minst så stor som angitt
i tabellen på neste side, takrennen legges med minst 3 %o fall og
avstanden mellom nedløpeneikke er større enn 12 m.
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Takflatens størrelse

< 80

Nedfallsrørets
diameter

50 mm
80-200 » 65 »

200-300 * 75 »
300-600 * 100 »

Kravenetil tetthet hos innvendigenedfallsrørkan oppfyllesmed
støpejernsrøretter NS 3066 med drevne og blystøpte skjøter,og
med plastrøretter NS 3030 med limte skjøter ellergummirings.
skjøter.

Kap. 46 TRAPP, TRAPPEROMOG HEIS1)
:1 Definisjon av trappers bredde, inntrinn og opptrinn

INNTRINN

REKKVERK

VANGE

OPPTRINN

TRAPPENS BREDDE

MALES H1T

••••••   

HANDLI ST..

VANGE• TRAPPENS BREDDE

MALES HIT

VEGG

REKKVERK

VANGE TRAPPENS BREDDE

» MALES HIT

. . .

Tillegg utarbeidet etter 1970.
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Kap. 47 VENTILASJON OG INSTALLASJONER

:12 Generelt

Verdiene i tabell :131 og :141 er minimunsverdier for ventila-
sjon medregnet ikke tilsiktet ventilasjon p.g.a. utettheter.
Ved kontrollmålinger for å se om kravene i byggeforskriftene er
oppfylt skal målingene enten foretas ved de enkelte avtrekks-
ventiler, eller luftomsetningen måles med sporgass. Målingene ut-
føres ved helt åpne ventiler, men vinduer som ikke skal være
frisklufttilførsel, skal holdes stengt.
I mindre bygninger hvor det tillates naturlig avtrekk med kanal
ført over bygningens tak, kan det regnes med at 1 1113luft pr.
time, trenger et kanaltverrsnitt på 2,5 cm2, ved romtemperatur
20° C når friskluftkanalens tverrsnitt er ca. 75 % av avtrekks-
kanalens tverrsnitt.

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

Kjøkken

Friskluften tas inn enten gjennom vindu eller friskluftventil
plassert i yttervegg. Avtrekksventiler eller avtrekksrist bør plas-
seres over komfyren og så nær opp til takflaten som mulig, dette
for å hindre at matlukt sprer seg i bygningen.
I eneboliger og rekkehus kan avtrekkskanalen over tak sløyfes
og erstattes med en elektrisk dreven avtrekksvifte plassert
yttervegg.
Benyttes avtrekksvifte i yttervegg bør kapasiteten være 200—
400 m3/h.
I bygning hvor stue med peis har dør direkte ut til kjøkken med
mekanisk avtrekk bør det være tettsluttende dør mellom stue og
kjøkken for å tumgå røknedslag i peisen.
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Vaskerom
For vaskerom i enebolig eller i leilighet med åpen forbindelse
mellom vaskeromog kjøkkenvil i alminnelighetkravet til ven-
tilasjon være oppfylt hvis kjøkkenet har ventilasjon som angitt
for kjøkken i 47:131.

Kjeller
Der kjeller ligger delvis over terrengetvil kravet til ventilasjon
av kjeller være oppfylt med ventiler i flere yttervegger, slik at
kjellerrommetfår gjennomtrekk.

Boder og loftrom
Boder og loftrombør ha tilfredsstillendeventilasjonslik at fukt-
skader unngås.

Søppelnedkast og søppelrom
Frisklufttilførselbørom muligtas gjennomventil plasserti ytter-
vegg og avtrekkskanalentilknyttes sjakten over øverste innkast-
luke og føres over bygningenstak.

:132 Kommentareneer de sammesom kommentarenetil :163,se disse
på side 40.

:14 Andre bygninger
For dusj og WC-romkan friskluften tas fra nærliggenderom.
Ved beregning av nødvendig friskluftvekslingregnes luftveks-
lingen for det areal hvor WC-stoleneog dusjene er plassert. Er
WC-romplassert i garderobehvor WC-rommenebegrenses av
spanskveggerregnes arealet innenforspanskveggene.

Garasjer og servicestasjoner over 50 m2
Innholdet av CO i luft i garasjerbør ha en middelverdiunder
0,06 %ofor 8 timer og under 0,24 %0for under 1 time.
Forsøkviser at den mengdeeksos (CO)som avgis fra biler i per-
sonbilgarasjerved engangsinn-ogutkjøringav samtligebilererca:

1  1.000
[(20 + 0,1 si.) n1 + 0,1 n2•82] M3
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Forsøk viser også at man i personbilgarasjer for å holde kon-
sentrasjonen av CO i luften under de nevnte middelverdier må
ha en luftveksling som pr. time er 2000 ganger denne eksosmengde,
dvs. luftvekslingen q må være minst

[(20 + 0,1 si) ni + 0,1 n2 • s21 • 2 m3/h

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

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

Ved avtrekk fra smøregrav bør avtrekksviftens motor forrigles
lysbryter slik at viften starter når lyset tennes.
Se også Arbeidstilsynets forskrift: Bilverksteder, bensinstasjoner
m. v. (nr. 367).

:15 Spestielle rom
Fyrrom bør ha vindu, lufteluke eller dør mot det fri som kan
gi mulighet for rask utlufting av rommet.
Frisklufttilførselen bør i alminnelighet skje direkte fra det fri.
Friskluftkanalens tverrsnitt bør være like stor som skorsteinens
tverrsnitt eller den regnes ut på følgende måte:

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

Har fyrrommet mekanisk tilførsel av friskluft skal luftmengden
tilpasses fyringsanleggets kapasitet.
Fyrrom, motorrom, sprøytelakkeringsrom o.l. bør dimensjoneres
slik at rommene alltid har undertrykk i forhold til nærliggende
rom. Dette for å hindre at gasser og røyk trenger ut i nærlig-
gende rom.
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:16 Ventilasjonskanaler

:161 Utførelse
Ventilasjonskanaler(:161)skal utføresav et bestandigmateriale,
f.eks. galvanisertstålplate, eternit e.l.
Hvor det er fare for kondens, bør ventilasjonskanalenevarme-
isoleres.
Hvis ventilasjonskanalgjennombryterbygningsdelsom begrenser
en branncelle,vil kravene i forskriftenes55:48 i alminnelighet
være oppfylt hvis kanalenkles inn med en konstruksjonsom har
minst samme brannmotstandsom den branncellebegrensende
bygningsdelen.

:163 Naturlig avtrekk
Avtrekkskanalfra kjøkken kan ikke kobles sammenmed kanal
fra andrerom, men flere kjøkkenerkan kobles til sammekanal
forutsatt at bestemmelsenei (:163) følges. Det samme gjelder
kanal fra WC.

:17 Rengjøring av kanalnettet
Avtrekkskanalsom tilføres forurensningersom kan avsette seg
på kanalveggeneskal forsynesmed nødvendigerenselukerslik at
kanalen lett og effektivt kan rengjøresi hele sin lengde.
Hvor ventilasjonskanalgår gjennomen branneelleskal gjennom-
gangene tettes forsvarligog materialet i kanalen skal ha minst
samme brannmotstandsom branncellenfor øvrig, eller kanalen
innmuresslik at man oppnårsamme brannmotstand.

Kap. 49 RØYKPIPE, VARMEANLEGGOG ILDSTED.
OLJEFYRINGSANLEGG

:123 Horisontal avstand fra pipens munning til takflaten eller dens
forlengelse,kan regnes fra pipemunningensindre flate.

:342 Forskriftenehar skjerpetkravet til beskyttelseav oljetankersom
graves ned. Korrosjonsbeskyttelseav slike tanker er gjenstand
for godkjenningav Statens branninspeksjon.

Kap. 51 BELASTNINGER
:45 Snølast1)

For følgende kommuner har departementet godkjent spesielle
grunnverdierfor snølasten:

Tillegg ajourført januar 1978.
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Kommune/fylke Snølast Dato

Hamar
Vang

Oppland
Gjøvik
Lillehammer

Gausdal

Buskerud
Kongsberg

200 kp/m2på horisontale flater og tak.

200 kp/m2på horisontale flater og tak, 28/ 3-68
det kan gjøres unntak for konstruk-
sjoner med egenlast større enn 200 kp/
m2,hvorden kan settes til 150 kp/m2.

»- 8/ 5-68
» 5/ 6-73

» 18/ 6-69
200 kp/m2 på horisontal flate. I Sak- 111 5-76
sumdalen og fjellområdene er grunn-
verdien 250 kp/m2.
250 kp/m2på horisontale flater og tak. 14112-76

200 kp/m2på horisontale flater og tak, 15/ 3-71
det kan gjøres unntak for konstruk-
sjoner med egenlast større enn 200 kp/
m2,hvor den kan settes til 150 kp/m2.

Akershus
Asker

Hedmark
Stange

Aust-Agder
Arendal
Øyestad
Birkenes
Evje og Hornnes
Tvedestrand

»
» —

200 kp/m2på horisontale flater og tak.
»
» —

2/12-66
8/ 2-68

11/ 2-77
14/ 4-77
9/ 5-77

Vest-Agder
Kristiansand

Marnardal

200 kp/m2på horisontale flater og tak, 19/ 6-67
det kan gjøres unntak for konstruk-
sjonermed egenlast større enn 200 kp/
m2,hvor den kan settes til 150 kp/m2.
200 kp/m2på horisontale flater og tak. 5/ 9-77
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Snølast

100 kp/m2på horisontalflate.
»

Bygningsrådet kan stille strengere
krav.

Kommune/fylke

Hordaland
Bergen
Askøy

Dato

28/11-50
28/11-50

Møre og Romsdal
Rauma 300-kplra2for Troa, Måndalen,Inn- 17112-69

fjorden og Isfjorden på horisontal
flate. For resten 200 kp/m2.

Ørsta 200kp/m2på horisontaleflaterog tak. 17/ 9-73
I særlegehøve 150 kp/m2.

300kp/m2forområderover140mo.h., 11/10-76
200 kp/m2 for ett spesielt områder
under 140 m.o.h. og 150 kp/m2 for
resten av kommunen.
200 kp/m2 for områder"under 150 14/ 4-77
m.o.h. og 300 kp/m2for Områderover
15Q.m.o.h.

Sør-Trøndelag
Trondheim

Melhus

Nordland
Lødingen
Narvik
Skjerstad
Sortland
Høylandet

Troms
Bardu

Dyrøy
Gratangen
Harstad
Kåfjord
Lavangen
Målselv
Salangen

250kp/m2på horisontaleflaterog tak.
»

• •••• »11 •  •

»
200kp/m2på horisontaleflaterog tak.

300kp/m2påhorisontalflate.Forkon-
struksjonermed egenlast større enn
200 kp/m2kan snølastensettes til 250
kp/m2.
250kp/m2på horisontaleflaterog tak.

»
»


22/ 6-76
10/ 2-77
18/10-77
18/10-77
18/10-77

10/_5-76

15/ 9-77
15/ 9-77
15/ 9-77
15/ 9-77
15/ 9-77
15/ 9-77
15/ 9-77
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Kommune/fylke Snøiast Dato

Skånland
Tranøy
Skjervøy
Lenvik
Berg

250 kp/m2 på horisontale flater og tak 15/ 9-77
»15/ 9-77

Takfall under 22° : 400 kp/m2.15/ 9-77
300 kp/m2på horisontale flater og tak. 15/ 9-77
Generell grunnverdi er 250 kp/m2. 15/9-77
For spesielle konstruksjoner kan
grunnverdien.settes til 150 kp/m2 der
lokale forhold tillater det.

Karlsøy » 15/ 9-77
Kvæfjord » 15/ 9-77
Kvænangen

-

» 15/ 9-77
Storfjord

-

- 15/ 9-77

Kap. 52 BEREGNINGSREGLER

:1 Generelt

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

:2 Deformasjoner

Nedbøyningskravet for trebjelkelag vil i de fleste tilfelle være
dimensjonerende.
Et særskilt nedbøyningskra,vfor golv finnes i forskriftenes 44 13.

:3 Byggegrunn

Som regel kan man for mindre hus bruke verdiene i veiled-
ningens 42:2.

:5 Konstruksjoner av trel)
I alminnelighet vil konstruksjoner beregnet etter NS 3470 opp-
fylle forskriftenes krav selv om de enkelte konstruksjonsledd er
utført av fingerskjøtt virke. Dette gjelder forutsatt at fingerskjøtt
virke ikke brukes i strekkpåkjente konstruksjonsledd der svikt i
en enkelt skjøt vil føre til sammenstyrtning av vesentlige kon-
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struksjonsdeler,og forutsatt at fingerskjøtningener underlagt
kontroll etter regler fastsatt av Kommunal-og arbeidsdeparte-
mentet.

Kap. 53 LYDFORHOLD
På anmodningav Kommunal-ogarbeidsdepartementetharNorges
byggforskningsinstituttutarbeideten håndboksomgirgrunnlaget
for de krav som er stillet i byggeforskriftene.Det vises derfor

 spesielt til NBI Håndbok nr. 21

Praktiskveiledningom lyd-
isoleringi bygriinger.
Eksempler på konstruksjonersom i alminnelighetvil oppfylle
kravene på lydisoleringfinnes i byggdetaljenefra Norges Bygg-
forskningsinstitutt.

Kap. 54 VARMEISOLERING
:31 Generelt

Kontrollordningfor mineralulladministreresav ForeningenNorsk
VIF (Norske Varme- og Isoleringsmaterial-Fabrikker),Dram-
mensvn. 40, Oslo 2.
Varmeledningsevnenfor minera1ullunderkastetkontroll av For-
eningen Norsk VIF, beregnesetter formelen:

11•KG 210 

= + 2

) (1.+ 0,015 •1)+ 0,003An 

der:

o er varmeledningsevnebestemt etter fastsatt metode
kcallm h°C (W/m°C).

1 er luftgjennomslippelighetsevnebestemt etter fastsatt
metode m2hmm H20 (kgm/Ns).

AgG.er kontrollgrensedokumentertav produsenten
kcal/m h°C (W/m°C).

Den beregnedeverdien avrundes oppover til 0,035, 0,040, 0,045
eller 0,050 kcal/m h°C (0,041, 0,047, 0,052 eller 0,058 W/m°C).
For mineralullsom ikke er underkastet kontroll, skal følgende
formel benyttes:

Ån= 1,1 • 2,12(1 + 0,015 •1) + 0,003
Beregning av varmegjennomgangskoeffisientkan foruten etter
NS 3031, også utføres etter «Reglerfor beregningav bygningers
varmebehov»,utgitt av Norsk VVS-forening1969.
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Kap. 55 BRANNVERN

:1 Branncelle

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

Brannbelastning

Byggeforskriftene har hittil ikke inneholdt bestemmelser som gir
uttrykk for mengden av brennbart materiale i en bygning.
Da den branntekniske forskning angående bygningskonstruk-
sjoner tok til, fant en avhengighet mellom det brennbare mate-
rialet som ble brukt ved prøvningen, og konstruksjonens mot-
standsevne ved brann. Opprinnelig ble det brukt tre ved disse
forsøk, og en og samme konstruksjon motsto varmepåvirkningen
fra forskjellig mengde tre. Ved prøver fant en ut at en jevnt
fordelt mengde tre på golvet i et rom under brann ga en bestemt
temperatur og varighet, og mengden av tre dividert på rommets
grunnflate ble kalt brannbelastning. Overført på nordiske forhold
var brannbelastningen antall kg tre pr. m2 golvflate.
Senere forskning har vist at det nok er riktigere å fordele det
brennbare materiale ikke på golvet alene, men på golv, vegger
og tak, altså på rommets omhyllingsflate. Istedenfor å angi
brannbelastningen i kg tre pr. m2 golvflate angis den nå i Meal
pr. m2 omhyllingsflate (MWs/m2). Skal en finne brannbelastningen
i en bran.ncelle, må en vite mengden av hvert materiale som
finnes der og de enkelte materialers varmeverdi. Til dette må
legges den varmemengde som selve byggekonstruksjonene re-
presenterer.
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Varigheten av en brann øker med stigende brannbelastning, og
ved forsøk er en kommet frem til følgende sammenheng mellom
brannbelastning og prøvningstid:

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

Prøvningstid,
minutter 60 120 240 480

Tennvernende kledning
Hittil har en brukt betegnelsen brannherdig kledning. Defini-
sjonen er noe diffus, og i de nye forskrifter har en sløyfet denne
betegnelse og innført dennvernende kledning» som en kledning
som praktisk talt helt består av ubrennbart materiale og som
ved brannprøvning etter fastsatt metode i minst 10 minutter
hindrer antennelse av brennbart materiale bak kledningen.

Trapper

Av trapper er det gitt definisjon på 4 hovedtyper. Alle typer
brukes i dag, og det er erfaringer fra forhold som de brukes under
som har gitt grunnlag for de nå oppstilte definisjoner.

Åpen trapp

Den mest brukte type i bygninger av rimelig høyde er den trapp
som er kalt åpen trapp, og som ligger i trapperom hvorfra det
er direkte forbindelse gjennom dør til leilighet, kontor o. 1.

Lukket trapp

Er det mellom trapperommet og leiligheter eller kontorer korridor,
skal forbindelsen mellom trapperom og korridor være lukket
med dør.

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

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

	

:2 Klassifisering
De nye byggeforskrifter setter i stor utstrekning funksjonskrav
til bygninger, bygningsdeler og materialer istedenfor å beskrive
materialbruk og dimensjoner. Dette medfører nødvendigheten av
en utstrakt klassifisering for at de prosjekterende og byggende
skal kunne være klar over hvilke materialer og bygningsdeler
som kan brukes ved bestemte funksjonskrav. Det forutsettes da
at det stilles branntekniske krav til disse elementer.
Bygningsdeler og kledninger må, for å kunne klassifiseres, prøves
ved et brannlaboratorium etter bestemte prøvningsmetoder. Det
er ikke alltid nødvendig å foreta slike prøver ved Norges brann
tekniske laboratorium. Andre brannlaboratorier kan også god-
kjennes, i særdeleshet da de nordiske brannlaboratorier som har
et intimt samarbeid på dette område. Er således et materiale
eller en bygningsdel prøvet og godkjent i et av de øvrige nordiske
land, kan klassifisering skje i Norge uten ytterligere prøvning her.
I en viss utstrekning kan dette skje også om en bygningsdel er
prøvet og godkjent i et land utenfor Norden.
Bygningsdeler m.v. som klassifiseres gis en klassebetegnelse.
Fortegnelse over brannklassifiserte byggevarer og bygningsdeler
finnes i Statlige byggebestemmelser Del 5.

	

:3 Generelt
Enhver forskrift bygger på et mønster. Det vil imidlertid fore-
komme tilfelle hvor det aktuelle byggverk ikke overalt passer
med mønsteret slik at en i forskriftene forgjeves leter etter be-
stemmelser som skal dekke det aktuelle tilfelle. For bl. a. å imøte-
komme slike situasjoner finnes det i forskriftene en generell be-
stemmelse i :31.
Det er bygningsmyndighetene på de forskjellige plan som skal
påse at bygningslovgivningen praktiseres på foreskrevet måte, og
hvor det i forskriftene savnes detaljerte bestemmelser må ved-
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kommendemyndighet selv vurdere hvilken utførelsesmåtesom
er relevant under bestemte forhold, hvor forskrifteneikke har
dekkendebestemmelser.

:4 Branntekniske krav til bygning
Avhengigav en bygnings høyde, grunnflate,brannbelastningog
bruker det stillet branntekniskekrav til dens konstruktivedeler
og innredningm. v. Det er uten videreklart at farenunderbrann
for beboerneer større i en høy bygning enn i en lav bygning,
og tilsvarendeer det større brannfareforbundetmed en bygning
med stor grunnflate enn ved en bygning med liten grunnflate.
At farenfor tap av menneskeliver størrei en bygningsom huser
et stort antall menneskerenn i en tilsvarendebygning med få
menneskerer også selvinnlysende,og dette er det også tatt hen-
syn til.
Stort sett deles bygningenei branntekniskhenseendei 3 grupper:
branntryggbygning, brannherdigbygningog annen bygning enn
branntryggog brannherdigbygning.Blandingsbygningervil også
forekommei ikke liten utstrekning.

:425 Seksjoneringl-)
Unntagelsefra seksjoneringfor hver 800 n3.2gis til skole-, kontor-
landskapero.l. der det tillates en grunnflatepå inntil 1200 m2,
forutsatt at det ikke er fast rominndeling.
Det at skilleveggerer flyttbare er ikke tilstrekkeligtil at rom-
inndelingenbetraktessom ikke fast. Medikke faSt rominndeling
meneren tilfeller der rominndelingenvarieressom en fast del av
virksomheten. Løse skillevegger, flyttbare skjermer o.l. regnes
da som en del av innredningenog må innkalkuleresi brann-
belastningen.
Dersom det innenforseksjonsgrensenpå 1200 m2finnes enkelte
fast inndelte rom, slike som kontorlokale,lærerrom,toalett o.1.,
skal disse rom utgjøre egne branneeller.

:43 Brannherdig bygning
En brannherdigbygning er i realitetenen trebygninghvor inn-
vendige vegg- og takflater er kledd med tennvernendekledning.
De bærende bygningsdeler og branneellebegrensendebygnings-
deler skal dertil tilfredsstille branntekniskklasse B 30.
På grunn av konstruksjonenesgode beskyttelse mot brann kan
de oppføresmed meget større grunnflateenn trebygninger,idet
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en. 2-etasjes brannherdig bygning kan ha en grunnflate på 600 m2
og en 1-etasjes bygning 800 m2. Store loft må også seksjoneres,
og det gjøres ved vegg i minst klasse B 30 for hver 400 m2.

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

:47 Taktekning

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

Kap. 57 STILLASER

Fra 1. januar 1970 gjelder stillasforskrifter utgitt av Direktoratet
for arbeidstilsynet.
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Bilag 1.

Bjelkelagstabeller.
Veiledning til byggeforskriftene av 1. august 1969.

Bjelkelagstabellene er utarbeidet av Norges byggforskningsinstitutt.
Samtlige tabeller gir bjelkedimensjoner som er beregnet brukt i

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Tabell 1.

Fritt opplagte bjelker med 28 mm golvbord spikret til bjelkene. Nyttelast 150 kp/m2. Egenlast 60 kpfm2.
Begrensing: Nedbøying y = 0,9 mm for 100 kp last midt på bjelken.

Bjelke-



dimensjoner




Bjelkeavstand c/c i cm ved en lysåpning av:




Lysåpning for
bjelkeavstand

i mm 2,7 m 3,0 m 3,3 m 3,6 m 3,9 m 4,2 m 4,5 m 4,8 m 5,1 m 5,4 m 5,7 m 600 mm

48 x 148 69 50 38 31






2,80 m

61 x 148




66 51 38 32





3,10 m

73 x 148




80 63 47 38 31





3,35 m

36 x 173 79 62 48 36 30





3,05 m

48 x 173




67 50 39 33





3,40 m

61 x 173




65 51 41 34




3,65 m

73 x 173




79 63 49 41 35 29




3,95 m

36 x 198




70 57 44 36 30




3,50 m

48 x 198





78 62 49 41 34 29




3,90 m

61 x 198





79 64 51 43 37 31




4,25 m

73 x 198






77 63 52 43 37 32 4,55 m

48 x 223





85 74 60 49 42 37 31 4,50 m

73 x 223







79 66 55 46 5,20 m



Tabell 2.

Fritt opplagte bjelker med 21 mm golvbord spikret til bjelkene. Nyttelast 150 kp/m2. Egenlast 60 kp/m2.
Begrensing:Nedbøying y = 0,9 mm for 100 kp last midt på bjelken.

Bjelke-



dimensjoner
i mm 2,4 m 2,7 m

Bjelkeavstand 0/0 i cm ved en lysåpning av:

3,0 m 3,3 m 3,6 m 3,9 m 4,2 m 4,5 m 4,8 m 5,1 m 5,4 m 5,7 m

Lysåpning for
bjelkeavstand

600 mm

48 x 148 55 40 30 24





2,60 m

61 x 148




52 40 30 25





2,80 m

73 x 148




50 37 30 24




3,05 m

36 x 173




49 38 28 23





2,80 m

48 x 173




53 39 31 26




3,10 m

61 x 173




51 40 32 27




3,40 m

73 x 173




50 39 32 27




3,65 m

36 x 198




60 45 35 29 24





3,30 m

48 x 198





49 39 32 27




3,60 m

61 x 198






50 40 34 29 25 3,95 m

73 x 198






60 50 41 34 3025 4,20 m

48 x 223






58 47 39 33 2924 4,15 m

73 x 223







52 4337 4,85 m



Tabell 3.

Fritt opplagte loftsbjelker.Loft med lav høyde, ca. 2,2 m til møne.
Nyttelast 50 kp/m2,egenlast 50 kp/m2. Største nedbøying y = 1/200.

Bjelke-



Bjelkeavstand i cic ved en lysåpning av:




Lysåpning for

dimensjoner








bjelkeavstand

i mm 2,4 m 2,7 m 3,0 m 3,3 m 3,6 m 3,9 m 4,2 m 4,5 m 4,8 m 5,1 ni 5,4 m 5,7 m 600 mm

48 X 98 9265 48 3628




2,80 m

36 X 123 96 70 534133




3,15 m

48 x 123




93 7155433528




3,50 m

36 X 148




927156453730




3,80 m

48 x 148




9575604941 34 29




4,20 m

73 x 148




917461 51 43 37 4,85 m

36 X 173




90736049 41 34 29 4,50 m

48 X 173




987966 55 46 39 4,95 m

73 x 173




99 82 70 59 5,65 m

36 x 198




8873 61 51 44 5,15 m

48 X 198




98 81 69 59 5,65 m

73 x 198





103 88 6,50 m



Tabell4.
Fritt opplagte bjelker med szflytendegolv» av 28 mm bord. Nyttelast 150 kp/m2. Egenlast 60 kp/m2.

Begrensing:Nedbøying y = 0,9 mm for 100 kp last midt på bjelken.

Bjelke-



dimensjoner
i mm 2,7 m 3,0 m 3,3 m

Bjelkeavstand c/c i cm ved en lysåpning

3,6 m 3,9 m 4,2 m 4,5 m 4,8 m

av:

5,1 m 5,4 m

1.e••  • • 

Lysåpning for
bjelkeavstand

600 mm5,7 m

48 x 148 61 43 31






2,70 m

61 x 148 77 57 4330






2,95 m

73 x 148




73 5537





3,20 m

36 x 173 72 53 40




2,85 m

48 x 173




74 5840 30




3,25 m

61 x 173




7552 40 31




3,50 m

73 x 173




63 50 38 31 3,65 m

36 x 198




6645 35




3,35 m

48 x 198




63 50 38 31 3,65 m

61 x 198





66 54 4333 4,05 m

73 x 198





70 64 5141 33 4.25 m

48 x 223





79 60 493932 4,20 m

73 x 223






7865534336 4,90 m



Tabell 5.

Fritt opplagte bjelker med 21 mm golvbordspikret til bjelkene og belagt med halvharde trefiberplater og linoleum.
Nyttelast 150 kp/m2. Egenlast 160 kp/m2 (med sandfylling).

Begrensing: Nedbøying 0,9 mm for 100 kp last midt på bjelken og 1/200 for jevnt fordelt last.

Bj elke-



dimensj oner

i mm

48 x 148

61 x 148

73 x 148

36 x 173

48 x 173

61 x 173

73 x 173

36 x 198

48 x 198

61 x 198

73 x 198

48 x 223

73 x 223

3,0 m

50

Bjelkeavstand c/c i em ved en

3,3 m 3,6 m 3,9 m 4,2 m 4,5 m

3831

lysåpning av:

4,8 m 5,1 m 5,4 m 5,7 m

Lysåpning for

bjelkeavstand c/c

400 mm600 mm

3,25 m2,75 m

cri




49 38 30




3,55 m 3,10 m




60 46 36 29




3,75 m 3,30 m

50 41 36 28




3,25 m 2,75 m




57 47 38 31




3,85 m 3,20 m




60 49 39 32




4,15 m 3,60 m





58 46 3531




4,40 m 3,85 m




60 46 39 34 28




3,85 m 3,30 m





53 44 38-31




4,40 m 3,70 m





58 4739 33 28 4,15 m 4,15 m






5747 39 3328 5,05 m 4,40 m





60 51 45 37 3227 5,00 m 4,20 m






56 4740 5,70 m 4,85 m



Tabell 6.

Fritt opplagte himlingsbjelker.Egenlast (bjelker+ 15 mm panel + papp + 5 cm sand + mineralullmatte)110 kp/m2.
Begrensing:Nedbøying y = 1/200.

Bjelke-



dimensjoner
mm

36 X 98

2,4 m

62

2,7 m

44

3,0 m

32

Bjelkeavstand

3,3 m 3,6 m

c/c

3,9 m

cm ved lysåpning:

4,2 m 4,5 na 4,8 na 5,1 m 5,4 m 5,7 m

Lyså,pningfor
bjelkeavstand 0/0

400 mm 600 mm 800 mm

2,80 m2,40 na2,20 m

48 X 988360 44 33





3,10 m 2,70 m 2,40 m

36 x 12387 64 48

64

37 30




3,50 na 3,05 m 2,75 na

48 x 123 85 50 39 32




3,85 na 3,35 na 3,05 m

36 x 148




84 65 51 41 33 28




4,25 m 3,70 m 2,35 m

48 x 148




86 68 55 45 3731




4,70 m 4,05 na 3,70 m

36 x 173

48 x 173






82 66 54 41 37

50

31 4,95 m 4,35 m 3,95 m






88 72 60 4236 5,50 m 4,80 m 4,35 m



Tabell 7.
Fritt opplagte himlingsbjelker.Egenlast (bjelker+ panel eller plater + mineralullmatter)30 kp/m2.

Begrensing: Nedbøying y = 1/200.

Bjelke-



dimensjoner
i mm 2,4 m 2,7 m 3,0 m

Bjelkeavstand c/o om ved lysåpning:

3,3 m 3,6 m 3,9 m 4,2 m 4,5 m 4,8 m 5,1 m 5,4 m 5,7 m

Lysåpning for
bjelkeavstand e/o

400 mm 600 mm 800 mm

36 x 73 976951 38 30





3,25 m 2,80 m 2,55 m

48 X 73 9267 51 39 31




3,55 m 3,10 m 2,80 m

36 x 98




91 71 56 45 36 30




4,35 m 3,75 m 3,40 m

48 X 98




94 74 60 49 40 34 284,80 m 4,15 m 3,75 m

36 x 123





88 72 60 50 42355,45 ra 4,80 m 4,30 m

48 x 123





95 79 66 55476,00 m 5,20 m 4,75 m



— 58 —

Bilag 2.

Krav og metoder for brannteknisk prøvning.

Veiledningtil byggeforskriftene av 1. august 1969.
Metoder som benyttes ved Norges branntekniske laboratorium for

brannteknisk prøvning av bygningsmaterialer, bygningsdeler, dører, kled-
ninger og små røykpiper, samt krav som må oppfylles for klassifisering
brannteknisk klasse i henhold til byggeforskrifter av 1. august 1969.

I. Metodefor branntekniskprøvningavbygningsdeler(etasjeskillere,
søylerog vegger).

Prøvningsovnene.
Norges branntekniskelaboratoriumbenytter to forskjellige ovner

for prøvning av bygningsdeler.Den ene ovnen har en vertikal åpning,
og den andre har en horisontal åpning. Åpningene i de respektive
ovnene dekkes med den bygningsdel som skal prøves alt etter som
bygningsdelen i praksis har en vertikal eller horisontal posisjon.

De maksimale lysmål for vertikalovnens åpning er bredde 250
cm og høyde 300 cm. De tilsvarende lysmål for horisontalovnener
bredde 250 cm og lengde 500 cm. Begge ovner har en innvendig
dybde av 150 cm.

Ovneneblir oppvarmetved hjelp av oljebrenneresom fremskaffer
den tilsiktede temperatur-tidkurvesom benyttes under prøvningen.
Oljebrennerneer selvproposjonerendeog automatisk regulert ved
hjelp av programkontrollerjustert for den tidtemperaturkurvesom
er gjeldende. Vertikalovnener forsynt med ialt 6 oljebrennere,og
horisontalovnen er forsynt med 10 brennere.

Temperatureni prøvningsovneneblir målt ved hjelp av termo-
elementer som er isolert inntil 25 mm fra termoelementets lodde-
punkt. Termoelementenestråddiameter er maksimum 0,7 mm. Det
benyttes minimum4 termoelementer,og disse er plassert slik i ovnene
at man får et representativtgrunnlag for ovnenes middeltemperatur.
Termoelementeneer tilknyttet automatisk registrerendeog skrivende
måleinstrument.

Ticitemperaturkurve under brannforsøket.
Den tidtemperaturkurvesom benyttes under brannforsøket er

utledet av følgende formel
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Ot- O = 1325 - 430e.." -270e---1'17t-625e-19t
med
t = prøvningstideni timer.
00 = ovnsmiddeltemperatureni °C ved prøvningensbegynnelse.
Ot= ovnsmiddeltemperatureni °C ved tiden t.

Denne kurven er I overensstemmelsemed INSTA-rekommenda-
sjon og praktisk talt den samme tidtemperaturkurvesom er anbefalt
av ISO.

Denne kurven gir følgende temperatur i henhold til medgått
prøvningstid:

prøvningstid
5 min.

temperatur
540°C

10 » 679 »
15 » 734 »
20




768 »

30




821 »
60 » 924 »
90 » 985 »

120 » 1028 »
240 » 1132 »
480 » 1238 »

De fastsatte prøvningsbetingelser angir at ovnens middeltem-
peratur ikke får avvike fra den foreskrevne temperaturkurvens
middelverdimed mer enn ± 15 % under prøvningsperioden0-10
min., + 10 % under prøvningsperioden10-30 min. og ± 5 % I
prøvningsperiodensom er over 30 min. Videre er det foreskrevet at
ovnens middeltemperaturetter prøvningens første 10 min, ikke på
noe tidspunkt får avvike fra den foreskrevne temperaturtidkurve
med mer enn ± 100°C.

3. Prøvestykkenes utforming og forbehandling.
Antall prøvestykker som er nødvendig avgjøres i hvert tilfelle

på den bakgrunnat man skal få sikrest mulig grunnlag for bedøm-
melse av bygningsdelens brannmotstandsevne.Vanligvis er det til-
strekkelig med ett prøvestykke.

Prøvestykket skal ha en utforming og en fasthet som er repre-
sentativ for det som vil forekomme i praksis. Således skal f.eks.
bygningsdeler prøves med den skjøtforbindelse som blir brukt i
praksis.

Prøvestykket skal såvidt mulig være av samme størrelse som den
virkelige konstruksjon.I de tilfelle at dette ikke lar seg gjennomføre
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på grunn av prøvningsovnens størrelse, kan reduksjoner av den
aktuelle bygningsdels lengde, høyde og bredde tillates under forut-
setning av at disse reduksjoner velges slik at den virkelige konstruk-
sjons statiske og termiske funksjoner bibeholdes.

Ved reduksjon av størrelsen må følgende minimumsdimensjoner
ikke 'underskrides:

For vegger • høyde 2,5 m og bredde 2,5 m
For søyler høyde 2,5 m
For etasjeskillere spennvidde 5 m og bredde 2,5 m
For bjelker spennvidde 5 m
Hvis det ikke kan påvises at det i praksis vil eksistere andre

kondisjoneringsforhold, skal prøvestykket forkondisjoneres innenfor
et temperaturområde på 25 -1- 15°C og ved mest mulig konstant
relativ fuktighet innenfor området 40-70 %.

Ved brannprøvningens begynnelse skal prøvestykket befinne seg
i hygroskopisk fuktighetslikevekt og over det hele ha en begynnelses-
temperatur innenfor området 20 ± 10°C.

4. Prøvningsbetingelser.
Prøvestykket skal under brannprøvningen gis en belastning og

innspenning som gir prøvestykket en deformasjonstiletand som mest
mulig er i overensstemmelse med den deformasjonstilstand som kon-
struksjonen vil få i praksis.

Under brannprøvning av bærende bygningsdeler skal prøve-
stykket påføres en belastning som er i overensstemmelse med den
nyttelast som konstruksjonen i praksis er dimensjonert for å kunne
bære.

De flater av prøvestykket som skal utsettes for ilden under
brannprøvningen, skal velges i overensstemmelse med de praktiske
forhold. I de tilfelle hvor det ikke er entydig definerte forutsetninger,
skal de brann.påkjente overflater velges ut 1 fra det mest påkjente
tilfelle.

Ved skillende bygningsdeler skal det under brannprøvningen
måles temperatur på den siden av prøvestykket som ikke vender mot
ilden. Temperaturen måles ved hjelp av termoelementer, og det be-
nyttes et antall av minst 5 stk., som da plasseres slik at de gir en
representativ middelverdi for overflatetemperaturen. Ved siden av
benyttes det termoelementer for måling av lokale temperaturtopper
som vil oppstå under prøvningen. Termoelementene festes til over-
flaten slik at de ligger tett og sikkert an mot denne, og overdekkes
med en 4 mm tykk asbestplate som har et kvadratisk tverrsnitt med
sidekant 30 mm.
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Under brannprøvningen observeres prøvestykkets deformasjoner,
sprekkdannelser, avskalling eller strukturendringer som kan være av
betydning for bedømmelse av bygningsdelens bæreevne. Hvis det
oppstår sprekker, skal det observeres om sprekkene slipper igjennom
flammer eller røykgasser.

Hvis prøvestykket under brannprøvningen skal belastes, skal
belastningen påføres et døgn før brannprøven, og belastningen skal
være påført prøvestykket i ytterligere 1 døgn etter at prøvestykket
har inntatt normal romtemperatur. Avkjølingen skjer i vanlig rom-
temperatur. Deretter belastes bygningsdelen til brudd.

Om det anses nødvendig for bedømming av bygningsdelen, skal
prøvestykket utsettes for de støt og avkjølingseffekter som oppstår
når en samlet vannstråle rettes mot det brannprøvede prøvestykket.
Denne vannpåsprøytingen utføres 5 minutter etter at brannprøv-
ningen er avsluttet. Hvis konstruksjonen er belastet under prøv-
ningen, skal belastningen bibeholdes under vannpåsprøytningen.

Avstanden fra munnstykket til bygningsdelen skal være ca.
6 rn og utstrømmingstrykket på munnstykket skal være ca, 3 kp/cm2.
Vannpåsprøytningen skal vare i minst 1 minutt og for øvrig variere
med brannprøvningstiden i henhold til følgende tabell:

Brannprøvningstid
'timer

8
4

1/2-2

Vannpåsprøytningstid i
minutter pr. m2 opphetet flate

2/3
1/3
1//10

5. Branntekniske klasser og krav.
Bygningsdelen gis klassebetegnelse som består av en bokstav og

et tall, f. eks. A 60, B 30 m. v. Bokstaven A betyr at bygningsdelen
praktisk talt består av ubrennbart materiale, og B betyr at bygnings-
delen også kan inneholde brennbart materiale i den utstrekning dens
branntekniske funksjon tillater. Hvis bygningsdelen inneholder brenn-
bart materiale, må dette være slik beskyttet at det antennes tidligst
etter 10 min. brannprøvning. Tallet i klassebetegnelsen angir i minut-
ter den tid som bygningsdelen ved normert brannprøvning motstår
oppheting med bibehold av de egenskaper som kreves av dem. Dette
vil i realiteten si:

Bygningsdelen skal ikke være gjennombrent ved prøvningstidens
utløp og den skal ha betryggende bæreevne og stabilitet.
Temperaturstigningen på den siden av bygningsdelen som ikke
vender mot ilden under prøvningen, skal maksimalt være 140°C.
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3. Bærende bygningsdeler belastes med nyttelast under brann-
prøvningen og under etterfølgende avkjølingsperiodehvoretter
bygningsdelenbelastes til brudd.
Dersom det finnes påkrevd,kan klassifiseringen gjøres avhengig

av offentlig tilvirkningskontroll.

Metode for brannteknisk prøvning av dører.

Prøvningsovn.
For prøvningav dørerbenyttes den vertikalovnsom er beskrevet

under I, «Metodefor brannteknisk prøvning av bygningsdeler».

Temperaturkurve under brannforsøket.
Den tidtemperaturkurvesom benyttes under brannforsøket er

den samme som omtalt under I, «Metodefor branntekniskprøvning
av bygningsdeler».

Prøvestykkenes utforming og forbehandling.
Antall prøvestykker som er nødvendig avgjøres i hvert tilfelle

på den bakgrunnat man skal få sikrest mulig grunnlag for bedøm-
melse av dørens brannmotstandsevne.Vanligvis er det tilstrekkelig
med ett prøvestykke.

Prøvestykket skal ha en utforming som er representativ for det
som vil forekomme i praksis. Dørblad og dørkarm utgjør dørkon-
struksjonen som skal prøves i sin helhet. Dørkonstruksjonen skal
være forsynt med de hengsler, låsanordningerog beslag som vil bli
brukt i praksis.

Prøvestykketskal såvidt mulig være av sammestørrelse som den
virkelige konstruksjon. I de tilfelle dette ikke lar seg gjennomføre
på grunn av prøvningsovnens størrelse; så som ved store dobbelt-
fløyete dører og porter, kan reduksjonen av den aktuelle dørkon-
struksjons lengde, høyde og breddetillates under forutsetning av at
disse reduksjoner velges slik at den virkelige dørkonstruksjons
statiske og termiske funksjoner bibeholdes.

De maksimaleytre karmmåler følgende:
for enfløyet dør: bredde 110 cm, høyde 210 cm
for tofløyet dør: bredde 220 cm, høyde 250 cm
Skyveportersom skal brannprøveskan ha en maksimal størrelse

svarende til at porten skal dekke en åpning med bredde 250 cm og
høyde 300 cm.

Hvis det ikke kan påvises at det i praksis vil eksistere andre
kondisjoneringsforhold,skal prøvestykket forkondisjoneresinnenfor
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et temperaturområdepå 25 ± 15°C og ved mest mulig konstant
relativ fuktighet innenfor området 40-70 %.

Ved brannprøvningensbegynnelse skal prøvestykket befinne seg
i en hygroskopisk fuktighetslikevekt og over det hele ha en begyn-
nelsestemperaturinnenfor området 20 ± 10°C.

4. Prøvningsbetingelser.
Prøvestykket skal under brannprøvningenvære montert i en

vegg som har minst samme brannmotstandsevnesom dørkonstruk-
sjonen.

Ståldører monteres i en betongvegg. Forankring av dørkarm i
veggen skal utføres på samme måte som det som blir gjort i praksis.

Tredørerkan monteres i en vegg av minst klasse 1360.
Ved prøvningav skyveporter blir portens fallskinner og førings-

skinner montert på fronten av selve vertikalovnen.
De flater av prøvestykket som skal utsettes for ilden under

brannprøvningenskal velges ut i fra det mest påkjente tilfelle. For
enfløyete og tofløyete dører vil dette si at dørkonstruksjonen er
montert slik at dørenhar åpningsretningbort fra ilden under brann-
prøvningen. I de tilfelle hvor det under praktiske forhold vil være
mest vanlig at døren har åpning inn mot brannområdet,skal dør-
konstruksjonen prøves både med åpningsretning fra ilden og med
åpningsretningmot ilden. -

Under brannprøvningenmåles det temperatur på den siden av
dørkonstruksjonensom ikke vender mot ilden. Temperaturenmåles
ved hjelp av termoelementer,og det benyttes et antall av minst 5
stk. som plasseres slik at de gir en representativ verdi for over-
flatetemperaturen.Det benyttes ytterligere termoelementerfor må-
ling av lokale temperaturtoppersom vil oppstå under prøvningen.
Termoelementenefestes til overflaten slik at de ligger tett og sikkert
an mot denne, og de overdekkes med en 4 mm tykk asbestplate som
har et kvadratisk tverrsnitt med sidekant 30 mm.

Under brannprøvningenobserveres dørkonstruksjonensdeforma-
sjoner, sprekkdannelser,avskallinger eller strukturendringersom kan
være av betydning for bedømmelsen av dørkonstruksjonensbrann-
motstandsevne. Hvis det oppstår sprekker eller åpninger mellom
dørbladog karm, skal det observeres om det gjennomdisse sprekker
eller åpninger slipper gjennom flammer eller røykgasser.

Om det anses nødvendig for bedømmingav bygningsdelen, skal
dørkonstruksjonenutsettes for de støt og avkjølingseffekter som
oppstår når en samlet van.nstråle rettes mot prøvestykket. Denne
vannpåsprøytingenutføres 5 min, etter at brannprøvningener av-
sluttet.
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Avstanden fra munnstykket til bygningsdelen skal være 6 m og
utstrømningstrykket på munnstykket skal være ca. 3 kp/cm2. Vann-
påsprøytningen skal vare i minst 1 minutt, og forøvrig variere med
brannprøvningstiden i henhold til følgende tabell:

Brannprøvningstid
timer

8
4

I/2-2

Vannpåsprøytningstid i
minutter pr. m2 opphetet flate

2/3
1/3

1/lo

5. Branntekniske klasser og krav.
Døren gis klassebetegnelse som består av en bokstav og ett tall,

f. eks. A 60, B 30 m. v. Bokstaven A betyr at døren praktisk talt helt
består av ubrennbart materiale, og B betyr at døren også kan inne-
holde brennbart materiale i den utstrekning dens branntekniske
funksjon tillater. Tallet i klassebetegnelsen angir i minutter
den tid som døren ved normert brannprøvning motstår oppheting med
bibehold av de egenskaper som kreves av den. Dette vil i realiteten si:

Døren skal ikke være gjennombrent ved prøvningstidens utløp.
For dører av klasse A skal middeltemperaturstigningen under
prøvningen på den siden av døren som vender fra ilden ikke
overstige 280°C og ikke på noe sted være over 330°C.
For dører av klasse B skal middeltemperaturstigningen under
prøvningen på den siden av døren som vender fra ilden ikke
overstige 200°C og ikke på noe sted være over 225°C.

Hvis dørene gjøres selvlukkende, f. eks, ved hjelp av dørpumpe,
betegnes dører fra klasse A 60 og høyere som branntrygge og dører
i klasse B 30 og høyere som brannherdige.

Dersom det finnes påkrevd kan klassifiseringen gjøres avhengig
av offentlig tilvirkningskontroll.

Metodefor branntekniskprøvningav kledninger.

1. Prøvningsovn.

For prøvning av kledninger benyttes den horisontalovn som er
beskrevet under I, «Metode for brannteknisk prøvning av byg-
ningsdeler».
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Tidtemperaturkurve under brannforsøket.
Den tidtemperatur som benyttes under brannforsøket er den

samme som omtalt under I, «Metode for brannteknisk prøvning
av bygningsdeler».

Prøvestykkenes utforming og forbehandling.

Antall prøvestykker som er nødvendig avgjøres i hvert tilfelle
på bakgrunn av at man skal få sikrest mulig grunnlag for bedøm-
melse av kledningens brannmotstandsevne. Vanligvis er det tilstrekke
lig med ett prøvestykke.

Prøvestykket skal ha en utforming som er representativ for det
som vil forekomme i praksis.

Kledningsmaterialet prøves når det er benyttet som himling.
I en stålra.mme passende til ovnens horisontale åpning innfelles

og festes 48 x 98 mm planker på tvers i 500 mm centeravstand. Til
plankene fastskrues på tvers av rammens lengderetning 19 mm tyk-
ke sponplater med densitet 0,5 til 0,6 kg/dm3 og med et fuktighets-
innhold på 8 til 10 % av tørrvekten. Sponplatene festes med hver
skjøt over en planke og kant i kant med så knase fuger som mulig.

Undersiden. av sponplatene blir kledd med den kledning som skal
undersøkes. Kledningsplatene blir lagt opp etter et mønster slik at
man får benyttet de fulle standarddimensjoner av kledningsmaterialet
samtidig som det sørges for at man får inn minst et hjørne hvor
4 plater støter sammen. Tilsammen skal kledningsmaterialet danne en
sammenhengende flate med bredde 250 em og lengde 500 cm.

Hvis ikke annet er foreskrevet fra produsenten blir kledningen
festet til den ovenforliggende sponplate ved hjelp av stift som har
en lengde svarende til 19 mm + kledningens tykkelse. (Det benyttes
her nærmest sta.ndarddimensjon av stift). Stiften blir plassert langs
omkretsen av kledningsplatene i en avstand av ca. 20 mm fra plate-
kant og med en innbyrdes avstand av ea. 200 mm. Hvis klednings-
platens bredde er større enn 650 mm, blir det også i midtlinjen i
platens lengderetning plassert stift med innbyrdes avstand ca. 200 mm.

Hvis det er foreskrevet en bestemt monteringsmåte for kled-
ningen, følges denne instruks ved monteringen.

Hvis det ikke kan påvises at det i praksis vil eksistere andre
kondisjoneringsforhold skal prøvestykket forkondisjoneres innenfor
et temperaturområde på 25 ± 15°C og ved mest mulig konstant
relativ fuktighet innenfor området 40-70 %.

Ved brannprøvningens begynnelse skal prøvestykket befinne seg
i en hygroskopisk fuktighetslikevekt og over det hele ha en be-
gynnelsestemperatur innenfor området 20 -1- 10°C.
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4. Prøvningsbetingelser.
Stålraminenmed den innebyggedehimling blir lagt på toppen av

horisontalovnen.
Under brannprøvningenmåles temperaturenmellom sponplaten

og kledningen. Det benyttes ialt 8 termoelementer for måling av
temperaturenog termoelementeneplasseres slik at de gir en repre-
sentativ verdi av temperaturenmellomsponplate og kledning.Termo-
elementene er festet til overflaten av sponplatene, og de skal ligge
tett og sikkert an mot sponplateflaten.

Under brannprøvningenobserveres kledningens deformasjoner,
sprekkdannelse,avskallinger eller strukturendringersom kan være
av betydning for bedømmelse av kledningens brannmotstandsevne.
Hvis det oppstår sprekker i kledningen eller åpninger i skjøtene
mellom kledningsplatene,skal det observeres om det gjennom disse
sprekker eller åpninger kommerut flammer. Videre observeres tids-
punktet for når kledningenfaller ned slik at sponplateneblir antent.
Den tillatte, midlere maksimale temperaturstigning på sponplate-
flaten er 275°C. På intet sted må temperaturstigningenbli høyere
enn 300°C.

5 Branntekniske klasser og krav.
Kledning som beskytter underliggende brennbartmateriale mot

antennelse i bestemt tid henføres til klasse:
Kledning klasse A. ,

Kledningenmå beatå av ubrennbarteller praktisk talt helt ubrenn-
bart materiale og være festet på betryggende måte. Ved brannprøv-
ning etter foran beskrevnemetodeskal kledningenhindre antennelse
av underliggendebrennbartmateriale i minst 10 min.

Kledningenhenføres til klasse A 10, A 20 og A 30, hvor sifferet
angir den tid 1 minutter som kledningen hindrer antennelse av det
underliggendebrennbaremateriale.

Brennbartmateriale utenpå kledningenregnes ved klassifiserin-
gen ikke å høre til den og skal heller ikke være anbraktpå kledningen
under prøvningen.

Dersom det finnes påkrevd,kan klassifiseringen gjøres avhengig
av offentlig tilvirkningskontroll.

IV. Metode for brannteknisk prøvning av bygningsmateriale med
hensyn til ubrennbarhet.

Den prøvningsmetode som benyttes for å bestemme hvorvidt
et bygningsmaterialekan betegnes som ubrennbart,er angitt i Norsk
Standard 1501.
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Laboratoriemessig prøvningsmetode for små røykpiper.

Den prøvningsmetode som benyttes for små røykpiper er angitt
1 Norsk Standard 1502.

Metode for brannteknisk prøvning av tungt antennelig materiale.

Prøvningsovn.
For prøvning av tungt antennelig materiale benyttes en stråle-

varmeovn. Ovnen er gassfyrt. Bakerst i ovnen ligger et kammer for
blanding av gass og trykkluft. Blandingen går gjennom hullene i en
vegg av ildfast materiale. Gassen forbrenner på fronten av den ild-
faste veggen og oppvarmer ovnens frontplate som er en stålplate med
format bredde 40 cm og høyde 50 cm. Stålplaten er også forsynt med
hull, og flammene slikker tildels gjennom disse hullene. Den egent-
lige oppvarming av prøvestykket skjer likeledes i hovedsaken ved
hjelp av stråling fra stålplaten.

Temperaturer under forsøket.
Under forsøket skal temperaturen på stålplatens overside være

tilnærmet konstant lik 800 ± 10°C.

Prøvestykkenes utforming og forbehandling.
Antall prøvestykker som er nødvendig avgjøres i hvert tilfelle

på bakgrunn av at man skal få et sikrest mulig grunnlag for be-
dømmelse av om hvorvidt materialet kan betegnes som tungt an-
tennelig. Vanligvis er det tilstrekkelig med 3 prøvestykker av det
materiale som skal undersøkes. Metoden er beregnet på prøvning av
impregnert treverk, trefiberplater, sponplater o. 1. Av prøvematerialet
tildannes prøvestykker med format bredde 50 cm og høyde 60 cm.

Som sammenligningsmateriale blir benyttet lemmer sammensatt
av høvlede og pløyde granbord i tykkelse 1". Disse lemmene har også
et format av 50 x 60 cm. Av disse lemmene tildannes lalt 4 prøve-
stykker.

Samtlige prøvestykker forkondisjoneres innenfor et temperatur-
område på 20 -± 2°C og ved mest mulig konstant relativ fuktighet
innenfor området 40-70 %.

Ved prøvningens begynnelse skal prøvestykkene ha en fuktighet
svarende til 8-9 % av tørrvekten. Prøvestykkene skal ha en be-
gynnelsestemperatur innenfor området 20 -1-2°C.

Prøvningsbetingelser.
Prøvestykkene blir plassert vertikalt foran stråleovnen i 150 mm

avstand fra stålplaten. Etter at glødning er observert i overflaten
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på prøvestykkene, blir det hvert halve minutt blåst med en blåse-
belg på skrå under 300 vinkel mot prøvestykket med munning
500 mm avstand. Det anvendes 10 effektive slag hver gang. Blåse-
belgen har et luftvolum på ca. 100 cm3, og munnstykkets åpning
har en diameter på 4 mm.

Når flamme opptrer på prøvestykket, trekkes dette unna ovnen
som avskjermes slik at prøvestykket får brenne av egen evne.

De viktigste observasjoner under forsøket er: glødetid, tennticl,
etterbrenningstid og etterglødningstid.

Med dette forståes:

Glødetid: tiden fra forsøkets start inntil glødning
observeres i prøvestykkets overflate.

Tenntid: tiden fra forsøkets start til prøvestykket
antennes.

Etter- tiden fra prøvestykket er antent inntil det
brenningstid: skjermete prøvestykket slukker av seg selv.

Etter- tiden fra prøvestykket er antent inntil det
glødningstid: ikke lenger kan påvises glødning i prøvestyk-

kets overflate.

5. Krav.

For å kunnne bli betegnet som et tungt antennelig materiale,
må materialet prøvet etter foran beskrevne metode oppfylle følgende
betingelser:

Materialet skal helst ha en glødetid som er minst 11/3 av gløde-
tiden for upreparert tre, (grantrelemmene som danner sammen-
ligningsgrunnlaget). I så fall skal samtidig tenntiden øke slik
at den blir minst 21/2 ganger så stor som for upreparert tre.

Materialer som har en tenntid som er minst 3 ganger så stor
som tenntiden for upreparert tre, kan klassifiseres uansett om
kravet til glødetid ikke er oppfylt.

Materialet må ikke brenne 1 mere enn 3 minutter etter at det
er blitt skjermet mot strålevarmen fra ovnen. Glødningen skal
være opphørt senest 10 minutter etter at materialet er antent.
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VII. Provningsmetode for bestemmelse av takbeleggs motstand mot
antennelse og flammespredning ved flygebrann.

Formål.
Formålet med prøvning etter denne metode er å bestemme hvor-

vidt et takbelegg har slike egenskaper, at det dels beskytte'r under-
laget mot antennelse, dels ikke selv medvirker til utbredelse av brann
ved flygebrann.

Prøvningsapparatur.

Til prøvningen anvendes apparatur som vist på fig.1 26 ,og 27.

Prøvelegemer. Kondisjonering.
Til underlag for takbelegg tilvirkes av vanlig tørr sponplate med

tykkelse 19 mm og densitet ca. 600 kg/m3, 4 stk, paneler av dimen-
sjon 1000 x 400 mm. Takbelegget festes til panelene på den måte som
etter oppdragsgivers anvisning vil bli anvendt i praksis, idet der
sørges for jevn kontakt mellom belegg og underlag. Prøvetakene
kondisjoneres a en uke i luft med relativ fuktighet 65 -±» 5 % og
temperatur 20 -+-2°C.

Dersom underlaget i praksis utgjøres av annet materiale , enn
treverk, skal prøvetaket tilvirkes etter fabrikantens anvisning, idet
takbelegget legges på det underlag og etter den metode som han
angir.

Prøvning.

Ved prøvning anbringes prøvetaket som vist på figur 26,
innpasset mellom to luftkanaler og med en helningsvinkel på
30° med horisontalplanet. Den øvre kanalen er anbragt i avtrekk
og den nedre kanalen er montert på en innblåsningsvifte. Ved regu-
lering av innblåsningsviften oppnås bestemt, konstant luftstrøm
ut av prøvetaket.

Ildkilden, flygebrannen, tilvirkes av 8 stk. ribber av furutre.
Ribbenes tverrmål skal være 10 x 10 mm og lengde 100 mm. Seks av
ribbene spikres fast på de øvrige to ribbene med 8 mm mellomrom,
slik at flygebrannens ytre dimensjoner blir 100 x 100 mm. Før
prøvningen tørkes flygebrannen ved 105°C i ett døgn. Vekten skal
etter tørkingen være 40-44 gram.

Prøvningen utføres som følger:
Avtrekks- og innblåsningsviften startes og luftstrømmen langs

taket reguleres til ønsket hastighet, hvoretter innblåsningsviften
stoppes. Flygebrannen antennes 30 sekunder i apparatet som vist på
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figur 27, hvoretter den anbringes på prøvetaket, 5 cm fra nederste
kant og slik at luften får passere under ribbene. 15 sekunder deretter
startes innblåsningsviften. Der utføres to forsøk ved lufthastighet
2 m/sek. og to fonsøk ved lufthastighet 4 m/sek.

Prøvningen foretas ved romtemperatur 20 ± 2°C.
Under prøvningen gjøres følgende tidsobservasjoner, regnet fra

det tidsbutikt flygebrannen plasseres på prøvetaket:

takbelegget begynner å flyte,
takbelegget antennes og begynner å. underholde ilden,
brannens spredning langs prøvetaket,
brannen avtar,
flammer og glør slokner.

Etter prøvningen granskes takbelegg og underlag og skader
noteres.

Kriterier.
Et takbelegg anses å ha tilfredsstillende egenskaper med hensyn

til å beskytte brennbart underlag mot antennelse og til ikke selv å
medvirke til spredning av brann ved flygebrann dersom, ved prøv-
ning etter metode beskrevet ovenfor, følgende betingelser er oppfylt:

forkullet område under takbelegget ikke overskrider 100 cm2,
flammene ikke har spredt seg mer enn 500 mm langs prøvetaket,
regnet fra øvre ende av flygebrannen.
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