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FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT. 

HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE 

 

Det vises til høringsbrev av 10.06.2014 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

vedrørende forslag til endringer i byggteknisk forskrift, med høringsfrist 01.09.2014. 

 

I henhold til delegert fullmakt (Byrådets vedtak av 03.07.2001, sak 1360, jf bystyrets vedtak av 

30.05.2001, sak 218) avgir jeg følgende høringsuttalelse på vegne av Oslo kommune: 

 

Klart behov for forenklinger 

 

Oslo kommune er enig i at det er behov for forenklinger i regelverket når det gjelder 

tilgjengelighet. Generelt mener Oslo kommune det er verdt å merke seg at regelverket kun 

innen noen områder stiller målbare krav. Disse kravene er lettere å følge enn de skjønnsbaserte 

kravene som gjelder for eksempel kravene til generell bokvalitet som møblerbarhet, lysinnfall 

og utsikt. Dette kan medføre at reglene får en uhensiktsmessig effekt, for eksempel at 

planløsninger blir transportkorridorer for rullestoler, og det er viktig å forhindre tilfeller med 

tilgjengelige boenheter med dårlig bokvalitet. Samtidig er det viktig å arbeide for å nå 

Regjeringens mål om flere tilgjengelige og universelt utformede bygg, og som departementet 

selv skriver, at prinsippet om universell utforming og tilgjengelighet til og i boliger skal ligge 

fast. Det er viktig at ikke innsparing på kort sikt, gir økte utgifter for det offentlige på lengre 

sikt. 

 

Andre forhold som kan bidra til forenkling 

 

Oslo kommune mener det er uheldig at endringsforslaget ikke omfatter endringer i eksisterende 

bebyggelse. Det burde differensieres mellom nybygg og endringer i eksisterende bebyggelse. 

Dette fordi endringer i eksisterende bebyggelse ofte byr på de største problemene både teknisk 

og økonomisk, og fordi gjeldende unntaksbestemmelser er svært strenge og vanskelig å 

anvende. Klare rammer for unntak fra forskriftene på dette området vil etter kommunens 

mening bidra til forenkling og gi store besparelser. 

 

Videre mener Oslo kommune at kravene til heis og automatisk slokkeanlegg er for utydelige og 

at disse reglene burde vært presisert og endret noe. Her gir ofte reglene en merkelig og ulogisk 
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effekt, samtidig som reglene er vanskelig tilgjengelig. For eksempel må man i bygg med krav 

til heis sprinkle hele bygget, mens man i bygg med unntak fra kravet til heis kun må sprinkle i 

den nye leiligheten. I slike tilfeller vil branntekniske krav vanskeliggjøre heistilrettelegging for 

å øke tilgjengeligheten, noe som neppe kan ha vært hensikten. 

 

Oslo kommunes innspill til de enkelte endringsforslag: 

 

Ad endring av tilgjengelighetskrav i boenhet 

Det er lagt frem to alternative forslag for å redusere tilgjengelighetskrav i boenhet. Alternativ A 

innebærer å unnta halvparten av boenheter under 50 m
2
 fra kravene til tilgjengelighet i sin 

helhet. Alternativ B innebærer å redusere krav til snusirkel fra 1,5 meter til 1,4 meter i 

diameter, og at kravet kun skal gjelde for ett rom av hver funksjon og ikke alle rom som i dag. 

Med «funksjon» menes her soverom, kjøkken, stue, bad, gang og balkong.  

 

Oslo kommune mener at alternativ A er det beste. Alternativet vil gi stor fleksibilitet for 

boenhetene som unntas fra kravene. Dette vil gi rom for nytenkning rundt prosjektering i tråd 

med fremtidig og moderne bruk av små boenheter. Kommunens erfaring gjennom 

Kompaktboligprosjektet (samarbeidsprosjekt mellom Studentsamskipnaden, Aspelin Ramm og 

Plan- og bygningsetaten for utvikling av prinsipper for gode småboliger) viser at den 

tradisjonelle bruken av små boliger i tett by er i endring, og at det er svært viktig at regelverket 

gjør det mulig å prosjektere i tråd med brukernes behov. I de små leilighetene vil det blant 

annet kunne prosjekteres med mesanin for en soveplass på høyere plan.  

 

Dette vil likevel etter kommunens mening ikke gi nok effekt. Oslo kommune foreslår derfor å 

innføre begge forslagene. Alternativ B som innebærer redusert snusirkel gir bedre brukbarhet, 

og det gir en god fleksibilitet i prosjekteringen at det for boenheten med krav til tilgjengelighet 

er tilstrekkelig at ett rom av hver funksjon har krav til snusirkel. Alternativene i kombinasjon 

vil gi bedre brukbarhet generelt og rimeligere små boliger. Dette er nødvendige justeringer for 

å imøtekomme behovet for økt boligbygging. 

 

En slik endring kan imidlertid medføre at rullestolbrukere må bytte stol når man skal være inne, 

og det bør da stilles krav til plass til stolbytte/parkering av rullestol for utebruk. Dette kan det 

for eksempel være aktuelt å stille som et krav for hver tiende leilighet som bygges. 

 

For Oslo kommunes del kan andelen boenheter som skal ha tilgjengelighetskrav være lavere for 

små leiligheter. Den andelen som i dag gjelder for studentboliger kan også gjelde for små 

leiligheter under 50 kvm. 

 

Når det gjelder studentboliger mener Oslo kommune, som uttalt i tidligere høringsuttalelse, at 

tilgjengelighetskravene bør kunne reduseres ned til 10 % av boenhetene. Kravet om 

tilgjengelighet til enkeltrom, som for eksempel til baderom, gjør det utfordrende å få til gode 

planløsninger totalt sett i små boliger. Hensynene bak reglene om tilgjengelighet gjør seg ikke i 

like stor grad gjeldende for midlertidige boliger som studentboliger, som for boliger som skal 

dekke et boligbehov gjennom et helt livsløp. Kommunen bør imidlertid sikres en mulighet til, 

der terrengmessige eller eksisterende bygningsmessige forhold legger til rette for det, gjennom 

reguleringsplan å stille krav om økt andel tilgjengelige studentboliger. 

 

Ad endring av krav til uteareal for større boligområder 

Det er foreslått å fjerne kravet til universell utforming av felles uteareal for større boligområder 

med småhus der det ikke er krav om heis.  
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Oslo kommune mener det kan være hensiktsmessig å fjerne det generelle kravet til universelt 

utformede felles uteareal for større boligområder, og heller presisere at noen funksjoner i 

utearealet skal være universelt utformet, for å sikre tilgjengelighet for alle. Oslo kommune vil 

understreke viktigheten av at universelt utformede utearealer faktisk ivaretas i planprosessen, 

slik at diskriminering ikke blir et resultat av endringen. Generelt mener kommunen det er viktig 

å gi kommunen anledning til å styre byutviklingen gjennom arealplanlegging, og at dette er et 

skritt i riktig retning slik sett. Det må imidlertid fremheves at Oslo kommune har gamle planer 

hvor dette ikke er ivaretatt i planprosessen, en forskriftsendring vil for disse områdene kunne 

medføre diskriminering sammenlignet med større boligområder der det er krav til heis i 

bygningene. 

 

De fellesfunksjonene Oslo kommune vil foreslå at det stilles krav til universell utforming av, er 

felles parkering, adkomst til bolig og en del av arealet avsatt til sosial samling (en lekeplass, 

grillplass eller lignende, i hvert prosjekt) 

 

Kommunen bemerker videre at forslaget vil kunne medføre et unaturlig skille mellom 

leilighetsbygg og enebolig- og rekkehusområder. Departementet fremmer som et argument for 

forslaget at det er vanskelig å definere «større boligområder». Dette er et begrep som naturlig 

nok kan tolkes svært ulikt rundt i de ulike kommuner, avhengig av hvor mange boliger som 

finnes totalt i den enkelte kommune. En konsekvens av det er ulik praksis, noe Oslo kommune 

mener er en uheldig virkning. Etter Oslo kommunes vurdering bør departementet definere 

størrelsen på «et prosjekt». I Oslo kommunes «Småhusplan» er slike områder i dag definert til 

10 boenheter eller flere, og det er da krav til plan for området. Oslo kommune mener at dette er 

en hensiktsmessig dimensjonering. 

 

Ad endring av krav til gangatkomst 

Det er foreslått å redusere krav til stigningsforhold til gangatkomst til bolig fra 1:20 til 1:15. 

 

Oslo kommunes erfaring er at dette ikke veldig ofte kommer på spissen i småhusområder. Dette 

fordi kravene kun gjelder der man har alle hovedfunksjoner på et plan i 1. etasje, og kommunen 

stort sett ser tilfeller med soverom i 2. etasje. Dessuten gjelder kravene kun der de passer, slik 

at når det bygges i bratt terreng gjelder kravene kun der det er hensiktsmessig. Det er videre et 

poeng at adkomst til boligen kan gjøres tilgjengelig på andre måter enn rampe, for eksempel 

med løfteplattform. 

 

Endringen vil ha stor betydning for større prosjekter, for eksempel et prosjekt som Solsiden i 

Nydalen hvor store deler av utearealene er spist opp av betongramper. I slike tilfeller, når 

terrenget er bratt og det er vanskelig å sikre nok og gode nok utearealer, vil dette ha en stor 

effekt. Dette kan sees i sammenheng med kommunens forslag som å stille krav til universell 

utforming av blant annet adkomst til bolig for større boligområder. 

 

Oslo kommune er enige i at dagens krav reduseres noe slik som foreslått.  

 

Ad endring av krav til utgang til branncelle risikoklasse 4 

Det foreslås at i branncelle i risikoklasse 4 med automatisk slokkeanlegg kan øverste plan ha 

utgang via nærmeste underliggende plan. 

 

Oslo kommune mener at foreslått endring er et godt forslag, og at dette slik departementet 

redegjør for, vil bidra til forenkling. Når det gjelder rømning via interntrapp mellom to plan i en 
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branncelle, forutsetter imidlertid kommunen at det alltid må kunne rømmes gjennom trappen, 

og at den utformes deretter. Det påpekes videre at avstanden til interntrappen/ene ikke må være 

for lang. Det er viktig å sette krav til største avstand til interntrapp, fordi det ikke finnes 

alternativ utgang fra planet slik det normalt er krav om.  

Departementet oppfordres til å vurdere om forslaget også kan være aktuelt for de lavere 

risikoklassene ved frivillig sprinkling av lokalene. 

 

Ad endring av krav til åpningskraft for dør 

Det er foreslått å redusere kravet til åpningskraft for dør fra 20N til 30N. Kravet skal for bygg 

med krav om universell utforming kun gjelde for dører til og i hovedatkomst og 

hovedrømningsvei, mens det for bygninger med krav om tilgjengelig boenhet skal gjelde for 

dører i alle atkomst- og rømningsveier. 

 

Oslo kommune stiller spørsmål ved departementets argumentasjon i tilknytning til dette 

forslaget. Det synes som klart at endringen vil medføre for tunge dører, og at det vil bli et 

problem for mange. Den foreslåtte reduksjonen legger opp til å spare utbygger for kostnadene 

ved dyre dører, og at dette er noe som skal dekkes av NAV gjennom stønadsordninger for 

montering av automatiske døråpnere. Oslo kommune mener prinsipielt at dette er en dårlig 

løsning. Det beste er å gjøre ting riktig første gangen. Dette vil være det mest effektive og 

dessuten best i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Det virker helt bakvendt å legge til rette for 

mer byråkrati i et endringsforslag, som har til hensikt å forenkle. Det bidrar heller ikke i retning 

av universell utforming. 

 

Oslo kommune tilrår at kravet ikke bør endres mer enn til 24N, da med bakgrunn i at 30N 

åpenbart er for tungt for de som skal åpne dørene.  

 

Oslo kommune viser videre til at forslaget for bygg med krav til universell utforming begrenses 

til å gjelde ”dører til og i hovedatkomst og hovedrømningsvei”. Gjeldende forskrift bruker 

ellers begrepet ”rømningsvei og fluktvei”, og er mer tydelig ved at det ikke skilles på 

hovedrømningsvei og annen rømningsvei. Bruk av begrepet ”hovedrømmningsvei” indikerer at 

det finnes alternative rømningsveier som er fritatt fra kravet om 30N.  

 

Det kan opplyses at i mange av de nye skoleanleggene i Oslo kommune stilles det krav til to 

rømningsretninger i rømningsveier eller to uavhengige rømningsveier. Det skilles ikke på 

nivået/kvaliteten for rømningsveiene.  

 

Det følger av forskriften at “Hovedatkomst til byggverk, eller del av byggverk, for større 

personantall skal være tilrettelagt for sikker rømning.”, jf TEK § 11-14(4). Ved en 

rømningssituasjon vil man først forsøke å rømme ut av bygget der man kom inn fra, som igjen 

vil være nærmeste utgang ved brann. I lys av dette kan det skape uklarhet rundt tolkningen av 

kravet til sikker rømning gjennom en “hovedatkomst og hovedrømningsvei”, det vil si om 

begge forhold skal være oppfylt før kravet inntrer. I skolebygninger kan det være flere 

elevinnganger som leder til de samme klasseområdene avhengig av byggverkets utforming og 

bruk, og de fleste av disse inngangene vil også bli benyttet i en rømningssituasjon.  

 

Oslo kommune viser til vedlagt figur 1 som viser plantegning over et skoleprosjekt med 

markering av hovedatkomst og elevinnganger, samt figur 2 som viser rømningsveier på samme 

prosjekt. 
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Figur 1:  Planløsning for et skolebygg. Her er det fem elevinnganger og en hovedatkomst som 

leder ut på forskjellige steder av bygget. Hovedatkomsten for bygget er lokalisert i midten av 

bygget. Videre er det interne ganger som leder inn til fellesfunksjoner. Det kan ved slike 

tilfeller være en utfordring å definere hva som er en hovedrømningsvei, og hvor man skal sette 

begrensinger til hvor kravet inntrer.  
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Figur 2: Branntegning som viser rømningsveier på samme prosjekt som figur 1. 

 

Ad endring av krav til sikkerhetsglass i vindu og andre glassfelt 

Det er foreslått å endre kravsnivået for vindu og andre glassfelt slik at risiko og fare for 

kuttskader reduseres til et tilnærmet nullnivå. 

 

Oslo kommune er enige i de skjerpede kravene til sikkerhetsglass i vindu og andre glassfelt, og 

har ingen ytterligere kommentar til forslaget. Det er viktig å tilstrebe et nivå tilnærmet nullnivå, 

særlig når det i dag prosjekteres bygg med store glassfasader og lignende. 

 

Ad redaksjonelle endringer 

Det er for øvrig foreslått flere redaksjonelle endringer, og Oslo kommune har ingen merknader 

til disse annet enn at det er positivt med en opprydning for å gjøre forskriftsteksten mest mulig 

presis. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Bård Folke Fredriksen 

byråd for byutvikling 

Godkjent og ekspedert elektronisk 

 

 

 


