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BYGGEFORSKRIFT 1987 - NYE BYGGEFORSKRIFTER MED
IKRAFTTREDEN 1. JULI 1987

Kommunaldepartementet og MiljØverndepartementet har
27. mai 1987 vedtatt nye byggeforskrifter - Byggeforskrift
1987. Miljøverndepartementet har vedtatt to av kapitlene,
kap. 21 Kartverk og kap. 22 Grad av utnytting. Disse to
kapitler,er knyttet til plan- og bygningslovens areal-
bestemmeler. Resten av kapitlene er vedtatt av Kommunal-og
arbeidsdepartementet.

Statens bygningstekniske etat (BE) vil utarbeide og sende
ut veiledning til Byggeforskrift 1987 Veiledningen vil
innholde rettledning til enkeltbestemmelser I forskriften
og henvisning til Norsk Standard, byggetekniske
anvisninger og faglitteratur.

Byggeforskrift 1987 erstatter Byggeforskrift 1985 og
dessuten 6 særskilte forskrifter Som-er innarbeidet
Byggeforskrift 1987 kap. 12 om godkjenning og kontroll

De deler av Byggeforskrift 1985 som var nye da den trådte
i kraft 1. januar 19851 er i utgangspunktet ikke gjenstand
for endringer nå. Det foreslås likevel noen endringer
disse bestemmelsene. Dette er basert på erfaringer vunnet
etter at forskriften er brukt i 2 år.

De deler av forskriften som ikke ble endret i 1985, og som
således var hentet fra forskriften av 1. august 1969, er
vesentlig endret i den nye forskriften. Men også andre
kapitler er justert noe.

Kravsnivået er stort sett det samme i de nå gitte
forskrifter som i BYggeforskrift 1985. De foretatte
endringer vil ikke fØre til vesentlig Økte kostnader eller
adminiStrative konsekvenser for kommuner eller for andre
brukere av regelverket. Mange av endringene er for Øvrig
av redaksjonell karakter, jfr. også noen endringer
nummerering av kapitler.
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Mål fot revisjonsarbeidet har vært en så vidt mulig -
funksjonsrettet forskrift, basert på minimumskrav til
bygningers og bygningsdelers yteise og utformet slik at
den ikke hindrer produktutvikling. Det er prinsipiell -
enighet om at bygningslovgivningen, herunder bygge-
forskriften, bør inneholde alle bygningstekniske krav,
uansett hvilket regelverk de har sin opprinnelse i.
Forskriften viderefører dette prinsippet.

Forskriften legger vesentlig vekt på:

å verne om helse- og personsikkerhet
å ivareta svake gruppers interesser
å tilrettelegge for god energiøkonomi.

Forskriften gjelder bygninger, bygningsdeler og.
bygningsfaste installasjoner. Utover det rent bygnings-
faste er det imdiertid flere faktorer som kan bidra
til bedret personsikkerhet. Disse faller dog utenfor
rammen av plan- og bygningsloven og bør derfor ivaretas
ved bruk av relevant regelverk, f.eks. produktkontrolloven
når-det gjelder møbler og brannfarlige tekstiler etc.

Byggeforskrift 1987 inneholder bl.a. bestemmelser som
berører hjemmeulykker, tilgjengelighet for funksjons-
hemmede, likestilling, inneklima, energiøkonomisering,
brannsikkerhet og driftskontroll av heisanlegg. Det er
fastsatt en adgang til å innføre godkjennings- og
kontroliordning for sement og armeringsstål etter nærmere
bestemmelser av BE.

I forbindelse med nevnte temaer/områder vil vi peke på:

ilif:',mm.41...Y.kker•

I Byggeforskrift 1987 er det inntatt visse bestemmelser
til vern mot ulykker, bl.a. nevnes:

generelt krav om at dør og Vindu skal utformes slik at
personskade ikke oppstår.

motordrevne porter skal ha sikringsanordning slik at
perSoner ikke kan bli kleml.

barnesikring av vinduer over 1. etasje i boliger

begrensning av åpninger i trapper og rekkverk for 4
hindre at barn faller gjennom.

krav til balkongrekkverk for å hindre at barn faller
gjennom eller klatrer over.

krav til minste inntrinn (25 cm) og generelt krav om
tilfedsstillende stigningsforhold i trapper.

krav om å hindre takras mot beferdet område.



Tilgiengeliqhet -for funksjdnshemmede

Krav om tilgjengelighet for funksjonshemmede ble revidert
i 1985 og er stort sett uendret i den nye forskriften.

Likestillinq

Forskriften er i prinsippet likestillingsmessig nøYtral.
Krav som sikrer mot hjemmeulykker og krav som sikrer
tilgjengelighet vil ha en likestillingsmessig positiv
virkning.

Inneklima oq lyd


Ventilasjonsbestemmelsene ble endret i 1985 og var
utgangspunktet ikke gjenstand for revisjon nå: Det er
likevel foretatt endring for tilpasning til faktisk
ventilasjonsbehov.

Forskriften er formulert slik at ny kunnskap om inneklima-
problemer vil kunne ivaretas uten ny forskriftsrevisjon.

For å ivareta et godt innendørs lydklima i boliger,
overnattingssteder og pleieanstalter er det bl.a. innført
krav til maksimalt lydnivå for lyd fra utendØrs lydkilde.

Enerqiøkonomisering

Kravsnivå for varmeisolering og tetthet er overtatt fra
byggeforskrift 1985, men er gjort noe smidigere i bruk for
småhus.

Byggeforskrift 1985 satte krav om at småhus skal utføres
med skorstein, med mindre huset er tilknyttet fjernvarme-
anlegg. Det ble under høringen foreslått at småhus bare
skulle forberedes for skorstein som gir anledning til
installasjon av ildsted. På bakgrunn av høringsuttalel-
sene er departementet likevel kommet til at kravet
beholdes.

Brannsikkerhet

Bestemmelsene om brannvern var revidert vesentlig i 1985.
De er nå foretatt en del endringer på bakgrunn av
erfaringer med forskriften etter at den trådte i kraft.
Videre er det foretatt noen tillegg på bakgrunn av bl.a.
brannen på hotell Caledonien.

Statens bygningstekniske etat skal uttale seg om brann-
tekniske forhold før det gis byggetillatelse for over-
nattingssteder og pleieanstalter med mer enn 20 senger.
Fritatt for å innhente slik uttalelse blir alle kommuner
med tilstrekkelig kompetanse. Dette viderefører hotell-
brannlovens § 3, som er foreslått opphevet ved ny
brannlov. Denne bestemmelsen (kap. 14:15) trer i kraft
først når hotellbrannloven blir opphevet, se kap. 62:1.

Bygningsråd kan ved ombygging eller påbygging o.l. av
en bygning kreve brannsikring også i de deler av bygningen
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som ikke omfattes av søknadspliktige arbeider. Dette for å
yurdere bygningens totale personsikkerhetsnivå.

De.tidligere bestemmelser i Byggeforskrift 1985 kap. 30,
36 og 37 som la dispensasjonsmyndigheten til Statens
bygningstekniske etat, er fjernet i Byggeforskrift 1987,
slik at dispensasjonsmyndigheten etter de nevnte kapitler
(på samme måte som etter kap. 31 - 35 og 38 - 39)
tilligger bygningsrådet i samsyar med den alminnelige
regel i plan- og bygningslovens § 7.

Godkjenning for sement oq armeringsstål, jfr. kap, 12

Statens bygningstekniske etat skal kunne sette i gang
godkjenning av sement og armerjngsstål. Bakgrunnen er at
sement og armeringsstål ikke lar seg kontrollere på
byggeplassen.

Forskriften innfører en hjemmel som det forutsettes ikke
skal tas i bruk dersom man klarer å opprette kontroll ved
en frivillig ordning, fortrinnsvis ved standardisering.
Det er nå håp om at frivillig ordning kan organiseres.
Dersom dette viser seg umulig, vil det bli tatt kontakt
med alle herørte parter før godkjenningsordning igang-
settes.

Sikkerhetskontroll ay heisanlegg_ og krav til heis,
kap . 18 q_g_45

Forskrifter om heiskontroll er innført til gjennomføring
av plan- og bygningslovens § 106 a som hittil ikke har
vært satt i kraft (i påvente av forskriftenes vedtakelse).
Kap. 18 inneholder de formelle krav til sikkerhetskontroll
av heisanlegg, mens kap. 45 inneholder de tekniske kray
til installasjonene.

Sikkerhetskentroll åv heisanlegg skal foretas minst hvert
annet år av

kommunal heiskontrollør, eller
sikkerhetskontrollør tilsatt i landsomfattende
sikkerhetskontrollordning som er bemyndiget av
departementet.

Kommunene velger hvilken ordning som skal gjelde innen den
enkelte kommune. I tillegg kan Statens bygningstekniske
etat kontrollere heisaniegg.

Norges Byggstandardiseringsråd oppretter nå en landsom-
fattende ordning, som vil være operativ fra 1. juli 1987.

Fra 1. juli 1987 bortfaller tidligere kommunale vedtekter om
heiskontroll opprettet Med hjemmel i plan- og hygnings-
loven, jfr. § 119.

Flvtende brensel, kap. 30:665

Kravene til rom for lagring av flytende brensel svarer
realiteten til dagens bestemmelser, bortsett fra at de nå
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er foreslått satt opp i tabell. Kravene er tilpasset
dagens forskrift til lov om brannfarlige varer, som
imidlertid ventes å bli endret i løpet av året. I denne
forbindelse viser vi til det vedtatte prinsipp at alle
bygningstekniske krav skal innarbeides i byggefor-
skriftene.

Ikrafttreden ka . 62 o over an sbestemmelser jkap. 61) 

Byggeforskrift 1987 trer i kraft 1. juli 1987. Samtidig
oppheves følgende forskrifter:

Byggeforskrift 1985 av 15. november 1984.

Forskrifter for fabrikkmessig framstilling av betong-
varer til bygningsbruk av 8. januar 1974.

Forskrifter for fabrikkmessig framstilling av brann-
klassifiserte dører 8. oktober 1974.

Forskrifter om godkjenning av konstruksjonssystemer for
fabrikkframstilte hus og elementer for hus av 15. juni
1981.

Forskrifter om godkjenning av bedrifter som tilvirker
fabrikkframstilte hus og elementer for hus av 15. juni
1981.

Forskrifter om brannteknisk godkjenning av bygnings-
materialer av plast av 15. juni 1981.

Forskrift om gebyr ved sentral godkjenning av bygge-
produkter av 10. januar 1985.

For arbeid hvor det søkes om byggetillatelse innen ett år
fra ikrafttredelse - innen 1. juli 1988 - kan byggherren
velge om byggeforskrift 1985 eller byggeforskrift 1987
skal legges til grunn. Bygningsrådet kan forlenge over-
gangsperioden for arbeid som har krevd lang prosjektering.
Heisforskriftene gjelder likevel i sin helbet fra 1. juli
1987.

liLiJQilL

Forskriften er forutsatt uendret i en forholdsvis lang
periode, så vidt mulig i en 5-årsperiode. Veiledningen
derimot skal kunne endres i denne perioden. Brukeren vil
dermed få et stabilt og samtidig tidsmessig regelverk å
holde seg til.

Som vedlegg til dette rundskriv følger oversikt over de
viktigste endringer i Byggeforskrift 1987 i forhold til
Byggeforskrift 1985.
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KORT OVERSIKT OVER VIKTIGSTE ENDRINGER I BYGGEFORSKRIFT (BF)
1987 I FORHOLO TIL BYGGEFORSKRIFT 1985

1

In en materiellendrin .

Samlet alle tvungne godkjennings- og
kontrollordningeri ett kapittel.Det er
presisert at godkjenning av konstruk-
sjonssystemerfor elementerogså gjelder
driftsbygninger.

In en materiellendrin .

Endret. Mindre endringerfor moderni-
sering av kapitlet.Tilpasningtil ny
Plan- og bygningslov(pb1.).

Innførtkrav om at bygningsrådskal inn-
hente uttalelsefra Statensbygningstek-
niske etat før det gis byggetillatelse
for hotelleretc. Trer først ikraftved
opphevelse av Hotellbrannloven.Byg-
ningsrådsom har myndighetetter Hotell-
brannlovens § 3 vil bli unntattfra
plikt til å innhente uttalelse. Det
sammegjelderfor bygningsrådsom har et
særlig betryggende opplegg for saks-
behandlingav disse bygningskategorier.

Ingenmateriellendringetter forskrift
vedtatt1. juli 1985.

Ingenmateriellendrin etter forskrift
vedtatt 1. juli 1985.

Kap 11 ForskriftensVirkeområde

Kap 12 Godkjenningog kontroll

Kap 13 Norsk Standard

Kap 14 Søknadom byggetil-'
latelse,meldingom
konstruksjonerog an-
legg og kontrollmed
byggearbeid.

Kap 15 Mindre byggeatbeidpå
boligeiendom.

Kap 16 Fritidsboliget.generelt

Kap 17 Drittsbygningergenerelt Endret. Særkravtil driftsbygningerer
innarbeidet i særkapitlene.Kap 17 er
gjort gjeldendefor tilsvarendebygnin-
ger for dyr utenom landbruket.

Kap 18 Installasjohog kon- Nytt. Inneholderde formellereglerfor
troll av heis, rulletrapp installasjon,kontrollog reparasjon av
og rullendefortau.. heis etc. Bestemmelseneer tatt fra de-

partementetsutkasttil forskriftslik
det fulgte Ot.prp.nr.45 (1984-85)om
bl.a.'ny§ 106 a i pbl. til Stortinget.

Kap 21 Kartverk

Kap 22 Grad av utnytting

Endret. Detaljkrav til kartverk er
overførttil veiledning.

Er endretav Miljøverndepartementet.
Tre ulike beregningsmåterkan brukesut
fra den enkelteskommunesvalg..

Endretfor etasjeantall og måling av
avstand.

Flere bestemmelser endret. Dispensa-
myndighet skal liggetil bygningsrådet.
InnvendigeoverflateIn3 er fjernetpga
skille av klassene. Fjernetuheldige
formuleringer.Bestemmelsersom har vært

Kap 23 Etasjeantall,høyde og
atkomst.

Kap 30 Brannvern felles-



bestemmelser



vanskeligei praksis,er gjort klarere.

Innført hjemmel for å sette krav om
branntekniskesikringstiltaki eksiste-
rende bygning når det foretassøknads-
pliktigearbeideri del av bygningen.
Det vil bli nærmerepresiserti veiled-
ningenat slikekrav ikke skal være ho-
vedregelen ved behandling av byggear-
beidersom omhandlesi pb1. § 87.

Innførthjemmelfor skjerpingav kravene
for særlig store bygninger, begrenset
til å ta vare på forskriftenspersonsi.k-
kerhetsnivå.

Kap 31 Boliger- brannvern

Revidertebestemmelsertil tekniskerom.

Endrinqgjeldermulighettil å benytte
bygningsbrannklasse4 i 3 etasjerinnen-
for en branncelle. Tilpasningtil ak-
septert byggeskikk som ikke falt inn
under formuIeringi BF 1985.

Kap 32 Skoler,barnehagerog Endretfor barnehager. Tilpasning
fritidshjem- brannvern til akseptable arealer for 2-etasjes

bygningi skråttterreng.

Kap 33 -Forsamlingslokaler- Justert. Justering gjelder krav til
brannvern skillemot birom. Krav til møbleringog

til scenergjortmer funksjonsrettet.

Kap 34 Industri,håndverkog Endret for rømningsvegeri arbeidsloka-
lager.Kontor:Garasjer. ler. Akseptereri en viss utstrekning
Brannvern. vindu som rømningsveg.

Endretfor sprinklerog brannventilasjon
for å unngå behov for dispensasjonerfor
vanligeutføreiser.Kravsnivåuendret.

Endret for kontor med brancelleover
flereeta5jerog for arealer kontorer.
Smidigere bestemmelser. Ingenendring
av personsikkerhet.

Endret for garasjer. Presiseringav
kraveneog tilpasningtil reellt brann-
potensiale. Forenkletpresentasjon.Det
er innførtlempligerekrav for små ga-
rasjer, særlig i tilknytningtil egen
bruksenhet.

Kap 35 Salgslokaler- brannvern Endretfor arealer. BF 85 hadde to
tabellermed forskjelligearealbegrens-
ninger.Disse er sammenfattetog jus-
tert.Apner for størrearealerder dette
er branntekniskakseptabelt. Tilpasset
forventedebygningsstørrelser.

Endret for salgslokalerover flereetas-



jer for å gjøre bestemmelsenesmidigere.

Kap 36 Overnattingssteder- In en materielle endrin(er. Justert
brannvern
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Kap 37 Sykehusog pleiean-
stalter brannvern

Kap 41 Kravtil rom

uheldigeformuleringer.Endring i kap
30 for å kunne sette kraV til eksiteren-
de deler av bygningvil være vesentlig
for bygningskategorien.

Endretslik at bygningsrådkan dispense-
re. Vil foreløpigbare ha betydning for
bygningsrådsom kan gi branntekniskbyg-
getillatelseetter Hotellbrannlovens§
3. Ved opphevelseav hotellbrannloven
vil Statensbygningstekniskeetat uttale
seg også om dispensasjonsløsningene.Vi
anser det derfor ubetenkeligat dispen-
sasjonfølgerhovedregelen.

Endretslik at bygningsrådkan dispense-
re. Tilsvarendesom for overnattingsste-
der.

Endret. Materielt nivå stort sett
uendret. Fjernetadgangtil 2-etasjer
bygningi bygningsbrannklasse3, fordi
slik bygningikke gir tilstrekkeligtid
for evakuering.

In en materiell endring.

Endretslik at bestemmelsene også skal
gjelde for tilsvarendebygningerutenom
landbruket.

Ingen endring i kravene fra BF 1985.
Innarbeidetkrav til søppelrom- erstat-
ter BF 1985kap 48.
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Kap 38 Skur,arbeidsbrakke,
trelaStopplagmm -
brannvern

Kap 39 Driftsbygninger-
brannvern

Kap 42 Grunn og fundamenter Nvtt. Erstattertidligerebestemmelser,
men er gjort funksjonsrettet.

Kap 43 Bygningsdeler. Nvtt. Erstattertidligerekap 43, 44 og
45. Er gjort funksjonsrettet.

Endretfor breddepå dør til boenhet.
Breddeøkt fra 9M til 10M.

Kap 44 Trapp og rampe Nvtt. Erstattertidligerekap 46. Mer
funksjonsrettet. Presiserer krav til
rampe som del av kommunikasjonsvegetter
kap 41.

Kap 45 Eeis, rulletrappog Nvtt. Inneholderde tekniskekrav til
rullebånd installasjonog bygningsmessigeforhold
tekniSkekraV som departementet hadde innarbeideti

forskriftsutkastetsom fulgteOt.prp.om
bl.a. ny § 106 a til Stortinget. Gjort
mer funksjonsrettet.



Kap 46 Sanitæranlegg.

Kap 47 Ventilasjonsanlegg

Kap 48 Elektriskeanleggog
antenner

In en materiell endrin . Overførtfra
tidligere47:2 og nå gitt eget kapit-
tel.

In en materiellendring.Detaljkravtil
luftvekslingeroverførttil veiledning.
Kapitlet er gjort mer funksjonsrettet.
Vil kunneåpne for ny teknisk kunnskap
om problemerved inneklimasom forventes
å bli et prioritertområdede nærmeste
årene.

Inten materiellendring. Tidligerekap
47:3 og 47:4. Mulig forløperfor innar-
beidelseav utvidedekrav til elektriske
anlegg?
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Kap 49 Røykkanalog varmeanlegg Nytt. Erstattertidligerekap 49. Gjort
funksjonsrettet. Tidligere kap var
svært detaljert. Tidligereenkelt-



bestemmelseroverføres til veiledning
som eksempelpå akseptabelutførelse.

BF 1987 (49:321)opprettholderbestem-
melsen i BF 1985 (49:121)om at det skal
være skorstein(røkpipe)i alle småhus
som ikke er tilknyttetfjernvarmeanlegg.

Kap 51 Bæreevneog sikkerhet

Kap 52 Lydforhold.

Endrede krav til plasseringav bygning
der ras kan forekomme.Kraveneer gjort
avhengigav nominellårlig sannsynlighet
for tas. Tilpasset Norges Geotekniske
Instituttsanbefalingerfor regulerings-
planer. Endringenskyldesuklar formn-
lering som har ført til at flere kommu-
ner har lagt seg på et lavererisikonivå
enn forskriftensintensjon.

For øvrig ingenmaterielleendringer.

Endret.Redaksjonell endringskyldes
bl.a endredeinternasjonalestandarder.

Detinnføreskravtilfasader i
støybelastedeområder. Det settes
generelt krav til utendørslydnivåfra
bygningstekniskeinstallasjoner.

Krav til lydforholdi hotellerm.m.
begrensettil soverommed tilsvarende
nivå som for bolig. Krav til sykehus
m.m. er satt som minimumsnivåfor til-
tilpasningtil driftsforholdene.

Kap 53 Varmeisolasjonog tett- Endret. Nye standardergir marginalt
het endredeÀ-verdier. Tidligere k-verdi

heter nå U-verdi (internasjonalt).Vide-
re er ekvivalentverdierfjernet fra
standardenog må dermedogså fjernesfra
forskriften.

Fjernet særkrav til småhus. Ved bedre
veiledning er særkravene unødvendige.



Kap 61 Tkrafttreden

Dette gir bedre fleksibilitetved spesi-
elle løsningerog tillater omfordeling
som for andre bygninger.

In en endrin i mater.ieltkravsnivå.

Ingenendring.•

Ingenendrinq.

Tilsvarendeovergangstidsom for BF
1985. Bestemmelsenefor heis kap 18 og
45 trer likeveli kraft 1. juli 1987
uten overgangsbestemmelser.

Ikrafttreden 1. 'uli1987. Unntakfor
bestemmelsesom forutsetter opphevelse
av hotellbrannloven(14:15).

Opphevelseav 7 forskrifter.
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Kap 54 Tilflukstrom

Kap 55 Stillaserog arbeids-
maskiner

Kap 61 Overgangsbestemmelser

- Forskriftog veiledningfås kjøpt hos Norsk ByggtjenesteForlag
eller er tilgjengelighos bokhandlerne.

- Ny adresse: Statensbygningstekniskeetat (BE)
Møliergaten16
Postboks8150 Dep.
0034 OSLO 1


