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Til fylkesmennene
fylkeskommunene
kommunene

ENDRINGER I BYGGEFORSKRIFTERAV 1. AUGUST 1969
KAPITTEL 54 VARMEISOLERINGOG TETTHET

medhold av § 6 i bygningslovenav 18. juni 1965
har Kommunal-og arbeidsdepartementetden 4. november 1980
gitt forskrifterom endringav kap. 54 VARMEISOLERINGi

byggeforskrifteneav 1. august 1969. Til orienteringved-
./.	 legges avtrykk av det endredekap. 54 VARMEISOLERINGOG

TETTHET.

Endringenei byggeforskriftenevil bli kunngjort
Norsk Lovtidendavd. I.

Endringenetrer i kraft fra.1. januar 1981, jfr.
avsnitt II i forskriftene. Det er imidlertid gitt over-
gangsbestemmelsersom i korthetgår ut på at de tidligere
bestemmelserkan brukes når det er gitt byggetillatelsefor

tiltaket før forskriftenesikrafttreden,jfr. bygningslo-

vens §§ 93 og 96, eller når byggearbeidethar krevd omfat-
tende prosjekteringog søknad om byggetillatelse blir

sendt innen 31. desember 1981.

For eneboligerog tomannsboligerog for kjedehus

med høyst 2 boliger i hvert hus er det dessuten i tabell 54:5

bestemt at byggherrenfram til 31. desember 1982 kan velge

mellom to alternativerfor krav til k-verdi (varmegjennom-

gangskoeffisient)for yttervegg og vindu/vindusdørsom er

mindre strengeenn de som gjelderfra 1. januar 1983.

Hovedhensiktenmed de nye forskrifterer å skape
et teknisk grunnlagfor energisparingi bygninger.
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De innebærer,derfor skjerpedekrav til varmeisoleringi for-

hold til de nåværendeforskrifterog dessuten krav til

tetthet.

I gjeldendeforskrifterer landet delt inn i 4
temperatursonermed ulike krav til k-verdier. Soneinndelin-

gen er nå sløyfet,slik at ett sett krav skal gjelde for hele

landet. Det nye kapittel 54 inndelerbygninger og rom, bort-

sett fra ovennevntesmåhus, i 3 grupper etter den innetempe-

ratur de forutsettesoppvarmettil. Gruppene får ulike krav

til k-verdi som gjelder for hele landet.

Hovedbegrunnelsenfor disse endringeneer at de vil

medføre forenklingfor bransjen og for byggesaksbehandlingen,

og at de energiøkonomiskegrunner for å opprettholdesone-

inndelingikke veier særlig tungt i forhold til fordelene.

Nærmere forklaringvedrørendede nye forskriftene

vil bli gitt i veiledningtil byggeforskriftene,som så

vidt mulig vil bli utgitt samtidigmed eller snarestmulig

etter at forskriftsendringenetrer i kraft.

Ved rundskrivH-1029 av 16. februar 1976 fra

Kommunal-og arbeidsdepartementeter departementetsmyndig-

het til å dispenserefra byggeforskriftene(med virkning

fra 1. april 1976) delegerttil fylkesmennenefor så vidt

gjelder en rekke bestemmelser,bl.a. kap. 54. Fylkesmennene

vil såledesha myndighettil også å dispenserefra de nye

bestemmelseri kap. 54. Departementetvil understrekeat de

nye bestemmelsersom nevnt er gitt av hensyn til energi-
sparingi bygninger,og at dispensasjonbare må gis når

særlige grunner tilsier det.

Vi legger ved noen eksemplarerav dette rundskriv

med vedlegg og ber om at det blirgjort kjent for vedkom-

mende tjenestemenn.

Vi ber kommunen gjøre rundskrivetmed vedleggkjent

for bygningsrådene.

Etter fullmakt

røm
T. Grotmol



Vedlegg

ENDRINGER I BYGGEFORSKRIFTERAV 1. AUGUST 1969

(Gitt av Kommunal-og arbeidsdepartementet4.november
1980 i medhold av § 6 i bygningslovenav 18. juni
1965)

I byggeforskrifterav 1. august 1969 gjøres
følgendeendringer:

Kapittel 54 skal lyde:

Kap. 54 VARMEISOLERINGOG TETTHET

	

:0 Innledning


Kravene i dette kapittel gjelder utformingenav
bygningskonstruksjoneneog tar sikte på god energi-
økonomi.Energiforbruketpåvirkes imidlertidogså
av ventilasjonen. Krav til denne finnes i
kap. 47.

Forskriftenedeler bygningerog rom inn i tre
grupperetter den innetemperaturde forutsettes
oppvarmettil. Primær del av bolig, kontor, skole
o.l. forutsettesalltid å tilhøre gruppen med inne-
temperaturminst 18 °C. Kjel1er som inneholder
overveiendesekundæredeler, forutsettesoppvarmet
til 10-18 0C og kjeller som bare skal holdesfrost-
fri, til 0-10 °C. Lokaler i industri-og lagerbygg
der menneskeroppholderseg varig, forutsettesi
alminnelighetoppvarmettil 10-18 0C.

For beregningsregler,målemetoderog definisjoner
vises til

NS 3031, 2. utg. Beregningav bygningers
energi- og effektbehov
til oppvarming

NS 3940

-

Areal- og volumberegning
av bygninger

NS 8200

-

Bestemmelseav bygningers
lufttetthet

	

:1 Generelt

Bygning som skal holdes oppvarmet,skal være iso-
lert mot varmetapog være tett slik at et godt inne-
klima kan opprettholdesuten unødig energibruk
og fare for nedfukting.

Fasader skal være utformet slik at solstråling
ikke fører til så stor temperatdrøkning
bygningensrom at det på grunn av dette blir nød-



vendig med kjøling for å opprettholdeet
akseptabeltinneklima. Bygningsrådetkan i.sær-
skilte tilfellerlempe på dette kravet.

Kravene i :2 til varmeisoleringav de enkelte
bygningsdelerkan fravikesdersom det godtgjøres
at bygningensenergiforbruklikevelikke vil bli
høyere enn om disse kravene hadde vært oppfylt.
Varmegjennomgangskoeffisientene(k-verdiene)må
dog ikke overstigeverdiene i Tabell 2, kolonne 3.

Rom med overskuddsvarmefra arbeidsprosesseller
lignende,nedkjølterom og tilliggenderom som
utsettesfor unormale temperaturereller ventila-
sjonsforhold,skal isoleres i den utstrekningdet
er nødvendigav hensyn til et godt inneklimaog
en god energiøkonomi.

For småhus finnes kravene i :5.

:2 Isolerin mot varmetap

Rom som forutsettesoppvarmettil 18 0C eller
høyere temperatur,skal begrensesmot det fri og
mot uoppvarmetrom av bygningsdelersom ikke har
høyere k-verdi enn angitt i Tabell :2, kolonne 1.
Industriog lager kan likevelutføres etter kolonne 2.

For rom som forutsettesoppvarmettil minst 10 °C,
men mindre enn 18 °C og for rom som forutsettes
oppvarmetbare i korte perioder,gjelderkolonne 2.
For rom som oppvarmestil høyst 10 0C gjelder
kolonne 3. Rom som ikke oppvarmestil minst 0 0C,
kreves ikke varmeisolert.

Hvis rom som forutsettesoppvarmettil 0 °C eller
høyere temperatur,grenser til annet rom som
grensertil det fri, skal den samledevarmeiso-
leringmellom det mest oppvarmederom og det fri
oppfyllekravene i Tabell :2.

Den angitteverdi for fasadergjeldergjennomsnitt
av alle bygningensfasader,medregnetvinduer,
dører o.l. Ved beregningav denne kan det tas
hensyn til den del av solstrålingengjennom
vinduer som under gjennomsnittsforholdantas
bidra til ønsket oppvarmingav bygningen.
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Tabell 54:2 Høyeste tillattevarmegjennomgangskoeffisient

(k-verdi)for bygningsdeler1)

Bygningsdel k-verdi W/m2 °C

innetemperatur9C




minst 18 9C2) 10-18 °c 0-10 °C




1




.2 3

Fasader og
kjellerytter-
vegger

0,45




0,70 0,90

2 Tak 0,23




0,40 0,65

3 Golv-mot det fri - 0,23




0,35 0,45

4 Golv mot ikke
oppVarmet rom
med samlede ven-
tilasjonsåpnin-
ger < 0,2 m2 pr; 0,30




0,45 0,60
100 m2 grunn-
flate





5 Golv på grunnen 0,30




0,50 0,60

6 :PorterI indu7
stri-og lager-
bygg

2,00




2,00




For småhus gjelder Tabell :5.

) Industri og lager kan likevelutføres etter kolonne 2.

For industri-og lagerbyggder det samlede areal
av porter overstiger5 % av brutto fasadeflate
(fasadeflatemedregnetvinduer og porter), gjelder
kravet til fasadensk-verdiden del av fasaden som
ikke består av porter.

For golv på grunnengjelderkravet både som
gjennomsnittfor hele golvet og for et I m bredt
randfelt langs bygningensyttervegger.

:3 Tetthet


Bygning skal være så tett at lekkasjermålt etter
NS 8200 ikke overstiger3,0 m3 luft i timen pr.
m3 oppvarmetvolum for bygningeri høyst 2 etasjer,
og 1,5 m3 for øvrigebygninger. Volum i kjeller
regnes ikke med. Kravet gjeldernår trykkforskjel-
len mellom inneluftog uteluft er 50 Pa.



De enkeltebygningsdelermot det fri skal være så
tette at luftlekkasjerved trykkforskjell50 Pa
ikke overstiger0,4 m3/m2h, for vinduer 1,7 m3/m2h,
målt etter.NS 3206.

Tilslutningerog fuger skal være tette slik at
det ikke OppStår sjenerendetrekk eller nedfukting.

:4 Påvisnin av k-verdier

Påvisningav k-verdierkan utføresved beregning
etter NS 3031, 2. utgave, eller ved måling etter
anerkjentmetode. Virkningav kuldebroersom følge
av gjennombruttisoleringi de enkeltebygnings-
deler skal medregnes. De i NS 3031 angitbbereg-
ningsverdier(ekvivalentek-verdier)for vinduers
varmebalansekan brukes for et totalt vindusareal
på maksimalt 15 % av brutto golvarealfor hus med
breddemaksimalt 10 m. Bare golvarealav primære
deler regnes med. For hus med størrebredde kan
-dettevindusarealøkes med 3 % av det indre golv-
areal som befinner seg mer enn 5 m fra fasadens
utside, se figur. Er den totale vindusflatestørre
enn dette, regnes for den overskytendedel med k-
verdieruten hensyn til solstråling(natt-k-verdier),
se NS 3031.

Arealerog volumer beregnesetter NS 3940

5000

YTRE GOLVAREAL

INDRE GOLVAREAL

Dersom kravene i Tabell :2 fravikesetter reglene
i :1, tredje avsnitt, kan isoleringav golv på
grunn inngå i omfordelingsberegningenebare med
den del som ligger i et 6 m bredt randfelt langs

bygningensyttervegger.



	

:5 Spesielleforskrifterfor småhus

	

:51 Generelt

Med småhusetter kap. 54 forståsfrittliggende
eneboligerog tomannsboligersamt kjedehusmed
høyst 2 boliger i hvert hus.

For småhusgjelder ikke kravene i kap. 54 :2 og :3.
Bestemmelsenei kap. 54 :0, :1 og :4 gjelder for
småhus så langt de passer. For øvrig gjelder for
småhus følgendekrav:

	

:52 Fasader

Ytterveggerog vinduer skal oppfyllekravene i
Tabell :5. Kravet til vinduersk-verdi gjelder
som middelverdifor glass-,ramme- og karmdel.
De angittek-verdierforutsetterat vindusarealet,
karm og ramme medregnet,ikke overstiger15 % av
brutto areal av husets primære deler. økes
vindusarealetutover dette, må isoleringenav
vegger eller vinduer økes så mye at den samlede
fasadesmidlere k-verdi ikke blir høyere enn den
ellers ville blitt.

Ytterveggeneskal være så tette at luftlekkasjen
ved en trykkforskjellpå 50 Pa ikke overstiger
0,4 m3/m2h, for vinduene 1,7 m3/m2h.

Ytterdr skal ha en midlere k-verdi,karm og
eventuellglassdel.medregnet,-somikke overstiger
verdien angitt i Tabell :5. Den skal oppfylle
samme krav til tetthet som vinduer.

For hus med vindfangeller entrè= er skilt fra
boligenMed dør, gjelder kravet den samlede varme-
isoleringhos denne dør og Ytterdøren.

	

:53 Tak og Eolv

Tak og golv skal ha høyst de k-verdiersom er
angitt i Tabell :5 og skal være så tette at luft-
lekKasjerved trykkforskjell50 Pa ikke over-
stiger 0,4 m3/m2h.

	

J:54 Klelleryttervegger

Kjellerytterveggertil andre rom enn rom til varig
opphold skal ned til 1 m under terrengha k-verdi
som ikke overstigerverdien angitt i Tabell :5.



Tabell 54 :5

Bygningsdel k-verdi
w/m2 oc

1 Fasader

Krav fram til 31.12.82

Alternativ 1

Yttervegg 0,35

Vindu og vindusdør 2,10

Alternativ 2

Yttervegg 0,25

Vindu og vindusdør 2,70

Krav fra 1.1.83

Yttervegg 0,25

Vindu og vindusdør 2,10

2 Tak 0,23

3 Golv mot det fri 0,23

4 Golv mot ikke oopvarmet rom
med samlede ventilasjons-
åpninger < 0,2 m2 pr.-100 m2 0,30
grunnflate

5 Golv på grunnen 0,30

6 Kjelleryttervegger, ned til
1 m -under terreng 0,80

7 it erdør 2,00

:55 Ti1slutninEerog fuger

Tilslutningerog fuger mellom bygningsdelerskal
være isolerteog tette slik at det ikke oppstår
sjenerendetrekk eller nedfukting. Den totale
luftlekkasjenhos bygningenmålt etter NS 8200
skal ikke overstige4,0 m3 luft i timen pr.
volum av primær delx). Kravet gjelder når trykk-
forskjellenmellom inneluftog uteluft er 50 Pa.

x)se NS 3940



II

IKRAFTTREDENOG OVERGANGSBESTEMMELSER

Forskriftenetrer i kraft fra 1. januar 1981.

De tidligerebestemmelserkan imidlertidbrukes

når det er gitt byggetillatelsefor tiltaket før
forskriftenesikrafttredenog byggearbeidetblir
satt i gang innen 1 år etter at tillatelsenble
gitt og fullføresuten opphold,jfr. bygnings-
lovens §§ 93 og 96, eller

når byggearbeidethar krevd omfattendeprosjek-
tering som er ferdig eller på detnærmesteferdig
ved forskriftenesikrafttreden,og søknad om
byggetillatelseer sendt innen 31.desember1981.
Departementetkan i særligetilfelleforlenge
fristen.


