
ing Vidar Aarnes 

VELKOMMEN  

TIL KURS I  

BYGGTEKNISK 
FORSKRIFT 
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ing Vidar Aarnes 

NYE FORSKRIFTER 

 
- TEK 10 Forskrift om tekniske krav til byggverk  

 

- Veiledning for Byggteknisk forskrift 

 

- Forskrift om byggesak  

 

- Veileder for Forskrift om byggesak 
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ing Vidar Aarnes 

TEK 10 

Forskrift om tekniske krav til 

byggverk (Byggteknisk forskrift) 

• Ikrafttreden 1.7.2010, men div overgangsbestemmelser 
se kap 17. 
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ing Vidar Aarnes 

TEK 10 

Veiledning for Forskrift om tekniske 

krav til byggverk (Byggteknisk 

forskrift) 

• Oppdatert pr. 1. april 2012. 

• Dynamisk vil endres fortløpende 

• Kun tilgang pr nett www.dibk.no 

• Utgiver: Direktoratet for byggkvalitet 
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http://www.be.no/


ing Vidar Aarnes 

Byggesaks forskrift 

 

• Forskrift om byggesak (Byggesaks forskrift)  

– Hva krever søknad 

– Kommunens saksbehandling 

 

• Erstatter Godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) 

• Med unntak av § 14-2, § 14-4, § 14-5, § 14-6 og § 14-7 

trer denne forskrift i kraft 1. juli 2010.  
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ing Vidar Aarnes 

BYGGESAKSFORSKRIFT 

• Kapittel 2.  

• Tiltak som krever søknad og tillatelse  
• § 2-1. Bruksendring  

• Endret bruk av byggverk  (for eksempel næring til bolig) 

• Tilleggsdel tas i bruk til hoveddel eller omvendt. (Hoveddel er definert i ”grad 

av utnytting” og er det samme som tidligere BOA) 

 

• § 2-2. Søknadsplikt og ansvarsrett for våtrom  

• Våtrom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1, og krever bruk 

av ansvarlige foretak for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll.  
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ing Vidar Aarnes 

BYGGESAKSFORSKRIFT 

• Kapittel 3.  

• Tiltak som krever søknad og tillatelse og som 

kan forestås av tiltakshaver  
       Som mindre tiltak regnes oppføring, endring, fjerning og riving mv. av 

følgende tiltak: 

• a) Tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er 

over 50 m
2
 . Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.  

• b) Frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken 

samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m
2
 

• c) Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet.  

• d) Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m
2
.  

• e) Antennesystem med høyde inntil 5,0 m 
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ing Vidar Aarnes 

BYGGESAKSFORSKRIFT 

• Kapittel 4.  

• Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling  
       Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse  

• a) Mindre frittliggende bygning (ikke beboelse) 

– Mønehøyde inntil 3,0 m 

– Gesimshøyde inntil 2,5 m. 

– Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan ikke være over 15 m
2
  

 

• b) Følgende mindre tiltak i eksisterende byggverk:  

– 1. Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde  

– 2. Installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en 

bruksenhet eller branncelle  

– 3. Reinstallering og reparasjon av ildsted.  
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ing Vidar Aarnes 

BYGGESAKSFORSKRIFT 

• Kapittel 4.  

• Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling  
       Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse  

• c) Følgende mindre tiltak utendørs:  

– 1. Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m.  

– 2. Innhegning mot veg med inntil 1,5 m høyde. (ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei)  

– 3. Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m
2
 som monteres flatt på vegg.  

– 4. Mindre antennesystem. Antennemast høyde inntil 2,0 m. Parabolantenne diameter inntil 1,2 m  

– 5. Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 2,0 m, eller 

forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m.  

– 6. Mindre fylling eller planering av terreng.  

• Maks 3,0 m avvik i spredtbygd strøk 

• Maks 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk.  

• Maks 0,5 m for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse  

• Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 2,0 m.  
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ing Vidar Aarnes 

BYGGESAKSFORSKRIFT 

• Kapittel 4.  

• Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling  
       Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse  

• c) Følgende mindre tiltak utendørs:  
 

- 7. Graving for kabler  

- 8. Lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd  

- 9. Intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig 

terrenginngrep.  
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ing Vidar Aarnes 

BYGGESAKSFORSKRIFT 

Kapittel 14. Kontroll av tiltak  

Det skal gjennomføres uavhengig kontroll av: 

– Fuktsikring ved nybygging 

– Ombygging av våtrom i alle boliger 

– Lufttetthet i nye boliger 

– Fritidsboliger med mer enn én boenhet  
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ing Vidar Aarnes 

BYGGESAKSFORSKRIFT 

Kapittel 14. Kontroll av tiltak  

Følgende kontrolleres alle tiltaksklasser: 

– Tilstrekkelig prosjektering 

– Utforming av viktige løsninger 

– Nødvendig produksjonsunderlag 

 
• Tiltaksklasse 1 kan være fritids- og enebolig, tomannbolig, rekkehus, kjedehus, små 

barnehager, 

• Tiltaksklasse 2 kan være boligblokker, kontor-, forretnings- og skolebygg (t.o.m. 5 

etg.),middels store endringer av eksisterende byggverk i tiltaksklasse 2 og 3 som 

medfører endringer av konstruksjon 
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ing Vidar Aarnes 

BYGGESAKSFORSKRIFT 

Kapittel 14. Kontroll av tiltak  

  I tiltaksklasse 2 og 3:  

• Kontroll av prosjektering 

– Energieffektivitet, lufttetthet og fuktsikring i 

yttervegger, tak og terrasser 

– Bæresystemer 

– Geoteknikk 

– Brannsikkerhet  
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ing Vidar Aarnes 

BYGGESAKSFORSKRIFT 

Kapittel 14. Kontroll av tiltak  

  I tiltaksklasse 2 og 3:  

• Kontroll av utførelse: 

– Byggfukt 

– Lufttetthet 

– Ventilasjon 
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ing Vidar Aarnes 

BYGGESAKSFORSKRIFT 

• Kapittel 16. Overtredelsesgebyr  

 

Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr.  

• Foretak ilegges inntil angitte beløpsgrenser 

• Privatpersoner inntil halvparten av angitte 

beløpsgrenser 
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ing Vidar Aarnes 

BYGGESAKSFORSKRIFT 

• Kapittel 16. Overtredelsesgebyr  

Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr.  

• Den som utfører eller lar utføre tiltak uten 

nødvendig tillatelse ilegges gebyr:  

– 1. inntil kr 10 000 der tiltaket er i overensstemmelse 

med krav  

– 2. inntil kr 50 000 der tiltak ikke er i samsvar med krav  

– 3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig 

uopprettelig skade 
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ing Vidar Aarnes 

BYGGESAKSFORSKRIFT 

Kapittel 16. Overtredelsesgebyr  

• Den som bruker eller lar bruke tiltak uten  

 bruksendring, ferdigattest eller midlertidig  

 brukstillatelse 

 - 1. inntil kr 10 000 der tiltaket er i overensstemmelse med     

 krav  

 - 2. inntil kr 50 000 der tiltaket ikke er i overensstemmelse 

 med, eller bruken kan føre til personskade, alvorlig 

 materiell skade eller skade for miljøet  

 - 3. inntil kr 200 000 der bruken har ført til, personskade, 

 alvorlig materiell skade eller skade for miljøet.  
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ing Vidar Aarnes 

BYGGESAKSFORSKRIFT 

Kapittel 19.  

Ikrafttreden og overgangsbestemmelser  

• § 19-1. Ikrafttreden  

    Med unntak av § 14-2, § 14-4, § 14-5, § 14-6 og § 

14-7 trer denne forskrift i kraft 1. juli 2010.   

 

    § 14-2, § 14-4, § 14-5, § 14-6 og § 14-7 trer i kraft 

1. juli 2011. (Kap 14 kontroll av tiltak) 
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ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

 

 
Myndighet 

Forskrift: Kommunal- og regionaldepartementet 

 

Veileder: Statens bygningstekniske etat 
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ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

 

 

Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak  

• For fritidsbolig med én boenhet er det 

enkelte unntak bl.a.: 
– Universell utforming 

– Adkomst 

– Utearealer  

– Utsyn 

– Tilpasset energikrav <150m² 

KAPITELL 1 FELLES BESTEMMELSER 
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ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

 

Verifikasjon av funksjonskrav  

• Der ytelser ikke er gitt i forskriften, skal 

forskriftens funksjonskrav verifiseres   

– a) ved at byggverk prosjekteres i samsvar 

med preaksepterte ytelser (VEILEDNINGEN) 

– b) ved at byggverk prosjekteres i samsvar 

med ytelser verifisert ved analyse som viser at 

forskriftens funksjonskrav er oppfylt.  
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KAPITELL 2 DOKUMENTASJON AV KRAV 

 

 

 

 



ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

KAPITELL 3 DOK. AV PRODUKTER 

 

• Dokumentere at produktene har nødvendige 

egenskaper 

• Gjensidig godkjenning  

 Dersom et produkt lovlig markedsføres i 

annet EØS-land, godtas markedsført i Norge 

uten ny prøving eller kontroll.  
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ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

 

 Kapittel 3, Dokumentasjon av produkter 

-Unntak for byggevarer uten, eller med lav 

betydning 
 

PRODOK, et samarbeidsprosjekt mellom byggenæringen, tekniske 

kontrollorgan og myndighetene om å utarbeide matriser som viser 

minimumskrav til produktdokumentasjon for byggevarer. Matriser utarbeides 

fortløpende og kan finnes hos Sintef Certification  
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ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

 

 Kapittel 3, Dokumentasjon av produkter 

-Unntak for byggevarer uten, eller med lav 

betydning 
 

PRODOK, et samarbeidsprosjekt mellom byggenæringen, tekniske 

kontrollorgan og myndighetene om å utarbeide matriser som viser 

minimumskrav til produktdokumentasjon for byggevarer. Matriser utarbeides 

fortløpende og kan finnes hos Sintef Certification  
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ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

 

 Kapittel 3, Dokumentasjon av produkter 
 

Noen mulige nasjonale sertifiserings-, godkjennings- og kontrollordninger 

SINTEF Byggforsk  

Produktdokumentasjon utstedt av SINTEF Byggforsk  

 

Kontrollrådet  

 

Nemko  

 

Norges branntekniske laboratorium  

Produktdokumentasjon utstedt av NBL  

 

Norsk Treteknisk Institutt  
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ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Teknisk Godkjenning 

 

Sjekk sertifisering på 

www.sintef.no  
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ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

KAPITELL 4 DOK. AV FDV 

Dokumentasjon for driftsfasen  

• Nødvendig dokumentasjon som grunnlag for  

igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold 

 

Oppbevaring av dokumentasjon for driftsfasen  

• Dokumentasjon for driftsfasen skal 

overleveres til og oppbevares av eier  

 

 

27 



ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 
 

 
Kapittel 5 Grad av utnytting 

Skal angis som:  

Bebygd areal (BYA)prosent  

Bebygd areal (%-BYA)  

Bruksareal (BRA) (Inkludert parkeringsareal) 

Prosent bruksareal (%-BRA). 

Beregningsregler med henvisning til NS 3940, noen 

unntak.  
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ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT  

 Kapittel 5 Grad av utnytting 
 

 

 

 

 

 

Det vises til T-1459 Grad av utnytting for nærmere veiledning. 
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ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 
 

 
Kapittel 6 Beregnings og måleregler 

•Etasjeantall (etasje er plan, som inneholder hoveddel) 

•Høyde 

•Avstand 

•Areal definisjon på mindre bygning (<50 m²) 

•(Ingen klare måleregler nevnt i forskrift, - detaljert i 

veiledning, kap 6 har henvisning til NS 3940) 
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ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT  

 Kapittel 6 Beregnings og måleregler 

•Etasjer defineres   

•Måleregler, som i vesentlig samsvarer med NS 3940 

•Definisjon på hoveddel og tilleggsdel 
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ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 
 

 
Kapittel 7. Sikkerhet mot naturpåkjenninger  

 
Innledning 

Kapittel 7 omfatter krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger,  

 

•Flom 

•Stormflo 

•Skred 

•Ras 
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ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT  

 Kapittel 7 Sikkerhet mot naturpåvirkning 
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Sikkerhetssone mot erosjon 



ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 
 

 
Kapittel 8. Uteareal og plassering av 

byggverk 
 

 

Regulerer bl.a.:  

 

-Gangatkomst til byggverk 

-Kjøreadkomst 

-Parkeringsareal 

-Trapp i utearealer 
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ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 
 

 
Kapittel 8. Uteareal og plassering av 

byggverk 
 

 

Regulerer bl.a.:  

 

-Gangatkomst til byggverk 

-Kjøreadkomst 

-Parkeringsareal 

-Trapp i utearealer 
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ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 
 

 
Kapittel 9. Ytre miljø 

 

Regulerer bl.a.: 

 

•Forurensing i grunn 

•Avfallsplan 

•Utslipskrav vedovner 
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ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 
 

 

Personlig og materiell sikkerhet 

Konstruksjonssikkerhet 

Nedfall og sammenstøt med byggverk 

Kapittel 10. Konstruksjonssikkerhet 
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http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

 

Preaksepterte ytelser for: 

• Nedfall og sammenstøt med byggverk 

 - Forankring 

 - Snøfanger 

 - Dør, port, vindu eller liknende som slår ut mot beferdet område må ha underkant    

 minimum 2,25 m, eller ikke slå ut > 0,3m. 

 - Hjørner og framstikkende kanter som kan gi fare for sammenstøt, må merkes og 

 sikres. 

Kapittel 10. Konstruksjonssikkerhet 
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ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

 

 

Kapittel 11, Sikkerhet ved brann 

Tiden bygningsdelen opprettholder 

vesentlig   funksjon angis i minutter 

(30, 60..) 

 

Branncelle vegg/etasjeskille  

betegnes E. Isolasjon betegnes I. 

(EI60)  

 

Lastbærende funksjon betegnes R. 

R 90, betyr at bæreevne skal være 

ivaretatt i 90 minutter. 
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ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING  
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

 

 Bolig risikoklasse 4 
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ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann 
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§ 11-13. Utgang fra branncelle 

  

1. Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger 

til to uavhengige rømningsveier eller én utgang til rømningsvei som har to 

alternative rømningsretninger som fører videre til uavhengige rømningsveier 

eller sikre steder.  

2. Brannceller i byggverk i risikoklasse 4 med inntil 8 etasjer kan ha utgang til ett 

trapperom utført som rømningsvei. For boenheter forutsettes at minst ett vindu 

eller balkong er tilgjengelig for rednings- og slokkeinnsats, jf. § 11-17.  

3. Brannceller som består av flere etasjer, eller har mellometasje, skal ha minst 

én utgang fra hver etasje. I byggverk i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan utgangen 

fra disse planene, utenom inngangsplanet, være vindu som er tilrettelagt for 

sikker rømning.  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann 
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Fortsetter § 11-13. Utgang fra branncelle  

 

4. I lave byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan 

utgangen fra branncelle enten føre til sikkert sted, eller til rømningsvei som 

bare har én rømningsretning, forutsatt at hver branncelle har vinduer som er 

utformet og tilrettelagt for sikker rømning.  

5. Brannceller for et stort antall personer skal ha tilstrekkelig antall, og minst to 

utganger til rømningsvei.  

6. Fra brannceller som bare er beregnet for sporadisk personopphold kan utgang 

gå gjennom annen branncelle.  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann 
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Fortsetter § 11-13. Utgang fra branncelle  

7. Dør til rømningsvei skal sikrer rask rømning. Følgende skal minst være 

oppfylt: 

 

a) Dør skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og den skal være lett å åpne 

uten bruk av nøkkel.  

b) b) Dør skal slå ut i rømningsretningen. Dør til rømningsvei kan likevel slå 

mot rømningsretningen dersom det ikke er fare for oppstuving ved 

rømning.  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann 
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Preaksepterte ytelser 

Følgende ytelser må minst vare oppfylt: 

 

 4.  

 Fra bolig kan rømningsvindu som har underkant mindre enn 5 m over 

 planert terreng, vare en av rømningsveiene. Ved høyde mer enn 3 m 

 over terreng bør det monteres stige for a lette rømningen. 

 5.  

 Fra bolig kan rømningsvindu som ligger mellom 5 m og 7,5 m over 

 planert terreng, være en av rømningsveiene, hvis det er fastmontert 

 stige med ryggbøyler. Ved større høyder må det monteres utvendig 

 trapp.  

 Stige eller trapp må ha avstand minimum 2m fra vindu, eller vare 

 skjermet mot flammer og strålevarme. 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann 
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Preaksepterte ytelser forts.. 

 

 6. Rømningsvinduer må ha høyde minimum 0,6 m og bredde 

 minimum 0,5 m. Summen av høyde og bredde må være minimum 

 1,5 m, jf. § 11-13 figur 4. Svingvinduer med dreieakse, må ha 

 tilsvarende effektiv åpning. 

 7. Rømningsvinduer må vare lette å åpne uten bruk av 

 spesialverktøy. 

 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann 
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Eksempel branncelle 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann 
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Eksempel utg. branncelle 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann 
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Branncelle med utgang til to  

trapperom utført som rømningsvei  

(to uavhengige rømningsveier).  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann 
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Branncelle med utgang til rømningsvei  

(korridor) med to   alternative  

rømningsretninger som fører til to  

trapperom utført som rømningsvei 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 11, Sikkerhet ved brann 
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I risikoklasse 4 må minst  

Annethvert  rom for varig  

opphold ha rømningsvindu.  

Rømningsvindu må ha  

høyde minimum 0,6 m og  

bredde minimum 0,5 m.  

Summen av høyde og bredde 

må være minimum 1,5 m,  

Svingvinduer med dreieakse, 

må ha tilsvarende effektiv  

åpning. 

Anbefalinger 

Avstand fra golv til underkant  

av vindusåpningen bør være 

 maksimalt 1,2 m. 



ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 11, Sikkerhet ved brann 
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Avstand fra dør i branncelle 

til nærmeste trapp eller  

utgang til sikkert sted må  

være maksimalt 15 m når det  

finnes bare én trapp eller  

utgang 



ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 11, Sikkerhet ved brann 
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Avstand fra dør i branncelle til  

nærmeste trapp eller utgang til  

sikkert sted må være  

maksimalt 30 m når det finnes 

flere trapper eller utganger 



ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 11, Sikkerhet ved brann 

Bredde + høyde = minimum 1,5m 

53 

Byggverk i risikoklasse 1, 2 og 4 må ha enten handslokkeapparat eller 

egnet brannslange som rekker inn i alle rom. 

Brannslokkeutstyr må vare plassert slik at brukerne lett kan finne 

fram til det og kunne ha mulighet til a slokke 

branntilløp i startfasen for det utvikler seg til en større brann.  



ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann 
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§ 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk  

 

•Mellom lave byggverk skal det være minimum 8,0 m innbyrdes avstand, 

med mindre det er truffet tiltak for å hindre spredning av brann 

 

•Høye byggverk skal ha minimum 8,0 m avstand til annet byggverk, med 

mindre byggverket er utført slik at spredning av brann hindres 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk 
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§ 12-1. Krav om universell utforming  

 

•Byggverk for publikum 

•Byggverk for arbeidsbygning 

•Med mindre bygget er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse 

 

§ 12-2 Krav om tilgjengelig boenhet 

•Boenhet i bygning med krav til heis 

•Boenhet med alle hovedfunksjoner (stue, soverom, bad, toalett) på 

inngangsplan 

 

§ 12-3 Krav om heis i byggverk 

•Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to eller flere etasjer 

•Bygning med tre etasjer eller flere som har boenheter skal ha heis 

 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk 
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§ 12-7. Krav til rom  og annet oppholdsareal 

•Tilgjengelig boenhet (der det er krav til heis) skal være dimensjonert for 

rullestol på inngangsplan 

•Der det er krav til universell utforming skal rom ha trinnfri tilgang og 

snuareal dia. min 1,5m.  

 

§ 12-9 Bad og toalett 

•Boenhet skal ha minst ett bad og toalett med følgende krav: 

•Fri gulvplass med snusirkel 1,5m foran toalett 

•Min 0,9m fri gulvplass på en side av toalett og 0,2 på den andre 

•Fri passasjebredde på 0,9m fram til fri plass ved siden nav toalett 

•Mulighet for trinnfri dusjsone 

•Vegg i dusj og toalettsone skal gi festemulighet for ettermontering av 

utstyr 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk 
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§ 12-7. Krav til rom  og annet oppholdsareal 

Ingen krav til høyder, kun anbefalinger: 

•Romhøyden i oppholdsrom i boenhet bør være minimum 2,4 m i de deler 

av rommet som forutsettes møblert, og ikke lavere enn 2,2 m utenfor 

møbleringssone.  

 

•Romhøyde i bod, bad og toalett bør ikke være lavere enn 2,2 m. 

 

•I rom i byggverk for publikum og i arbeidsbygning bør romhøyde være 

minimum 2,7 m. 

 

•For boenhet anbefales et minste areal på 7 m2 for rom for varig opphold. 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk 
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§ 12-7. Krav til rom  og annet oppholdsareal 

•Byggverk med krav til universell utforming med mange rom med samme 

funksjon, gjelder kravene kun 1/10 av rommene 

•Tilgjengelig boenhet (der det er krav til heis) skal være dimensjonert for 

rullestol på inngangsplan 

•Der det er krav til universell utforming skal rom ha trinnfri tilgang og 

snuareal dia. min 1,5m.  

 

§ 12-9 Bad og toalett 

•Boenhet skal ha minst ett bad og toalett med følgende krav: 

•Fri gulvplass med snusirkel 1,5m foran toalett 

•Min 0,9m fri gulvplass på en side av toalett og 0,2 på den andre 

•Fri passasjebredde på 0,9m fram til fri plass ved siden nav toalett 

•Mulighet for trinnfri dusjsone 

•Vegg i dusj og toalettsone skal gi festemulighet for ettermontering av 

utstyr 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk 
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§ 12-9 Bad og toalett 

 

•Bygg med krav til universell utforming (publikum og kontor) skal ha: 

•Synlig fargekontrast gulv/vegg 

•Fastmontert utstyr skal ha synlig fargekontrast 

•Min 0,9m fri gulvplass på en side av toalett 

•Fri passasjebredde på 0,9m fram til fri plass ved siden nav toalett 

•Tilstrekkelig fri plass under servant 

•Trinnfri dusjsone minimum 1,6 m x 1,3 m.  

 

§ 12-10 Bod og oppbevaringsplass 

•Innvendig oppbevaringsplass eller bod på 3m² (1-roms 1,5m² eller 

skap) 

•Oppbevaringsplass eller bod på min 5m² BRA for sykler, sportsutstyr, 

barnevogner, hagemøbler.  

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 12, Planløsning og bygningsdeler 
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Synlig fargekontrast 

mellom gulv, vegg  

og fastmontert utstyr 



ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk 
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§ 12-11 Balkong og terrasse 

 

•Ved høydeforskjell større eller lik 0,5 m skal det sikres med rekkverk 

•For bygg med krav til tilgjengelig boenhet (heis krav) skal: 

•Balkong/terrasse fra hovedplan skal være trinnfri  (maks 25mm) 

•Balkong/terrasse/uteplass fri gulvplass 1,5m snusirkel 

 

 

§ 12-12 Avfallsystem og kildesortering 

•Tilrettelegges for kildesortering av avfall 

•Ved krav til tilgjengelig boenhet (heis krav) og universell utforming 

(kontor og publikum) skal felles avfallsystem være lett tilgjengelig, 

trinnfri og innkasthøyde maks 1,1m 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk 
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§ 12-13 Badstu kjølerom og fryserom 

•Dør skal åpnes fra innsiden 

 

§ 12-15 Dør, port, mv. 

•Inngangsdør min fri bredde 0,9m  

•Dør internt i boenhet min fri bredde 0,8m 

•Dør skal ha fri høyde minimum 2,0m 

•Intern dør der det er krav til universell utforming min 0,9m 

•En rekke tilleggskrav der det er krav til universell utforming 

 

§ 12-16 Trapp 

•Sikker avgrensning og håndlist på begge sider 

•Jevn stigning samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde 

•Trapp med rette løp skal ha samme dybde på inntrinn. Inntrinn min 

0,25m. 

•Repos skal ha størrelse til å stanse fall. Repos ved høyde >3,3m  

 

 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk 
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§ 12-16 Trapp 

•Trapperom skal ha god belysning.  

•Inntrinn skal ha sklisikker overflate 

•Fri bredde min 0,9m. Fri høyde min 2,1m. Internt i boenhet min fri 

bredde 0,8m og fri høyde 2,0m. 

•Trapp som ikke har rette løp, skal ha effektiv bredde tilsvarende rette 

løp. For svingt trapp skal inntrinn i indre ganglinje være min 0,15.  

 

Hovedtrapp for flere boenheter 

•Bredde 1,1m høyde 2,1m 

•Håndlist i to høyder 

•Luminanskontrast på 0,8 på inntrinn 

•Dybde repos min 1,5m  

 

 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 12, Planløsning og bygningsdeler 

64 

Trapp skal ha jevn stigning 



ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 
Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk 
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§ 12-17 Rekkverk 

•Høyde i trapper og ramper min 0,9m 

•Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner min 1,0 m. Der det er mer 

enn 10,0m, krav til 1,2m. 

•Håndlist på rekkverk 0,9m over gulv/trinn.  

•Åpning i rekkverk inntil høyde 0,75m maks 0,10m 

•Horisontal avstand mellom bygningsdel og rekkverk maksimum 0,05m.  
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ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 12, Planløsning og bygningsdeler 
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Maksimumsmål på åpninger 

i rekkverk 



ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 
Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk 
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§ 12-20 Vindu og andre glassfelt 

•Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde skade på person 

eller husdyr skal ikke benyttes, eller sikres. Sikres ved brystning opp til 

0,8m, eller personsikkerhetsrute.  

•Glassfelt og glassdør i kommunikasjonsvei skal ha 

personsikkerhetsrute.  

•Glassfelt skal kontrastmerkes, hvis fare for sammenstøt 

•Barnesikring fra og med andre etasje 

•Renhold farefritt 

  

 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 12, Planløsning og bygningsdeler 
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Sikring av glassfelt med 

kontrastmerket glassmarkør på  

begge sider, med forskjellig  

mønster for dør og glassfelt 



ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13. Miljø og helse 

  

69 

§ 13-2 Ventilasjon i boenhet 

Krav: 

•Rom for varig opphold frisklufttilførsel på min 1,2m³ pr time pr m² 

gulvareal når rom er i bruk. Min 0,7m³ pr time pr m² gulvareal når 

rommet ikke er i bruk  

•Soverom skal ha 26m³ friskluft pr time pr sengeplass ved bruk 

•Rom som ikke er for varig opphold skal ha 0,7m³ pr time pr m² 

gulvareal 

•Kjøkken, sanitærrom og våtrom skal ha avtrekk 

 

§ 13-5 Radon 

•Bygning for varig opphold skal ha radonsperre mot grunn 

•Bygning for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i 

byggegrunn som kan aktiveres hvis innerluften overstiger 100 Bq/m³ 

•Punkt 2 gjelder ikke hvis pkt 1 kan dokumenteres oppfylt 

 

 

  

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13, Miljø og helse 
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§ 13-5 Radon 

Radonmembran som  

tettesjikt i grunn føres 

utenfor huslivet, og med 

fall som sikrer god 

avrenning 

Ettersom det er vanskelig 

å gjennomføre egnede  

tiltak etter at byggverket 

er oppført, skal alle nye  

bygninger utføres med  

radonmembran  

(tettesjikt mot grunnen).  



ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13, Miljø og helse 
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§ 13-5 Radon 

Egnet tiltak: 

 

• Radonbrønn 

 

• Strenger med perforerte 

rør i det kapilærbrytende 

sjiktet under betongplaten.  



ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13. Miljø og helse 
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§ 13-7. Lydisolasjon 

Skille mellom brukerområder skal ha lydisolerende egenskaper som sikrer 

tilfredsstillende lydforhold med hensyn på luftlyd i brukerområder og på 

omliggende arealer.  

 

Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lydnivå fra trinnlyd og 

strukturlyd fra et brukerområde dempes slik at andre brukerområder sikres 

tilfredsstillende lydforhold.  
 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html


ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13, Miljø og helse 
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Der det stilles krav til luftlydisolasjon, må skillekonstruksjonene beskytte mot  

overføring av luftlyd.  

 

I brukerområder der det settes krav til trinnlydisolasjon, må det velges løsninger 

og benyttes egnede materialer som bidrar til å dempe trinnlyd fra vanlig 

gangtrafikk og forventet bruk av bygningen.  

 

 

Preaksepterte ytelser 

Aksepterte grenseverdier for luftlydisolasjon for forskjellige bygningstyper er gitt  

i NS 8175 Lydforhold i bygninger, Lydklasser for ulike bygningstyper.  

Lydklasse C i NS 8175 tilfredsstiller bygningsmyndighetenes minstekrav.  

 

 

http://www.standard.no/no/Sok-og-kjop/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=316901


ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13. Miljø og helse 
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§ 13-12. Lys 

Byggverk skal ha tilfredsstillende tilgang på lys uten sjenerende 

varmebelastning. 

 

Rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende tilgang på 

dagslys, med mindre virksomheten tilsier noe annet. 
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ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13, Miljø og helse 
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•Med rom for varig opphold forstås stue, kjøkken, soverom og arbeidsrom. 

 

•Krav til dagslys  

 

• Gjennomsnittlig dagslysfaktor i rommet er minimum 2 % 

• Rommets dagslysflate utgjør minimum 10% av rommets gulvareal. (Hele 

gulvet uavhengig av målverdighet) 

 

§ 13-12 Lys 



ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13, Miljø og helse 
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§ 13-12 Lys 

Dersom skjerming utgjør mer enn 

20° i høyde, målt fra horisontal- 

planet gjennom vinduets midt- 

høyde, må dagslysflaten økes. 

  

I slike tilfeller er ikke verifisering  

ved 10 %-regelen særlig godt 

egnet. 



ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13, Miljø og helse 
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§ 13-12 Lys 

Areal på utkragede 

bygningsdeler på planet over 

må legges til bruksarealet til 

underliggende rom i rommets 

bredde når 10 %-regelen 

benyttes for å verifisere 

rommets dagslysforhold 



ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13, Miljø og helse 

 

 

 

 

 

78 

Rom for varig opphold, som stue, kjøkken, soverom og arbeidsrom skal ha 

vinduer som gir rommet tilfredsstillende utsyn. Tilfredsstillende utsyn 

oppnås når vindusflater hindrer innestengtfølelse og gir person som 

oppholder seg i rommet god kontakt med det fri både sittende og stående. 

 

 

 

§ 13-13. Utsyn 

Rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende utsyn med 

mindre virksomheten tilsier noe annet. 

Preaksepterte ytelser utsyn: 

I boenhet må stue ha minst ett vindusfelt der underkant vindusglass er  

maksimum 1,0 m over underliggende gulv slik at det oppnås  

tilfredsstillende utsyn for både stående og sittende.  

Kravet gjelder ikke for loft eller kjeller. 



ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13, Miljø og helse 
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Tilfredsstillende utsyn  

innebærer at personer som  

oppholder seg i rommet skal  

ha god kontakt med det fri,  

både sittende og stående 



ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13. Miljø og helse 
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§ 13-15. Fukt fra grunnen  

 

 

Rundt bygningsdeler under terreng og under gulvkonstruksjoner på bakken 

skal det treffes nødvendige tiltak for å lede bort sigevann og hindre at fukt 

trenger inn i konstruksjonene.  
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ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13, Miljø og helse 

 

 

 

 

 

81 

Preaksepterte ytelser fukt fra grunn (utdrag) 

 

1. Yttervegger og gulv i kontakt med terreng må beskyttes av et 

drenerende lag  

 

2. Drenerende masser må sikres mot gjenslamming, for eksempel med 

fiberduk. Eventuell kjeller under grunnvannstand må utføres vanntett. 

 

3. Drensledning må legges i tilstrekkelig dybde rundt grunnmur. Der 

grunnen er selvdrenerende, f.eks. av grus eller sprengstein, kan 

drensledning sløyfes. 

 

4. Yttervegger og gulv under eller i kontakt med terreng må beskyttes mot 

kapillært oppsuget vann med et kapillærbrytende sjikt.  

 



ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13. Miljø og helse 
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§ 13-16. Overflatevann  

Terreng rundt byggverk skal ha tilstrekkelig fall fra byggverket dersom ikke andre 

tiltak er utført for å lede bort overflatevann.  

 

  

 



ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13, Miljø og helse 
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Preaksepterte ytelser overflatevann 

 

Terreng rundt byggverk skal planeres med fall utover minimum 1:50 i en 

avstand på minimum 3 m. Hvor terrenget gjør dette vanskelig, kan 

alternative tiltak være fall langs veggen, avskjæringsgrøfter o.l. 

 

Takvann må ledes bort i rør eller så langt bort fra byggverket at det ikke 

fører til fuktpåkjenning av bygningsdeler under terreng. 

 

Anbefalinger 

Massene i terrengoverflaten bør være relativt vanntette, slik at kun 

begrensede mengder nedbør og overflatevann renner rett ned i bakken 

inntil byggverket. 

 



ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13. Miljø og helse 
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§ 13-17. Nedbør  

1. Fasadekledning, vindu, dør og installasjon som går gjennom vegg, skal 

utformes slik at nedbør som trenger inn blir drenert bort og fukt kan tørke ut 

uten at det oppstår skader.  

 

2. Tak skal prosjekteres og utføres med tilstrekkelig fall og avløp slik at regn og 

smeltevann renner av, og slik at snøsmelting ikke fører til skadelig ising.  

 

3. I luftede takkonstruksjoner hvor kondens kan oppstå på undersiden av 

taktekking eller taktekking ikke er tilstrekkelig tett til å forhindre inntrenging av 

vann, skal underliggende konstruksjon beskyttes ved hjelp av et vanntett 

undertak.  

 

  

 



ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13, Miljø og helse 
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Slagregn, det vil si kombinasjon av regn og vind, skaper ofte de største 

fuktpåkjenningene på yttervegg. 

 

Preaksepterte ytelser fasader 

Fasaden må utformes slik at nedbør som treffer veggen, renner av og slik 

at nedbør som trenger inn bak kledningen, ikke kan trenge inn i 

konstruksjonen. Vann som driver inn bak kledningen ved slagregn må 

kunne dreneres ut. 

 

Bak kledningen må det være et vindsperresjikt som hindrer vann i å trenge 

videre inn i konstruksjonen. 

 

Anbefalinger 

Vegger og tak bør utføres med totrinns tetting mot regn- og 

vindpåkjenning. Det vil si at det er et drenert og ventilert luftrom bak den 

primære tettingen mot nedbør.  



ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13, Miljø og helse 
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Preaksepterte ytelser vedr tak: 

Det må være så stort fall at det ikke oppstår vanndammer på tekningen.  

 

Vann som renner av taket må ledes bort fra bygningskonstruksjonen ved 

hjelp av nedløpssystem, slik at bygningen ikke får skadelig fuktpåkjenning. 

 

Minste takhelning vil være forskjellig for de enkelte taktekninger og 

undertak. Takhelning på asfalt takbelegg og takfolier må være min. 1:40. 

 

Tak må utformes slik at man ikke får snøsmelting med skadelig ising til 

følge. På tak uten lufting må smeltevann ledes fra kaldere til varmere deler 

av taket og dreneres bort i frostfritt nedløp, uten bruk av varmekabler.  

 

Taktekning må ha tilstrekkelige oppkanter mot tilliggende konstruksjoner 

for å unngå lekkasjer, for eksempel ved dørterskler. Taket må være utført 

slik at vann kan renne av uten å trenge inn i konstruksjoner, selv om sluk 

eller nedløp blokkeres. 



ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13, Miljø og helse 
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De ulike takteknings- og undertaksmaterialene som finnes, har varierende 

grad av vanntetthet. For opplektede tekninger (for eksempel takstein) vil 

regn-, snø- og smeltevann slippe gjennom omleggene. Undertaket har 

som oppgave å fange opp vannet og lede dette bort. 

 

 

Preaksepterte ytelser vedr undertak: 

Det må velges undertaksmateriale som er egnet for den aktuelle 

takkonstruksjonen. Ved valg av undertak, må man ta hensyn til type 

tekning, takfall og klimatiske forhold på stedet. 



ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13. Miljø og helse 
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§ 13-20. Våtrom og rom med vanninstallasjoner 

1. Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på 

konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens. 

 

2. Følgende skal minst være oppfylt: 

 

 a)    Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de 

 deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. 

 Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes 

 til sluk. 

 

 b)    I våtrom skal bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes 

 negativt av fukt være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. 

 Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten. Materialer velges slik at 

 faren for mugg- og soppdannelse er minimal. 

  

 



ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13. Miljø og helse 
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c)    I rom som ikke har sluk og vanntett gulv, skal vanninstallasjoner ha 

overløp eller tilsvarende sikring mot fuktskader. Gulv og vegger som 

kan komme til å bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal 

utføres med fuktbestandige materialer. 

 

d)    Rom uten sluk skal utformes slik at eventuelle lekkasjer 

synliggjøres. 

 

 e)    Vegger med innebygde sisterner eller lignende skal sikres mot 

 fuktinntrengning fra lekkasjer fra installasjonen. Eventuelle lekkasjer 

 skal synliggjøres og i andre rom enn våtrom skal lekkasjen føre til 

 automatisk avstengning av vannet. 



ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13, Miljø og helse 
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Preaksepterte ytelser vedr fuktsikring våtrom 

 

Våtrom må ha vanntett gulv og overgangen til vegg. Vegger som 

regelmessig kan bli utsatt for vannsøl være vanntette.  

 

Vanntett sjikt kan være egne membranprodukter som banemembran og 

påstrykningsmembran, eller det kan være overflatematerialer med 

dokumentert tettefunksjon (vinylbelegg, baderomspaneler og 

våtromsmalinger). 

 



ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13, Miljø og helse 
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Preaksepterte ytelser vedr fall våtrom 

Enten: 

• Tilstrekkelig fall vil være 1:50 minimum 0,8 m ut fra sluket dersom dusjen 

er over sluket. Hvis dusjen ikke er over sluket, må det også være fall 

1:50 fra og med dusjens nedslagsfelt og til sluket.  

Eller: 

• Det må være fall mot sluk på hele gulvet, minimum 1:100. Fallet må 

være jevnt fordelt i rommet, men kan med fordel økes i dusjsonen. 

Våtrommets vanntette sjikt må i alle ytterkanter nå minimum 25 mm 

høyere enn overkant slukrist. 

 

• Lekkasjevann skal kunne renne til sluk fra ethvert sted i våtrommet. 

Dette   medfører at det i de fleste tilfeller må være fall til sluk på hele 

gulvet. 



ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13, Miljø og helse 
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Minste utstrekning på vanntett  

sjikt i våtrom 



ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13, Miljø og helse 
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Preaksepterte ytelser vedr rom uten sluk 

 

Alle vanninstallasjoner skal være sikret mot utilsiktet vannutstrømming.  

Vanninstallasjoner uten overløp, må ha automatisk lekkasjestopper.  

Gulv i rom med vanninstallasjon som ikke har sluk og vanntett gulv, må utføres med 

materialer som ikke er fuktømfintlige. 

 

Fliser, banevare, heltre (ubehandlet og malt/beiset/lakkert) og parkett (som er 

lakket etter legging) vil vanligvis tåle dette. 

 

Parkett som ikke er lakket etter legging, høytrykkslaminat på trefiberstamme og 

andre overflater som er fuktømfintlige eller hvor fuktighet lett kan trenge inn til 

fuktømfintlig materiale, er ikke godt nok, med mindre forventet fuktbelastning er 

lav og overflaten lokalt er beskyttet med ekstra utstyr som lekkasjetrau. 



ing Vidar Aarnes 

VEILEDNING TIL 
BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Kapittel 13, Miljø og helse 
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Preaksepterte ytelser vedr sisterner 

 

I våtrom må sisterner og lignende monteres i en prefabrikkert kassett. 

Våtrommets vanntette sjikt må dekke gulv og vegger inne i hulrommet og være 

kontinuerlig med resten av sjiktet for vegg og gulv. Eventuelt lekkasjevann må 

dreneres ut i våtrommet slik at lekkasjen raskt blir synlig. 

 

I andre rom enn våtrom må sisterner plasseres i prefabrikkert kassett med 

vanntett overflate.  

Det må være en automatisk lekkasjestopper inne i hulrommet.  

http://byggeregler.be.no/wp-content/uploads/2010/06/TEK10-13-20-fig021.png


ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

Følgende minstekrav skal ikke overskrides: 

U-verdi 

yttervegg 

U-verdi 

tak 

U-verdi 

gulv 

U-verd i 

vindu 

Lufttetthet, luft- 

veksling/ time 50Pa 

Bygning 0,22 

(20cm) 

0,18 

(25cm) 

0,18 

(20cm) 

1,6 3,0 
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Kapittel 14. Energi 



ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 
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Kapittel 15. Instalasjoiner og anlegg 

Dette kapitlet omfatter krav til varme- og kulde insallasjoner, innvendige  

vann- og avløpsinstallasjoner, utvendige vannforsynings- og avløpsanlegg  

samt krav til løfteinnretninger. 



ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 
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Kapittel 15. Instalasjoiner og anlegg 
§ 15-6. Innvendig vanninstallasjon 

 

Utdrag av hva som skal være oppfylt:  

 

•Det skal legges til rette for enkelt vedlikehold av vanninstallasjon.  

 

•Vanninstallasjonen skal være lett utskiftbar.  

 

•Lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på installasjon og  

  bygningsdel.  

 

•Det skal være tilfredsstillende avstengningsmulighet. Stoppekran skal  

  være lett tilgjengelig og merket.  

 

•Tappested for forbruksvann skal ikke ha vanntemperatur som kan forårsake  

  forbrenningsskade.  



ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 
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Kapittel 15. Instalasjoiner og anlegg 
§ 15-7. Innvendig avløpsinstallasjon 

 

Utdrag av krav: 

 

Utvendig tappested kan ha naturlig drenering. 

 

Alt utstyr som er tilknyttet avløpsinstallasjon skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon. 

 

Installasjon skal ha nødvendige rensepunkter for rengjøring.  

 

Avløpsrør skal være selvrensende.  

 

Avløpsinstallasjon skal ha minst én lufteledning ført til det fri uten vannlås, med mindre  

det dokumenteres at avløpet kan fungere tilfredsstillende ved bruk av annen løsning.  



ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 
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Kapittel 16. Sikkerhetskontroll av heis 

Reglene i dette kapitlet omfatter administrative bestemmelser om heis og  

løfteinnretninger. Det beskriver krav, ansvar, plikter og tiltak for å ivareta  

sikkerheten ved anlegg i driftsperioden.  



ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 

§ 17-1. Ikrafttreden  

 

       Forskriften trer i kraft 1. juli 2010.  

 

§ 17-2. Overgangsbestemmelser  

Med unntak for bestemmelser i kapittel 4, samt § 9-4 og § 9-6 til § 9-9 kan  

tiltakshaver fram til 1. juli 2011 velge om hele tiltaket skal følge forskriften eller  

bestemmelsene i forskrift 22. januar 1997 nr. 33 om krav til byggverk og  

produkter til byggverk.  

 

(2) Kommunen kan tillate at forskrift 22. januar 1997 nr. 33 om krav til 

byggverk og produkter til byggverk legges til grunn også for søknader som 

kommer inn etter 1. juli 2011. Dette gjelder kun for tiltak der prosjektering er 

påbegynt før 1. juli 2010 og der bruk av forskriften vil føre til omfattende og 

kostbare omarbeidelser.  
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Kapittel 17. Ikrafttreden 



ing Vidar Aarnes 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT 
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Konklusjon på vesentlige endringer: 

•Baderom har fått alternativ fallregel (25mm høyde på terskel og fall på hele gulv) 

•Utsyn vinduer, har tallfestet brystning til 1,0 m, gjelder ikke kjeller og loft 

•Rømningsvei fra annen hvert oppholdsrom i bolig 

•Krav til bredde på dør internt i boenhet 80 cm (90 dør) 

•Høyde på rekkverk ved balkonger skal være 1,0m og 1,2m over 10m.  

•Boenhet skal ha minst ett bad og toalett med:   

 

 - snusirkel med diameter på minimum 1,5 m foran toalett 

 - minimum 0,9 m fri gulvpl. på den ene siden av toalettet, 0,2 m på andre 

 - fri passasjebredde på 0,9 m fram til fri plass ved siden av toalett. 

  

  

 

 

 

 

 

 


