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Agenda
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• Krav i TEK / VTEK
• Løsninger
• Erfaringer
• Spørsmål



TEK / VTEK
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TEK 17 Tekniske forskrifter til Plan- og Bygningsloven

VTEK – Veiledning til Teknisk forskrift.



Risikoklasser og brannklasser
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Risikoklasser:
• 1 – Bygg uten faste arbeidsplasser
• 2 – Kontor, lager, industri mv.
• 3 – Skoler og barnehager
• 4 – Boligbygg
• 5 – Forsamlingslokaler, kjøpesenter mv.
• 6 – Andre overnattingsbygg, sykehus, sykehjem, hotell



Risikoklasser og brannklasser

5

Brannklasse fastsettes med bakgrunn i risikoklasse og antall etasjer:



Krav til ytterkledning og hulrom
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Overflater i hulrom i ytterveggkonstruksjoner betraktes på samme 
måte som utvendig overflate og må ha minst like gode branntekniske 
egenskaper.
Byggverk i brannklasse 1 og boliger inntil 3 etasjer kan ha uklassifiserte 
overflater i hulrom.



Krav til ytterkledning og hulrom
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Spesielle situasjoner som kan gi strengere krav til ytterkledning:

Dersom det er krav til brannvegg grunnet avstand mindre enn 8 
meter mellom byggverk er det krav til vegg og kledning i 
ubrennbare materialer (A2-s1,d0)

Brannrådgiver kan ha valgt analyseløsninger i brannkonseptet som 
krever strengere krav enn de preaksepterte ytelsene som angitt på 
forrige side.



Hvilke produkter ivaretar disse ytelsene?
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A2-s1,d0: Alutile A2, 
Betong/fiberbaserte plater, 
andre metallplater med 
ubrennbar kjerne

B-s1,d0 / B-s3,d0: Alutile FR, 
Brannimpregnert 
trekledning, 
komposittplater, andre 
metallplater med begrenset 
brennbar kjerne

D-s3,d0: Alutile PE, 
ubehandlet trekledning, 
polykarbonat (også E)

E: Royalkledning, 
plastkledning (treimitasjon)



Krav til innerkledning
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Muligheter / handlingsrom
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Preaksepterte unntak:
Yttervegg i byggverk i brannklasse 2 og 3 kan ha utvendig overflate som tilfredsstiller 
klasse D-s3,d0 [Ut 2], når enten
ytterveggen er utformet slik at den hindrer brannspredning i fasaden, eller
byggverket er i risikoklasse 1, 2 og 4 og har inntil fire etasjer, og det er liten fare for 
brannspredning til og fra nabobyggverk.

Analyseløsning:
Brannrådgiver har mulighet til å gjøre fravik fra de preakseptert løsningene. 



Utforming av yttervegg
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Hulromsventil:



Utforming av yttervegg
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Inndeling i ubrennbare felt



Innfesting
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Lekter:
I utgangspunktet krav til brannklassifiserte 
/ ubrennbare lekter i bygg i brannklasse 2 
og 3 grunnet krav til hulrom

Ubehandlet trelekter kun i brannklasse 1.

men,

Det kan gjøres særskilte vurderinger på 
trelekter i bygg med kledningkrav B-s1,d0



Typiske feil
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Feil: Vindsperre uten klassifisering (E)

Rett: Vindsperre med klassifisering (B-
s1,d0)

Alternativt: GU-gips (A2-s1,d0)


