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HØRINGSINNSPILL KONKRETE PARAGRAFER
Norske arkitekters landsforbund og Arkitektbedriftene i Norge
KAPITTEL 1. FELLES BESTEMMELSER
§ 1-1. Formål
Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utf.res ut fra hensyn til god visuell
kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og
energi.
KOMMENTAR:
Vi anbefaler at forskriftsteksten i § 1-1 endres.
ANBEFALING:
Forslag til ny forskriftstekst:
Forskriften skal sikre at byggverk og utearealer plasseres, planlegges, prosjekteres og utføres med
høy arkitektonisk og visuell kvalitet, på en måte som sikrer universell utforming og oppfyller
tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.
§ 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak
(1) For driftsbygninger i landbruket og tilsvarende bygninger for husdyr utenom landbruket gjelder
a) kapittel 1 til 7
b) § 8-1 og § 8-4 første ledd
c) kapittel 9 til 11
d) § 12-1 første ledd, § 12-4 første ledd, § 12-5, § 12-6 første til fjerde ledd, § 12-7 første ledd, § 1213 første ledd og annet ledd bokstav a og d, § 12-14 første ledd og femte ledd bokstav b, § 12-15, §
12-16 første ledd, § 12-17 og § 12-18 første og annet ledd
e) § 13-1 første ledd, § 13-6 første ledd første punktum og tredje ledd, § 13-7 og § 13-9 til § 13-16
f) kapittel 14 med unntak av § 14-4
g) kapittel 15 til 17.
(2) For fritidsbolig med én boenhet gjelder
a) kapittel 1 til 7
b) § 8-1
c) kapittel 9 til 11
d) § 12-1 første ledd, § 12-5, § 12-7 første ledd og annet ledd bokstav c og d, § 12-11 første og
annet ledd, § 12-13 første ledd og annet ledd bokstav d, § 12-14 første ledd bokstav a til d og
femte ledd bokstav b, § 12-15 og § 12-17
e) § 13-1 første ledd, § 13-4, § 13-5, § 13-7 og § 13-9 til § 13-16
f) kapittel 14
g) kapittel 15 til 17.
(3) For husvære for seterbruk, reindrift eller skogsdrift gjelder bestemmelser i annet ledd
tilsvarende.
(4) For konstruksjoner og anlegg, også midlertidige, gjelder forskriften med unntak av kapittel 8,
12, 13 og 14 som gjelder så langt de passer.
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(5) For midlertidige bygninger gjelder forskriften med unntak av kapittel 8, 12 og 13 som gjelder så
langt de passer. For kapittel 14 gjelder kun § 14-3.
(6) I bygninger som oppføres som studentbolig av studentsamskipnader, og studentboligstiftelser
som har mottatt tilsagn om tilskudd til studentboliger etter forskrift 28. januar 2004 nr. 424 om
tilskudd til studentboliger,
a) er det tilstrekkelig at 20 prosent av boenhetene oppfyller kravene til tilgjengelig boenhet i § 12-7
fjerde ledd, § 12-8 første ledd, § 12-11 tredje og fjerde ledd og § 12-18 tredje ledd, samt utforming
av bad og toalett i § 12-9 første ledd
b) gjelder ikke krav om bod etter § 12-10 annet ledd
c) skal det for besøkende være likestilt tilgang til toalett som oppfyller § 12-9 første ledd i hver
etasje i bygning med heis.
(7) Unntakene i sjette ledd gjelder også for andre studentboliger under forutsetning av at det
tinglyses en heftelse på eiendommen om at boligen skal benyttes til utleie for studenter i minimum
20 år fra ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse gis. Tinglyst dokument som kommunen godtar
må fremlegges før igangsettingstillatelse gis. Departementet er rettighetshaver til heftelsen.
(8) For bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en boenhet gjelder krav i
forskriften med unntak av § 12-2, § 12-9, § 12-10 annet ledd, § 13-5 annet og tredje ledd, § 13-8 og
§ 14-2 til § 14-5. Bestemmelsen omfatter bare bruksendring av rom som har tak, vegg eller gulv
direkte mot hoveddel i boenheten. Bestemmelsen gjelder kun bruksendring i bolig der oppføring av
boligen ble omsøkt før 1. juli 2011.
KOMMENTAR:
Vi innser at det er urimelig å stille krav til både sportsbod og innvendig bod for studentboliger. Selv
om studenter kan ha et noe mindre behov for bodplass, vil det ikke være riktig å helt og fullt frata
denne gruppen muligheten til å lagre sine egendeler. Unge mennesker er gjerne involvert i en
rekke aktiviteter og sykler, ski, ryggsekker, kofferter osv. må kunne stues bort. Dersom det er slik
at husleien for studentboliger baseres på investeringskostnadene, vil i dette tilfellet eventuelle
besparelser komme brukerne til gode, i motsetning til hva som er tilfellet i boligmarkedet. Dette
kan derfor være gode argumenter for å redusere kravet til oppbevaring i noen grad for dette
formålet.
Så lenge studentbolig ikke er et eget reguleringsformål, bør eventuelle lempinger i forhold til
oppbevaringsplass og bod kun gjelde bygninger som oppføres som studentbolig av
studentsamskipnader, og studentboligstiftelser som har mottatt tilsagn om tilskudd til
studentboliger etter forskrift 28. januar 2004 nr. 424 om tilskudd til studentboliger.
ANBEFALING:
Punkt 6 og 7 må tas ut av paragrafen. Eventuelle lempinger i forhold til oppbevaringsplass og bod
beskrives under § 12-10. Bod og oppbevaringsplass.

TEK17 - Høringsinnspill NAL og AiN
Innspill på paragrafnivå

Dato: 9. Februar 2017
Sidenummer: 3 av 38

§ 1-3. Definisjoner
I denne forskriften menes med
a) boenhet: bruksenhet som har alle nødvendige romfunksjoner og skal anvendes til
boligformål
b) byggverk: bygning, konstruksjon eller anlegg
c) funksjonskrav: overordnet formål eller oppgave som skal oppfylles i det ferdige
byggverket. Funksjonskrav er angitt kvalitativt og kan gjelde byggverket som helhet eller
bygningsdeler, installasjoner og utearealer
d) gangatkomst: gangvei fra kjørbar vei og parkering til inngangsparti til byggverk og
uteoppholdsareal, og mellom disse
e) hovedfunksjoner: stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. Begrepet benyttes kun i
forbindelse med bolig og krav om tilgjengelig boenhet
f)

inngangsparti: byggverkets atkomstområde ved hovedinngangsdør

g) likeverdige standarder: standarder som dekker samme fagområde, bygger på de samme
forutsetninger, har samme gyldighet og gir tilsvarende kvaliteter
h) mellometasje: plan som ligger mellom to plan og har åpen forbindelse til underliggende
plan. En mellometasje kan for eksempel være mesanin
i)

opparbeidet uteareal: opparbeidet atkomst, parkeringsareal, uteoppholdsareal i
tilknytning til byggverk og uteoppholdsareal for allmennheten

j)

preakseptert ytelse: ytelse angitt av Direktoratet for byggkvalitet, og som vil oppfylle, eller
bidra til å oppfylle, ett eller flere funksjonskrav i byggteknisk forskrift. Preaksepterte ytelser
angir minimum som er nødvendig for å oppfylle tilhørende funksjonskrav i forskriften

k) produksjonsunderlag: arbeidstegninger, beskrivelsestekster, spesifikasjoner og annet
underlagsmateriale som skal ligge til grunn for utførelsen
l)

rom for varig opphold: rom hvor samme person er forutsatt å oppholde seg i mer enn én
time om gangen eller til sammen i mer enn to timer i løpet av et døgn. Rom for varig
opphold i boenhet er stue og tilsvarende rom, kjøkken og soverom

m) trinnfri: flate med terskel eller nivåforskjell på maksimum 25 mm. Terskel eller nivåforskjell
mellom 20 mm og 25 mm anses som trinnfri dersom den har en skråskåren kant som ikke
er brattere enn 45 grader
n) ytelse: teknisk, bruks- eller miljømessig kvalitet, kapasitet eller egenskap hos byggverk,
bygningsdel, installasjon eller utearealer. En ytelse er en tolking og konkretisering av
funksjonskrav og er angitt kvantitativt eller kvalitativt
KOMMENTAR:
Hensikten med definisjonslisten er god, men den ansees som ufullstendig mtp hvilke begreper
som anvendes i TEK17-teksten. Utvalget av begreper virker uklart. Videre bør flere av begrepene
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omdefineres. «Rom for varig opphold», «mellometasje», «opparbeidet uteareal» og
«hovedfunksjoner» bør omskrives. Definisjoner for «brukskvalitet», «møbleringssone» og
«oppholdssone» mangler.
Hensikten med definisjonslisten er god, men den ansees ikke som utfyllende. Den lister bare opp
de begreper som er vesentlige og/eller gjentagende i TEK17. Det overordnede nivået er på de ene
siden hensiktsmessig, samtidig som det er problematisk. Oppfatning og tolkning av begreper kan
være svært ulikt, og mye tilsier at definisjonslisten til § 1-3 burde utvides. Videre bør flere av
begrepene omdefineres.
DIBK avga svar på innsendte spørsmål til TEK17 20.01.2017. Flere av DIBKs svar belyser
problematikken rundt begreper. Ett eksempel er et innsendt spørsmål ang. § 13- 8 Utsyn:
«Spørsmål: Rom som i utgangspunktet er planlagt som soverom blir ofte benyttet til arbeidsrom,
lekerom eller TV-rom. Hvordan vurderer DiBK kravet til vindu med utsyn i et slikt perspektiv?
Svar: Regelverket tar utgangspunkt i hva rommet er planlagt for, ikke hva som eventuelt måtte skje
av endringer i fremtiden.»
DIBKs svar gir grunn til bekymring, da direktoratet her legger til grunn en definisjon av funksjoner i
boligen som vi som arkitekt- og bransjefaglig gruppe ikke er kjent med. At DIBK definerer
romfunksjonen «soverom» til kun opphold for å sove/hvile, avviker fra den normen som boliger
planlegges, prosjekters og anvendes til i dag. DIBKs betegnelse av funksjonen «soverom»
introduserer en vesentlig forringing av boligens kvalitet og funksjonalitet. Soverommet er et
oppholdsrom, som skal fungere for søvn/hvile, arbeid/konsentrasjon samt lek/opphold. Dette
innebærer i sin ytterste forstand at det er behov for en komplett liste over alle definisjoner og
begreper som inngår i TEK’en, ellers vil det skape grunnlag for tolkningsforskjeller, konflikter og
fordyrende prosesser. Dersom listen skal utvides ytterligere, bør den muligens flyttes til
veiledningen.
l) Rom for varig opphold:
Definisjonen på rom for varig opphold griper inn i følgende paragrafer:
• § 12-7. Krav til utforming av rom og annet oppholdsareal.
• § 13-4. Termisk inneklima
• § 13-5. Radon
• § 13-6. Lyd og vibrasjoner
• § 13-7. Lys
• § 13-8. Utsyn
Ettersom rom for varig opphold i bolig er så entydig definert i ordlyden, påvirker denne
definisjonen hovedsakelig arbeids- og publikumsbygg. Definisjonen medfører en lemping av
kravene til oppholdsarealer i slike bygg.
I rom hvor samme person er forutsatt å oppholde seg i mindre enn én time om gangen eller til
sammen i mindre enn to timer i løpet av et døgn gjelder ikke følgende bestemmelser:
• Termisk inneklima i rom for varig opphold skal tilrettelegges ut fra hensyn til helse og
tilfredsstillende komfort ved forutsatt bruk. (§ 13-4 (1))
• I rom for varig opphold skal minst ett vindu eller en dør kunne åpnes til uteluft. (§ 13-4 (2))
• Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys. (§ 13-7(2))
• Rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende utsyn. (§ 13-8(1))
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Dette er viktige kvaliteter som har stor betydning for folkehelsen.
Ordlyden i definisjonen har til hensikt å redusere kravene til blant annet dagslys, utsyn, termisk
inneklima for enkelte rom i arbeids- og publikumsbygg som for eksempel garderober, korridorer
og toaletter. Det er naturlig å kunne akseptere unntak fra kravet om dagslys i for eksempel
garderober og toaletter. Samtidig er det andre rom som utilsiktet kan bli påvirket av denne
definisjonen, som for eksempel grupperom, kollokvierom, rom for spesialundervisning, temarom i
barnehager, stillerom og kantiner/lunsjrom. Når det gjelder denne type rom, erfarer man at folk
ofte oppholder seg der mer enn én time om gangen eller til sammen i mer enn to timer i løpet av
et døgn, selv om forutsatt bruk tilsier noe annet. I ett ferdig bygg vil det være vanskelig å etterleve
og kontrollere intensjonene i forskriften.
Intensjonene bak definisjonen er blant annet å oppnå en arealbesparelse ved at for eksempel
kjernearealer uten dagslys og utsyn i publikumsbygg, kan benyttes til publikumsrom som toaletter,
garderober og lignende. Konsekvensen av definisjonen kan derimot bli at man får bygninger som
har større kjernearealer enn det som bygges på bakgrunn av dagens forskrift. At en større andel av
bygningene har tilfredsstillende utsyn og god tilgang på dagslys, sikrer en fleksibel bygningsmasse
som kan møte fremtidige behov. Konsekvensene av foreslått endring av definisjonen på rom for
varig opphold er slik sett lite bærekraftige og kan påføre samfunnet både økonomiske og
miljømessige belastninger i fremtiden.
De samfunnsøkonomiske konsekvensene knyttet til foreslåtte endringer i forskriften, er vurdert i
rapporten ”Samfunnsøkonomiske virkninger av endringer i byggeforskrift (Oslo Economics 20. juni
2016)”. Denne slår fast at det knytter seg en stor usikkerhet til om det vil være en
samfunnsøkonomisk lønnsomt å redusere kravet til dagslys, slik det er foreslått gjennom ny
definisjon på rom for varig opphold. Den slår fast at man ikke kan finne gode svar i forskning som
sier noe om konsekvensene av de foreslåtte endringene. Dersom konsekvensen blir at
sykefraværet øker med 0,25 %, vil endringene over en tiårsperiode være samfunnsøkonomisk
ulønnsomme. Vi mener at konsekvensene av endringene i forskriften ikke er tilstrekkelig utredet
og at man her tar en stor samfunnsøkonomisk risiko. Øvrige samfunnsmessige forhold som for
eksempel redusert fleksibilitet i bygningsmassen og hva dette kan innebære av påkjenning på
miljøet ved ombygginger og riving er ikke utredet. Konklusjonen blir da at man får bygg med
reduserte kvaliteter, der det knytter seg meget stor usikkerhet til den samfunnsøkonomiske
gevinsten.
ANBEFALING:
l) Rom for varig opphold:
Ettersom det er relativt få og konkrete rom som det, etter vår mening, er snakk om at bør fritas fra
enkelte krav når det gjelder termisk inneklima, dagslys og utsyn, vil det være mer hensiktsmessig å
liste opp disse rommene/funksjonene som fritak fra konkrete bestemmelser og beholde dagens
definisjon på rom for varig opphold.
Definisjon på rom for varig opphold:
Rom for varig opphold er stue, kjøkken, soverom og arbeidsrom i boenhet. I byggverk for publikum
og arbeidsbygning vil i tillegg alle arbeidsrom og publikumsrom være rom for varig opphold.

Følgende begreper bør omdefineres:
- rom for varig opphold
- mellometasje
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opparbeidet uteareal
hovedfunksjoner

Følgende definisjoner mangler:
- brukskvalitet
- møbleringssone
- oppholdssone
- uteluft
Vi anbefaler at følgende eksisterende punkt justeres på følgende måte:
x) uteareal: alle deler av en tomt som ikke bebygges av (er bebygd/opptas av) byggverk
i) opparbeidet uteareal: de deler av utearealet som er bearbeidet og lagt til rette for en bestemt
bruk. Det kan være opparbeidet atkomst, parkeringsareal, uteoppholdsareal i tilknytning til
byggverk og uteoppholdsareal som er beregnet for allmennheten.
xx) opparbeidet uteoppholdsareal: de deler av det opparbeidete utearealet som må bearbeides og
formes for å være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper.
xxx) uteoppholdsareal: de deler av utearealene som ikke er avsatt til kjøring og parkering, men
som er planlagt for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper.
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KAPITTEL 2. DOKUMENTASJON FOR OPPFYLLELSE AV KRAV
§ 2-1. Dokumentasjon for oppfyllelse av krav. Generelt
(1) Det skal dokumenteres at krav i forskriften er oppfylt i det ferdige byggverket.
(2) Dokumentasjon skal være skriftlig.
(3) For krav og preaksepterte ytelser gitt som tallverdier, gjelder matematiske avrundingsregler for
utførelse.
(4) Oppfyllelse av krav og preaksepterte ytelser kan dokumenteres ved bruk av Norsk Standard eller
likeverdig standard.
KOMMENTAR:
Ledd 2, stiller krav til «skriftlig dokumentasjon». Dette må utdypes og presiseres. Hva menes med
«skriftlig»? Hvordan forholder man seg til skriftlig vs. tegnet, og skriftlig vs. muntlig? Mht
digitalisering av produksjonsunderlag bør betegnelsen «skriftlig» utgå. Det primære hensynet må
være at dokumentasjonen skal være sporbar og etterprøvbar.
Ledd 3, stiller krav til avrundingsregler. Denne er uklar, og danner grunnlag for misforståelser. Bør
omskrives.
Ledd 4: Oppfyllelse av krav kan dokumenteres ved bruk av Norsk Standard eller likeverdig standard
når kravet er gitt som ytelse.” For dokumentasjon av funksjonskrav finnes det normalt ikke
relevante standarder. For å klargjøre samt forenkle bestemmelsen foreslås endret tekst til 4. ledd.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Ledd 2;
“Dokumentasjon skal være sporbar og etterprøvbar.»
Ledd 3;
Denne bør endres, men vi har ikke et konkret forslag til tekst.
Ledd 4;
“Oppfyllelse av krav gitt som ytelser kan dokumenteres ved bruk av Norsk Standard eller likeverdig
standard.”
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§ 2-2. Dokumentasjon for oppfyllelse av funksjonskrav. Underlag for detaljprosjektering
(1) Krav til ytelser gitt i forskriften skal oppfylles.
(2) Der krav til ytelser ikke er gitt i forskriften, skal oppfyllelse av funksjonskrav i forskriften
dokumenteres enten
a) ved bruk av preaksepterte ytelser, eller
b) ved analyse som viser at ytelsene oppfyller funksjonskrav i forskriften.
(3) Dersom oppfyllelse av funksjonskrav i forskriften dokumenteres ved analyse, skal det påvises at
anvendt analysemetode er egnet til og gyldig for formålet. Forutsetninger som legges til grunn skal
være beskrevet og begrunnet. Analysen skal angi nødvendige sikkerhetsmarginer.
(4) Dokumentasjonen skal beskrive hvilke ytelser som er lagt til grunn og hvordan byggverket skal
utformes. Fastsatte ytelser skal gi et tilstrekkelig underlag for detaljprosjekteringen.
KOMMENTAR:
Overskrift; Det er unødvendig å legge til i overskriften ”Underlag for detaljprosjektering”. Dette
gjør overskriften mer omfattende uten at det bidrar til tydeliggjøring og forenkling. Oppdeling i
faser og dokumentasjonskrav til de ulike fasene bør heller drøftes i veiledningen.
Ledd 3, stiller krav til analyser/analysemetoder. Det må presiseres at bruk av analyseverktøy
gjelder for fagområdene energi og brann. Det finnes p.t. kun analyseverktøy på disse to områdene.
Teksten må endres - enten i forskriften eller i veilederen. Dersom det finnes analyseverktøy for
andre fagfelt, må også dette presiseres i forskrift eller veileder.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Overskrift;
§ 2-2. Dokumentasjon for oppfyllelse av funksjonskrav.
Ledd 3;
For fagområdene energi og brann; Dersom oppfyllelse av funksjonskrav i forskriften dokumenteres
ved analyse, skal det påvises at anvendt analysemetode er egnet til og gyldig for formålet.
Forutsetninger som legges til grunn skal være beskrevet og begrunnet. Analysen skal angi
nødvendige sikkerhetsmarginer.
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KAPITTEL 5. GRAD AV UTNYTTING
§ 5-4. Bruksareal (BRA)
(1) Bruksareal for bebyggelse på en tomt skrives m2 -BRA og angis i hele tall.
(2) Bruksareal beregnes etter NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger, men
slik at parkeringsarealet inngår i beregningsgrunnlaget etter § 5-7. I tillegg gjelder
følgende:
d) For bygninger med etasjehøyde over 3 m beregnes bruksareal som om det var lagt et
horisontalplan for hver tredje meter. Det kan fastsettes i bestemmelsene til arealplan at
bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan.
e) Planbestemmelsene skal fastsette hvordan bruksareal helt eller delvis under terreng medregnes i
grad av utnytting. Der planen ikke fastsetter noe annet, regnes bruksarealet under terreng med i
bruksarealet.
f) Ved beregning av bruksareal som underlag for energiberegning skal det ikke legges inn et
horisontalplan for hver tredje meter der bygningen har etasjehøyde over tre meter.
KOMMENTAR:
Under § 5-2 og § 5-4 vises det til veiledning H-2300 B Grad av utnytting – Beregnings- og
måleregler.
I henhold til H-2300 skal det i bebygd areal og bruksareal ikke medregnes areal som opptas av
utspring/utkragede bygningsdeler inntil 1,0 m ut fra fasaden. Det er etablert ulik praksis i
kommunene som begrunnes med ulike tilbakemeldinger. Uklarheten som har oppstått rundt
forståelsen av unntaksbestemmelsen, gjelder om unntaket gjelder uavhengig av
lastoverføring/bæresystem (selvbærende bjelker, skråstrebere, søyler til terreng mv.), noe som vil
være en naturlig forståelse av ordlyden i H-2300 og eldre veiledninger. Unntaksbestemmelsen bør
klargjøres bedre, om ikke i forskrift så i veiledning.

ANBEFALING:
Forslag til endring:
Bestemmelsen i § 5-4 kan opprettholdes, men veiledningsteksten bør utdypes ang.
unntaksbestemmelsen knyttet til utkragede bygningsdeler.
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§ 5-6. Minste uteoppholdsareal (MUA)
For boliger, skoler, barnehager og andre bygninger der det etter kommunens skjønn er nødvendig
å avsette minste uteoppholdsareal bør det i planbestemmelsene angis minste uteoppholdsareal
inklusive lekeareal. MUA angis i m2 hele tall pr.
enhet/bolig/skoleelev/barnehagebarn mv. og skrives m2 MUA. Uteoppholdsareal er de deler av
tomten som er egnet til formålet og som ikke er bebygd eller avsatt til kjøring og parkering.
Kommunen kan bestemme at hele eller deler av ikke overbygd del av terrasser og takterrasser kan
regnes som uteoppholdsareal.
KOMMENTAR:
Som en konsekvens av at Arkitektbedriftene og NAL har foreslått en ny definisjon av
uteoppholdsareal under § 1-3, anbefales det å ta ut nest siste setning i § 5-6. Setningen er ikke
viktig for paragrafen, og den har karakter av en definisjon.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Følgende setning anbefales fjernet:
«Uteoppholdsarealet er de deler av tomten som er egnet til formålet og som ikke er bebygd eller
avsatt til kjøring og parkering.»
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KAPITTEL 8. OPPARBEIDET UTEAREAL
Forslag til revidert overskrift:
Kapittel 8. Uteareal og byggverk
Kommentar:
Omtrent samme overskrift som i TEK10 («Uteareal og plassering av byggverk»), men ordene anbefale
byttet om for å understreke at kapitlet primært omhandler utearealer. «Byggverk» må imidlertid
inngå i kapitteloverskriften, for å understreke byggverkets betydning for utearealets kvalitet.
§ 8-1. Opparbeidet uteareal
Opparbeidet uteareal skal ha tilstrekkelig egnethet og utforming etter sin funksjon.
KOMMENTAR:
Bygningens plassering og utforming er avgjørende for utnyttelsen av tomtens potensial og
kvaliteter. Arkitektbedriftene og NAL foreslår en ny § 8-1 som stiller krav til sammenhengen
mellom bygning og uteareal, og at disse må ses i en helhet.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Omskriving og tydeliggjøring av § 8-1:
§ 8-1. Samspillet mellom byggverk og utearealer
(1) Byggverk skal plasseres slik at byggverket og utearealene sammen danner en arkitektonisk
helhet med gode visuelle kvaliteter, og slik at utearealet er egnet og kan formes for sin påtenkte
funksjon.
(2) Byggverk skal plasseres og formes slik at både byggverket selv og utearealet utnytter de
kvalitetene som ligger i tomten; som topografi, vegetasjon, sollys og utsyn til omkringliggende
omgivelser, og slik at utearealene får gode brukskvaliteter for de brukergrupper som de er
beregnet for.
§ 8-1. Opparbeidet uteareal
Opparbeidet uteareal skal ha tilstrekkelig egnethet og utforming etter sin funksjon.
KOMMENTAR:
Foreslått, ny § 8-1 beholdes (TEK17), men blir § 8-2. Noe omskriving av ordlyden er nødvendig.
I og med definisjonen av opparbeidet uteareal, gjelder kravet også opparbeidet uteoppholdsareal.
Egen paragraf om forming av uteoppholdsareal er derfor ikke nødvendig slik det står i foreslått §
8-3, første ledd.

ANBEFALING:
Forslag til endring:
Omskriving og tydeliggjøring av § 8-2:
§ 8-2. Opparbeidet uteareal
Opparbeidet uteareal skal være egnet og formet for sin påtenkte funksjon.
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§ 8-2. Opparbeidet uteareal med krav om universell utforming
(1) Følgende opparbeidet uteareal skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i
forskriften:
a) uteareal for allmennheten
b) uteareal for boligbygning med krav om heis
c) uteareal for byggverk for publikum
d) uteareal for arbeidsbygning.
(2) Første ledd gjelder ikke der uteareal eller del av uteareal etter sin funksjon er uegnet for
personer med funksjonsnedsettelse.
KOMMENTAR:
Foreslått ny § 8-2 (TEK17) beholdes, men blir § 8-3. Uteareal i bokstavene a – d må forstås som
«opparbeidet uteareal», ref. § 1-3, bokstav i.
Det forutsettes at ledd 2 også omfatter uteoppholdsareal som ikke er bearbeidet (naturtomt).
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Foreslått ny § 8-2 (TEK17) beholdes, men blir § 8-3 med følgende overskrift:
§ 8-3. Opparbeidet uteareal med krav om universell utforming

§ 8-3. Uteoppholdsareal
(1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike
aldersgrupper.
(2) Uteoppholdsareal skal plasseres og utformes slik at god kvalitet oppnås med hensyn til
a) sol- og lysforhold og
b) støy- og annen miljøbelastning.
(3) Uteoppholdsareal skal utformes slik at fare for personer unngås. Følgende skal minst være
oppfylt:
a) Lekearealer skal avskjermes mot trafikk.
b) Nivåforskjeller skal sikres slik at fallskader forebygges.
(4) Basseng, brønn eller lignende i uteoppholdsareal skal sikres ved gjerde, overdekking eller
tilsvarende avstenging slik at personer hindres fra å falle i dem.
(5) For uteoppholdsareal med krav om universell utforming gjelder i tillegg følgende:
a) Opparbeidet areal avsatt til lek og rekreasjon skal ha et horisontalt felt med fast dekke
på minimum 1,6 m x 1,6 m som muliggjør deltakelse og likestilt bruk.
b) Opparbeidet utendørs nivåforskjell skal være merket visuelt og taktilt.
c) Stolper, rekkverk mv. skal ha synlig kontrast til omgivelsene.
d) Det skal være plass for rullestol der det anlegges sitteplasser.
e) Opparbeidet badeplass skal være utstyrt eller utformet slik at det er lett å komme ned i
og opp av vannet.
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KOMMENTAR:
Foreslått, ny § 8-3 beholdes (TEK17), men blir § 8-4.
Ny foreslått § 8-3 (i TEK17) er delt i to; én for uteoppholdsareal (§8-4) og en annen for
uteoppholdsareal med krav om universell utforming (§ 8-5). Årsaken til denne anbefalingen er at
noen av kravene i § 8-3 (TEK17) ikke gjelder for alt uteoppholdsareal.
Det anbefales endret ordlyd for også å fange opp areal som ikke bearbeides, men som likevel må
oppfylle visse krav for å kunne bli godkjent.
Det kan vurderes om ledd (1) er nødvendig i og med definisjonen av uteoppholdsareal.
Ledd 2 anbefales omskrevet. Ledd 3 og 4 anbefales forenklet og omskrevet. Ledd 5 omhandler
krav til universell tilgjengelighet, og flyttes til ny § 8-5.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Foreslått ny § 8-3 (TEK17) beholdes, men blir § 8-4. Omskriving og tydeliggjøring av § 8-4:
§ 8-4. Uteoppholdsareal
(1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike
aldersgrupper.
(2) Uteoppholdsareal skal plasseres slik at det oppnås god kvalitet med hensyn til
a) Sol- og lysforhold
b) Støy- og annen miljøbelastning
(3) Uteoppholdsareal skal være avskjermet mot trafikk.
(4) Nivåforskjeller i opparbeidet uteoppholdsareal skal sikres slik at fallskader forebygges.
(5) Basseng, brønn eller liknende i uteoppholdsareal skal sikres med gjerde, overdekking eller
tilsvarende avstenging slik at personer hindres fra å falle i dem.

§ 8-4. Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer
(1) Gangatkomst skal være sikker og dimensjonert for forventet ferdsel og transport.
(2) Sentrale ganglinjer som går over åpne arealer på større plasser og torg som skal være
universelt utformet, skal ha tydelig avgrenset gangsone eller ledelinje. Mønstre i gategrunn som gir
villedende retningsinformasjon skal unngås.
KOMMENTAR:
Foreslått, ny § 8-4 beholdes (TEK17), men blir § 8-6.
Ny foreslått § 8-3 (i TEK17) er delt i to; én for uteoppholdsareal (§8-4) og en annen for
uteoppholdsareal med krav om universell utforming (§ 8-5). Årsaken til denne anbefalingen er at
noen av kravene i § 8-3 (TEK17) ikke gjelder for alt uteoppholdsareal.
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ANBEFALING:
Forslag til endring:
Foreslått ny § 8-4 (TEK17) omskrives, og blir § 8-6. Forslått, ny § 8-5 er avledet av § 8-3, ledd 5:
§ 8-5. Uteoppholdsareal med krav om universell tilgjengelighet
For uteoppholdsareal med krav om universell tilgjengelighet gjelder i tillegg til kravene i § 8-4
følgende:
(1) Areal avsatt til lek og rekreasjon skal ha et horisontalt felt med fast dekke på minimum 1,6 x 1,6
m som muliggjør deltagelse og likestilt lek.
(2) Opparbeidet utendørs nivåforskjell skal være merket visuelt og taktilt.
(3) Stolper, rekkverk mv. skal ha synlig kontrast mot omgivelsene.
(4) Det skal være plass for rullestol der det anlegges sitteplasser.
(5) Opparbeidet badeplass skal være utstyrt eller utformet slik at det er lett å komme ned i og opp
av vannet.

§ 8-4. Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer
(1) Gangatkomst skal være sikker og dimensjonert for forventet ferdsel og transport.
(2) Sentrale ganglinjer som går over åpne arealer på større plasser og torg som skal være
universelt utformet, skal ha tydelig avgrenset gangsone eller ledelinje. Mønstre i gategrunn som gir
villedende retningsinformasjon skal unngås.
KOMMENTAR:
Foreslått, ny § 8-4 beholdes (TEK17), men blir § 8-6.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Foreslått ny § 8-4 (TEK17) omskrives, og blir § 8-6. Omskriving og tydeliggjøring av § 8-6:
Endret paragrafnummer: § 8-6. Krav til gangatkomst og ganglinjer
Uendret ordlyd.
§ 8-5. Gangatkomst til bygning med boenhet
(1) For gangatkomst til bygning med boenhet skal følgende være oppfylt:
a) Gangatkomst skal være trinnfri.
b) Stigning skal ikke være brattere enn 1:15. For strekninger inntil 5 m kan stigning være
maksimum 1:12.
c) Det skal være hvileplan med lengde minimum 1,5 m for hver 1,0 m høydeforskjell.
(2) Første ledd gjelder ikke for bygning med boenhet uten krav om heis dersom terrenget er for
bratt til at kravet om stigningsforhold kan oppnås.
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(3) Gangatkomst til bygning med krav om tilgjengelig boenhet skal ha fri bredde på minimum 1,6
m. For strekninger inntil 5 m kan fri bredde være minimum 1,4 m.
(4) Gangatkomst til bygning med boenhet med krav om heis skal i tillegg ha:
a) fri bredde minimum 1,8 m, unntatt for strekning inntil 5 m som kan ha fri bredde
minimum 1,4 m
b) tverrfall på maksimum 1:50
c) fast og sklisikkert dekke
d) visuell og taktil avgrensing
e) nødvendig belysning.
KOMMENTAR:
Foreslått, ny § 8-5 beholdes (TEK17), men blir § 8-7.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Endret paragrafnummer: § 8-7. Gangadkomst til bygninger med boenhet
Uendret ordlyd.
§ 8-6. Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming
(1) For gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming skal følgende være oppfylt:
a) Gangatkomst skal være trinnfri.
b) Stigning skal ikke være brattere enn 1:15. For strekninger inntil 5 m kan stigning være
maksimum 1:12. Der terrenget er for bratt til at kravet om stigningsforhold kan oppnås,
skal stigningen være maksimum 1:10.
c) Det skal være hvileplan på minimum 1,6 m x 1,6 m for hver 1,0 m høydeforskjell.
(2) Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming skal i tillegg ha
a) fri bredde minimum 1,8 m, unntatt for strekning inntil 5 m som kan ha fri bredde
minimum 1,4 m
b) tverrfall på maksimum 1:50
c) fast og sklisikkert dekke
d) visuell og taktil avgrensing
e) nødvendig belysning.
KOMMENTAR:
Foreslått, ny § 8-6 beholdes (TEK17), men blir § 8-8.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Endret paragrafnummer: § 8-8. Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming
Uendret ordlyd.
§ 8-7. Gangatkomst til uteoppholdsareal med krav om universell utforming
(1) For gangatkomst til uteoppholdsareal med krav om universell utforming skal følgende være
oppfylt:
a) Gangatkomst skal være trinnfri.
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b) Stigning skal ikke være brattere enn 1:15. For strekninger inntil 5 m kan stigning være
maksimum 1:12. Der terrenget er for bratt til at kravet om stigningsforhold kan oppnås,
skal stigningen være maksimum 1:10.
c) Det skal være hvileplan på minimum 1,6 m x 1,6 m for hver 1,0 m høydeforskjell.
(2) Der det er flere uteoppholdsareal med samme funksjon, skal minst ett av disse ha gangatkomst
som oppfyller kravene i første ledd. Øvrig gangatkomst skal ha stigning maksimum 1:10.
(3) Gangatkomst til uteoppholdsareal med krav om universell utforming skal i tillegg ha
a) fri bredde minimum 1,8 m, unntatt for strekning inntil 5 m som kan ha fri bredde
minimum 1,4 m
b) tverrfall på maksimum 1:50
c) fast og sklisikkert dekke
d) visuell og taktil avgrensing.

KOMMENTAR:
Foreslått, ny § 8-7 beholdes (TEK17), men blir § 8-9.
Ordlyden i § 8-7 er beholdt, men bokstavene under tredje ledd er lagt under første ledd. Unntaket
i andre ledd er tilsvarende presisert til å gjelde bokstavene a – c.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Endret paragrafnummer: § 8-9. Gangatkomst til uteoppholdsareal med krav om universell
utforming
Forslag til opprydding og noe endret ordlyd:
(1) For gangatkomst til uteoppholdsareal med krav tom universell utforming skal følgende være
oppfylt:
a) gangatkomst skal være trinnfri
b) stigning skal ikke være brattere enn 1:15. For strekninger inntil 5 m kan stigning være
maksimum 1:12. Der terrenget er for bratt til at kravet om stigningsforhold kan oppnås,
skal stigningen være maksimum 1:10.
c) Det skal være hvileplan på minimum 1,6 x 1,6 m for hver 1,0 m høydeforskjell.
d) fri bredde minimum 1,8 m, unntatt for strekning inntil 5 m som kan ha fri bredde minimum
1,4 m
e) tverrfall på maksimum 1:50
f) fast og sklisikkert dekke
g) visuell og taktil avgrensing.
(2) Der det er flere uteoppholdsareal med samme funksjon, skal minst ett av disse ha gangatkomst
som oppfyller kravene i første ledd bokstavene a) til c). Øvrig gangatkomst skal ha stigning
maksimum 1:10.
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§ 8-8. Parkeringsplass og annet oppstillingsareal
(1) Bygning med boenhet med krav om heis, byggverk med krav om universell utforming og
uteareal for allmennheten, skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede
der det er stilt krav om parkering i eller i medhold av plan- og
bygningsloven. For disse parkeringsplassene gjelder følgende:
a) Parkeringsplass skal være nær hovedinngang.
b) Parkeringsplass skal ha tilfredsstillende belysning.
c) Parkeringsplass skal være tydelig skiltet og merket.
(2) Bygning med boenhet med krav om heis, byggverk med krav om universell utforming og
uteareal for allmennheten, skal ha tilstrekkelig oppstillingsareal for rullestol, barnevogn mv.
tilpasset byggverkets og utearealets størrelse og funksjon.
KOMMENTAR:
Foreslått, ny § 8-8 beholdes (TEK17), men blir § 8-10.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Endret paragrafnummer: § 8-10. Parkeringsplass og annet oppstillingsareal
Uendret ordlyd.
§ 8-9. Trapp i uteareal
1) Trapp i uteareal skal være lett og sikker å gå i.
(2) Trapp i uteareal med krav om universell utforming skal i tillegg ha
a) jevn stigning og samme høyde på opptrinn
b) håndløper på begge sider som følger hele trappeløpet og avsluttes etter første og siste
trinn med avrundet kant
c) taktilt og visuelt farefelt foran øverste trinn
d) oppmerksomhetsfelt foran og inntil nederste trinn
e) synlig kontrastmarkering på trappeforkant på øvrige inntrinn.
KOMMENTAR:
Foreslått, ny § 8-9 beholdes (TEK17), men blir § 8-11.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Endret paragrafnummer: § 8-11. Trapp i uteareal
Uendret ordlyd.
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KAPITTEL 9. YTRE MILJØ
§9-6. Avfallsplan
(1) For følgende tiltak skal det utarbeides en avfallsplan som gjør rede for
planlagt håndtering av byggavfall fordelt på ulike avfallstyper og -mengder:
a) oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300
m2 BRA
b) vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket
berører mer enn 100 m2 BRA av bygningen
c) riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
d) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg
dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygg- og rivningsavfall.
(2) Tiltak som berører flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal vurderes under ett.
KOMMENTAR:
Forholdet kunne være bedre hensyntatt med krav om en miljøregistrering som utgangspunkt for å
definere behovet for en avfallsplan.
Ledd 2; Som i TEK10 stilles det i TEK17 krav til utarbeidet avfallsplan dersom «tiltaket berører mer
enn 100 m2 BRA av bygningen». Arealomfanget på 100 m2 ansees som lavt ift
dokumentasjonskravet som da utløses. 100-m2 regelen er også uklar mht omfanget av
endringsarbeid. Kravet kan utløse et kostbart dokumentasjonsarbeid sett ift tiltakets omfang.
Begrepet «berører» kan også tolkes feil, og bør tydeliggjøres. Menes det her kvalitativt eller
kvantitativt?
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Denne bør endres, men vi har ikke et konkret forslag til tekst.
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KAPITTEL 12. PLANLØSNING OG BYGNINGSDELER I BYGGVERK
§ 12-1. Krav til planløsning og universell utforming av byggverk
(1) Byggverk skal ha planløsning tilpasset byggverkets funksjon.
(2) Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av
bestemmelser i forskriften, med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er
uegnet for personer med funksjonsnedsettelse.
KOMMENTAR:
Det er ikke logisk at ”planløsning” og ”universell utforming” er sammenfattet i én bestemmelse.
Planløsningen legger forutsetningen for prosjektets funksjonalitet, arealeffektivitet og
prosjektøkonomi.
Krav til planløsning er mao generelt og må gjelde alle byggverk, og bør derfor stå som en
selvstendig, innledende bestemmelse (§ 12-1).
Krav til universell utforming av byggverk bør også stå som egen bestemmelse (§ 12-2).
Dette vil gi forskriften en klarere og mer oversiktlig struktur.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Endret overskrift:
Planløsning og universell utforming av byggverk
§ 12-1 bør splittes opp i to separate bestemmelser:
§ 12-1. Krav til planløsning i byggverk
Byggverk skal ha planløsning tilpasset byggverkets funksjon.
§ 12-2. Krav til universell utforming av byggverk
Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av
bestemmelser i forskriften, med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er
uegnet for personer med funksjonsnedsettelse.

§ 12-2. Krav om tilgjengelig boenhet
(1) Boenhet i bygning med krav om heis skal ha alle hovedfunksjoner på boenhetens inngangsplan.
Inngangsplanet skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse slik det følger av
bestemmelser i forskriften.
(2) I bygning med krav om heis, jf. § 12-3, er det likevel tilstrekkelig at minst 50 prosent av
boenhetene på inntil 50 m² BRA oppfyller krav om tilgjengelig boenhet og krav til utforming av bad
og toalett i § 12-9 første ledd. Ved søknad om oppføring av flere bygninger, gjelder unntaket
samlet for bygningene.
(3) Boenhet i bygning uten krav om heis som har alle hovedfunksjoner på bygningens
inngangsplan, skal være tilgjengelig på inngangsplanet slik det følger av bestemmelser i
forskriften, med mindre gangatkomst oppfyller vilkår for unntak i § 8-5 annet ledd.
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KOMMENTAR:
Ledd 2; Det bør i § 12-9 henvises til unntaksbestemmelsen i § 12-2 andre ledd, tilsvarende som det
i § 12-2 tredje ledd vises tilbake til § 8-5.
I TEK17, § 12-2, nytt ledd 2, er det foreslått å fjerne begrensingen til boenheter med ett og to rom
for varig opphold. Dette er en lemping fra dagens krav om at 50 % av boenheter på inntil 50 m2
BRA (ett eller to-roms for varig opphold) skal være tilgjengelige, jf. TEK10 § 12-2 første ledd.
Summen av endrede krav i TEK17, inklusive § 12-2, åpner for en «ny standard» for den lille
familieboligen; 3-romsleiligheten. Med disse endringene tilrettelegges det for at markedet kan
realisere 3-roms leiligheter innenfor 50 m2 BRA. Krav til innvendig oppbevaringsplass/ boplass i
små leiligheter fjernes (ref. TEK17: § 12-10. Bod og oppbevaringsplass), det lempes på kravet til
snusirkel/ rullestoltilgjengelighet, og frafallet av kravet i § 12-2 om antall rom for varig opphold,
åpner for dette. Konsekvensen vil være at markedet vil utvikle 3-roms leiligheter på 50 m2 BRA og
2-roms leiligheter på 30 m2 BRA som ny «standard». Arkitektbedriftene og NAL mener disse
«boligstandardene» ikke vil være forsvarlig ift bokvalitet, samfunnsøkonomi og folkehelse.
DIBK etterspør i Høringsnotatet synspunkter på å redusere kravet til tilgjengelighet for små boliger
ved at 40 % av boenheter på inntil 50 m2 BRA skal være tilgjengelige. DIBK mener forslaget kan gi
insentiver til å bygge noen flere boliger under 50 m2.
Arkitektbedriftene og NAL støtter ikke en lemping av %-kravet til tilgjengelige boenheter på inntil
50 m2 BRA. Myndighetenes hovedformål med et økt antall tilgjengelige boliger er at den nasjonale
boligmassen som helhet, både det eksisterende og det som bygges i fremtiden, skal møte de
behov som befolkningens størrelse og alderssammensetning etterspør. Andelen eldre øker,
samtidig som samfunnet legger opp til at man skal bo i egen bolig så lenge som mulig. Tilgjengelige
boliger skal oppfylle langt flere krav enn kun hensynet til rullestoltilgjengelighet. Tilgjengelige
boliger gir beboeren mulighetsrom for å leve i egen bolig ved hjelp av ulike former for
hjelpeapparater, assistanse og hjemmehjelp. For at dette skal kunne fungere, vil boligene måtte
være tilrettelagt og ha tilstrekkelig areal for dette.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Denne bør endres, men vi har ikke et konkret forslag til tekst.

§ 12-3. Krav om heis i byggverk
(1) Det er krav om heis i byggverk for publikum og i arbeidsbygning med to etasjer eller flere. I
byggverk med inntil tre etasjer og liten persontrafikk kan løfteplattform erstatte heis. Heiser og
løfteplattformer skal være utformet i henhold til henholdsvis heisdirektivet og maskindirektivet.
Følgende krav til størrelser gjelder:
a) Minst én heisstol skal ha innvendig størrelse på minimum 1,10 m x 2,10 m i byggverk
med tre etasjer eller flere.
b) Minst én heisstol skal ha innvendig størrelse på minimum 1,10 m x 1,60 m i byggverk
med kun to etasjer.
c) Løfteplattform skal ha innvendig størrelse på minimum 1,10 m x 1,60 m.
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(2) Det er krav om heis i bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet. Løfteplattform kan
erstatte heis i bygning med tre etasjer som har boenhet. Løfteplattform skal maksimalt betjene
seks boenheter. Følgende krav til størrelser gjelder:
a) Minst én heisstol skal ha innvendig størrelse på minimum 1,10 m x 2,10 m.
b) Løfteplattform skal ha innvendig størrelse på minimum 1,10 m x 1,40 m.
(3) Kravet om heis eller løfteplattform i annet ledd gjelder ikke
a) småhus med én boenhet
b) der atkomst fra inngangsparti til boenhet maksimalt går over én etasje.
(4) Ved beregning av etasjetall for krav om heis gjelder ikke unntakene i § 6-1 bokstav a til c.
KOMMENTAR:
Forskriftens krav og bestemmelser er hovedsakelig gitt i «skal» form. I § 12-3 heter det at ”det er
krav om heis” m.m. Forskriften fremstår enklere og klarere, dersom begrepet «skal» anvendes
konsekvent. Det foreslås at ordlyden er konsekvent, og at «er» erstattets med «skal»/ «skal
være».
Ledd 1; ”I henhold til henholdsvis….” foreslås endret til ”i samsvar med….”
Ledd 2; For TEK17 kan det virke som om det er forsøkt fulgt et prinsipp der hovedregel og evt.
unntak er ulike ledd, for å sikre bedre oversikt. I § 12-3 er imidlertid både hovedregel og unntak
gitt i ett og samme ledd. Det vil være en fordel å gi en unntaksbestemmelse som eget ledd, også i
forhold til at det er et uttrykt mål å tilrettelegge for digitalisert regelsjekker.
Ledd 3; Begrepet småhus er ikke selvforklarende og må defineres og/eller presiseres. Under
bokstav a) bør «småhus med én boenhet» erstattes med «boligbygning med én boenhet”.
Begrepet «småhus» benyttes for øvrig med ulikt innhold i ulike sammenhenger i regelverket.
Ledd 4; I stedet for å vise til unntak i § 6-1 bør det bestemmelsen fremgå at alle måleverdige plan
skal medregnes i etasjeplanet.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
(1) Det skal være krav om heis i byggverk for publikum og i arbeidsbygning med to etasjer eller
flere. I byggverk med inntil tre etasjer og liten persontrafikk kan løfteplattform erstatte heis. Heiser
og løfteplattformer skal være utformet i samsvar med heisdirektivet og maskindirektivet. Følgende
krav til størrelser gjelder:
a) Minst én heisstol skal ha innvendig størrelse på minimum 1,10 m x 2,10 m i byggverk
med tre etasjer eller flere.
b) Minst én heisstol skal ha innvendig størrelse på minimum 1,10 m x 1,60 m i byggverk
med kun to etasjer.
c) Løfteplattform skal ha innvendig størrelse på minimum 1,10 m x 1,60 m.
(2) Det skal være krav om heis i bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet. Løfteplattform
kan erstatte heis i bygning med tre etasjer som har boenhet. Løfteplattform skal maksimalt betjene
seks boenheter. Følgende krav til størrelser gjelder:
a) Minst én heisstol skal ha innvendig størrelse på minimum 1,10 m x 2,10 m.
b) Løfteplattform skal ha innvendig størrelse på minimum 1,10 m x 1,40 m.
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(3) Kravet om heis eller løfteplattform i annet ledd gjelder ikke
a) boligbygning med én boenhet
b) der atkomst fra inngangsparti til boenhet maksimalt går over én etasje.
(4) Ved beregning av etasjetall for krav om heis gjelder ikke unntakene i § 6-1 bokstav a til c. Alle
måleverdige plan skal medregnes i etasjeplanet.

§ 12-4. Inngangsparti
(1) Inngangsparti skal være godt synlig, sentralt plassert og oversiktlig i forhold til atkomst.
Inngangsparti skal være sikkert og enkelt å bruke.
(2) For bygning med krav om tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming
skal følgende være oppfylt:
a) Inngangsparti skal ha belysning slik at inngangsparti og hovedinngangsdør er synlig i
forhold til omliggende flater.
b) Det skal være et visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt foran hovedinngangsdør.
c) Inngangsparti skal være trinnfritt.
d) Utenfor hovedinngangsdør skal det være et horisontalt felt på minimum 1,5 m x 1,5 m.
Ved sidehengslede dører skal feltet ligge utenfor dørens slagradius.
e) Betjening for eventuell automatisk døråpner skal plasseres slik at den er tilgjengelig for
person i rullestol og slik at sammenstøt med dør unngås.
KOMMENTAR:
Ledd 2, bokstav a; Teksten ” i forhold til omliggende flater” kan med fordel sløyfes.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Revidert tekst til ledd 2, bokstav a;
a) Inngangsparti skal ha belysning slik at inngangsparti og hovedinngangsdør er synlig.

§ 12-5. Sikkerhet i bruk
Byggverk skal ha utforming som forebygger fare for skade på person og husdyr ved sammenstøt
eller fall.
KOMMENTAR:
Ordlyden bør endres.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Byggverk skal formes slik at skade på person og husdyr forebygges.
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§ 12-6. Kommunikasjonsvei
(1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport
som forventes.
(2) Kommunikasjonsvei skal være lett å finne og orientere seg i.
(3) Nivåforskjell skal være tydelig merket og ha nødvendig belysning.
(4) Åpning i gulv skal sikres slik at personer og husdyr ikke utsettes for fare.
(5) For bygning med krav til tilgjengelig boenhet skal i tillegg til første til fjerde ledd, følgende være
oppfylt:
a) Kommunikasjonsvei til tilgjengelig boenhet skal være trinnfri.
b) Korridor og svalgang skal ha fri bredde på minimum 1,50 m. I lange korridorer skal det
avsettes tilstrekkelig areal til at to rullestoler kan passere hverandre. Strekninger under 5,0
m der det ikke er dør, kan ha fri bredde på minimum 1,20 m.
(6) For byggverk med krav om universell utforming skal i tillegg til første til fjerde ledd, følgende
være oppfylt:
a) Kommunikasjonsvei skal være trinnfri. Stigning skal ikke være brattere enn 1:15.
b) Korridor og svalgang skal ha fri bredde på minimum 1,50 m. I lange korridorer skal det
avsettes tilstrekkelig areal til at to rullestoler kan passere hverandre. Strekninger under 5,0
m der det ikke er dør, kan ha fri bredde på minimum 1,20 m.
c) Det skal være skilt og merking som gir nødvendig informasjon. Skilt og merking skal
være lette å lese og oppfatte. Det skal være nødvendig belysning til å oppnå synlig
luminanskontrast på minimum 0,4 mellom tekst og bunnfarge. Skilt og merking skal
plasseres tilgjengelig og lett synlig både for sittende og gående. Etasjetall skal være visuelt
og taktilt lesbart i alle etasjer.
d) Auditiv informasjon skal suppleres med visuell informasjon.
e) Blendende motlys skal unngås i kommunikasjonsvei.
f) Søyler og lignende skal plasseres slik at de ikke er til hinder i kommunikasjonsvei. For å
unngå fare for sammenstøt skal søyler og lignende ha luminanskontrast på minimum 0,4
til omgivelser eller merkes i to høyder med luminanskontrast på minimum 0,8 til
bakgrunnsfarge.
g) Ved endring av gangretning skal retningsinformasjon angis dersom det er nødvendig.
Repeterende informasjon skal være mest mulig lik i hele bygningen.
h) Store rom, der sentrale ganglinjer går på tvers av åpne arealer, skal ha definert
gangsone eller nødvendig ledelinje. Mønster i gulv som gir villedende retningsinformasjon
skal unngås.

KOMMENTAR:
Ledd 1; Begrepene «hensiktsmessig» og «brukbar» er ensbetydende. Det burde være tilstrekkelig
å stille krav at kommunikasjonsvei skal være «sikker og brukbar».
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Revidert tekst, ledd 1:
(1) Kommunikasjonsvei skal være sikker og brukbar for den ferdsel og transport som forventes.
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§ 12-7. Krav til utforming av rom og annet oppholdsareal
(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming, romhøyde og størrelse tilpasset sin funksjon.
(2) For romhøyde i boenhet gjelder følgende:
a) Rom for varig opphold skal ha høyde minimum 2,4 m.
b) Rom som ikke er for varig opphold skal ha høyde minimum 2,2 m.
c) Fritidsbolig med én boenhet skal ha høyde minimum 2,2 m.
d) Deler av rom kan ha lavere høyde der dette ikke påvirker rommets tiltenkte funksjon.
(3) Ved bruksendring i boenhet fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt, kan romhøyden være
lavere enn 2,4 m.
(4) Tilgjengelig boenhet skal være dimensjonert for rullestol på inngangsplanet. Følgende skal være
oppfylt:
a) Rom skal ha trinnfri tilgang og snuareal for rullestol.
b) Rom skal utformes slik at rullestolbruker kan betjene nødvendige funksjoner på en
tilfredsstillende måte.
c) Rom for varig opphold skal ha fri passasje på minimum 0,90 m til dør og vindu
utenfor møbleringssone.
(5) Rom og annet oppholdsareal i byggverk med krav om universell utforming skal ha
a) utforming og størrelse slik at likestilt deltakelse er mulig og
b) trinnfri tilgang og snuareal for rullestol. Areal for rullestol skal plasseres slik at
rullestolbruker kan betjene nødvendige funksjoner på en tilfredsstillende måte.
(6) I byggverk med krav om universell utforming skal det være resepsjon eller informasjonstavle der
dette er nødvendig. Eventuell resepsjon og informasjonstavle skal være lett å finne og sentralt
plassert i forhold til hovedatkomst.
(7) I byggverk med krav om universell utforming, som har mange rom med samme funksjon, er det
tilstrekkelig at 1/10 av rommene er universelt utformet i henhold til bestemmelser i forskriften.
Dette gjelder likevel ikke der forutsatt bruk tilsier at flere eller alle rom skal være universelt
utformet.
KOMMENTAR:
Kravet til minimumshøyde, ref. preakspetert ytelse i veiledning til TEK10, bør opprettholdes.
Ledd 2, bokstav d; Bestemmelsen åpner for at deler av rom kan ha skrå himling med lavere høyde
enn 2,2 meter. Bestemmelsen er uklar, og åpner for ulike fortolkninger. Det fremgår ikke av
bestemmelsen hvor lavt, og hvor stor andel av rommet, som tillates lavere takhøyde enn 2,2
meter. Krav til romhøyde vurderes skjønnsmessig veldig ulikt i de enkelte kommunene, og er en
av hovedårsakene til klagesaker og tidkrevende prosesser. Bestemmelsen bør derfor presiseres og
omskrives.
Ledd 3; Det er viktig at TEK’en gir klare og forutsigbare krav uttrykt som ytelser på områder som
tolkes ulikt og som har et høyt konfliktnivå. Krav til minimum romhøyde bør derfor gis i forskrift og
ikke i veiledning.

TEK17 - Høringsinnspill NAL og AiN
Innspill på paragrafnivå

Dato: 9. Februar 2017
Sidenummer: 25 av 38

Ledd 4; Dersom § 12-7 er ment å være en overordnet bestemmelse, bør fjerde og femte ledd tas
ut og fordeles på de bestemmelsene som omhandler krav til universell utforming/tilgjengelighet.
En omstrukturering her vil bidra til bedre helhet og klarere struktur.
Ledd 7: I denne bestemmelsen gjøres det først unntak fra en hovedregel, slik at det er tilstrekkelig
at 1/10 av rommene oppfyller kravene. Deretter gjøres det unntak fra unntaket, der forutsatt bruk
tilsier noe annet. Bestemmelsen er uklar og må omskrives, eller deles inn i flere ledd.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Ledd 2) bokstav d;
Deler av rommet kan ha romhøyde på minimum 2,20 m der dette ikke påvirker rommets tiltenkte
funksjon.
Ledd 3)
Bestemmelsen bør presiseres og omskrives. Vi har ikke et konkret forslag til tekst.
Ledd 4)
Bestemmelsen bør tas ut og fordeles på de bestemmelsene som omhandler krav til universell
utforming/tilgjengelighet.
Ledd 5)
Bestemmelsen bør tas ut og fordeles på de bestemmelsene som omhandler krav til universell
utforming/tilgjengelighet.
Ledd 7)
Bestemmelsen er uklar og må omskrives, eller deles inn i flere ledd. Vi har ikke et konkret forslag
til tekst.
§ 12-8. Entré og garderobe
(1) Entré eller inngang i tilgjengelig boenhet skal ha:
a) fri passasje på minimum 0,9 m utenfor møbleringssone
b) plass til snuareal for rullestol utenfor dørens slagradius.
(2) For byggverk med krav om universell utforming skal minst 1/10 av
garderobene ha betjeningshøyde på maksimum 1,2 m.
KOMMENTAR:
Ledd 1, bokstav a): Begrepet «møbleringssone» kan tolkes ulikt. Denne definisjonen bør inn i §1-3.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Uendret tekst i § 12-8, men definisjonen «møbleringssone» må legges til § 1-3.
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§ 12-10. Bod og oppbevaringsplass
(1) Boenhet skal ha tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av klær og mat.
(2) Boenhet skal ha oppbevaringsplass eller bod på minimum 5,0 m2 BRA for sykler, sportsutstyr,
barnevogner mv. For boenhet inntil 50 m2 BRA skal arealet være minimum 2,5 m2 BRA.
(3) Boenhet med krav om tilgjengelighet skal ha trinnfri atkomst til oppbevaringsplass eller bod.
Nødvendig oppbevaringsplass eller bod skal være tilgjengelig ved bruk av rullestol.
KOMMENTAR:
Direktoratet foreslår å fjerne krav om innvendig oppbevaringsplass eller bod på 3 m2. Det foreslås
også å redusere kravet til sportsbod til 2,5 kvadratmeter BRA for boliger inntil 50 kvadratmeter
BRA, uavhengig av antall rom for varig opphold. Det blir også foreslått at sportsboden på 5 m2 skal
kunne deles i to. For studentboliger blir det foreslått å fjerne kravet oppbevaringsplass eller bod
helt og fullt. Disse reduksjonene i krav til oppbevaring begrunnes med at ”kravet ivaretar i
hovedsak hensyn til komfort”.
NAL og AiN stiller seg spørrende til direktoratets definisjon på ”hensyn som ivaretar komfort”.
Tilsynelatende gjelder dette alle forhold som ikke angår helse, miljø og sikkerhet. Hvordan vi
møblerer og organiserer hjemmene våre har stor innvirkning på opplevelsen av trivsel. Det å
enkelt kunne lagre eiendeler som man ikke ønsker å ha fremme, forenkler organiseringen.
Resultatet av å fjerne innvendig oppbevaringsplass vil bli hjem som i større grad er preget av
uorden. Dette vil ha en vesentlig negativ effekt på opplevelsen av trivsel. Vi viser blant annet til
forskning som illustrerer at manglende skap og bodplass er noe av det folk er mest misfornøyd
med:
• Schmidt og Guttu (2012): Små boliger – universell utforming, bovaner og brukskvalitet.
NIBR rapport 2012:1
• Støa m.fl. (2006): Bokvalitet i små boliger. Studie av fem boligprosjekter i Trondheim.
SINTEF
• Guttu og Martens (1998): «Sentrumsnære byboliger – survey til beboere i sju norske byer»
NIBR rapport 1998:10.
Direktoratet mener at ”markedet vil ha gode forutsetninger for å ivareta denne type boligkvalitet
(behovet for plass til tørr oppbevaring), og at boligkjøper må kunne stå fritt til å velge bort
bod”. Dette er en antagelse som direktoratet trolig ikke har dekning for. Spesielt når det gjelder
leiligheter på inntil 50 m2, vil det neppe eksistere en valgmulighet for kjøperne. Dersom forslaget
til TEK17 trer i kraft, vil nok samtlige av disse boligene bygges uten innvendig oppbevaringsplass.
Paragrafens første ledd legger ikke klare føringer for hvordan funksjonsbehovet for oppbevaring
skal oppfylles. Forslagene til nye preaksepterte ytelser til første ledd er heller ikke entydige.
Begrepene «tilstrekkelig» og «egnet» knyttet til oppbevaring er både uklare og misvisende. Dette
vil åpne for ulike tolkninger, som igjen vil medføre fordyrende prosesser.
Ved å fjerne kravet om innvendig bod, legger man til rette for at halvparten av leilighetene opp til
50 m2 kan utformes som 3-rom leiligheter. Samtidig stilles det ikke krav til at disse leilighetene
skal ha mer enn 2,5 m2 sportsbod. Dette er fremtidige leiligheter for unge mennesker i
etableringsfasen, med ett eller to barn. En slik leilighet vil ikke kunne tilby den lagringskapasiteten
en slik familie har behov for. Dette vil gi en negativ påvirkning på livskvaliteten.
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Eventuelle kostnadsbesparelser knyttet til lempinger i krav til oppbevaringsplass og bod vil
primært komme boligutbyggerne til gode. Dette konkluderes det også med i utredningsarbeidet
som har blitt gjort for DiBK, ”Samfunnsøkonomiske virkninger av endringer i byggeforskrift (Oslo
Economics 20. juni 2016)”. Selv om det vil resultere i noe lavere pris på leilighetene, vil ikke en slik
prisreduksjon være proporsjonal i forhold til kvalitetene som forsvinner. Å legge økt fortjeneste til
boligutbyggerne inn i regnskapet for eventuell samfunnsøkonomisk lønnsomhet stiller vi oss
undrende til. Den eneste relevante målestokken for eventuell samfunnsøkonomisk lønnsomhet, er
utelukkende besparelser som tilkommer boligkjøperne.
Vi innser at det er urimelig å stille krav til både sportsbod og innvendig bod for studentboliger. Selv
om studenter kan ha et noe mindre behov for bodplass, vil det ikke være riktig å helt og fullt frata
denne gruppen muligheten til å lagre sine egendeler. Unge mennesker er gjerne involvert i en
rekke aktiviteter og sykler, ski, ryggsekker, kofferter osv. må kunne stues bort. Dersom det er slik
at husleien for studentboliger baseres på investeringskostnadene, vil i dette tilfellet eventuelle
besparelser komme brukerne til gode, i motsetning til hva som er tilfellet i boligmarkedet ellers.
Dette kan være et godt argument for å redusere kravet til oppbevaring i noen grad for dette
formålet. Dette er også i samsvar med utredningen som har blitt gjort på oppdrag av DiBK,
”Samfunnsøkonomisk analyse av endrede kravsnivå i byggeteknisk forskrift (TEK10) (Menon 25.
mai 2016)”. Den anbefaler å kun fjerne kravet til innvendig bod for studentboliger. Vi mener at
man bør stille samme krav til oppbevaring i en studentbolig som i en ettroms leilighet, da
beboerne i disse to boligene vil ha tilsvarende utgangspunkt for sin bosituasjon.
ANBEFALING:
Oppbevaringsplassen for husholdning og klær (kjøkken, garderobe, klesskap m.m.) for små
boenheter inntil 50 m2 bør defineres som en preakseptert ytelse.
Kravet til innvendig oppbevaringsplass må beholdes. Samtidig vil det være mer hensiktsmessig å
oppgi behovet i kubikk i stedet for kvadratmeter. Dette vil gi større fleksibilitet til å løse
oppbevaringsbehovet. Når kravet til oppbevaring angis i kubikk, må man samtidig angi
minimumsmål for lengde, bredde og høyde.

Forslag til ny § 12-10. Bod og oppbevaringsplass:
(1) Boenhet skal ha tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av klær og mat. For boenheter på
inntil 50 m2 skal dette være minimum 4 m3 (kubikk).
(2) Boenhet skal ha minimum 7 m3 (kubikk) plass for oppbevaring tillegg til oppbevaring av klær og
mat.
(3) Boenhet skal ha oppbevaringsplass eller bod på minimum 5,0 m2 BRA for sykler, sportsutstyr,
barnevogner mv. For boenhet inntil 50 m2 BRA skal arealet være minimum 2,5 m2 BRA.
(4) Boenhet med krav om tilgjengelighet skal ha trinnfri atkomst til oppbevaringsplass eller bod.
(5) For bygninger som oppføres som studentbolig av studentsamskipnader, og
studentboligstiftelser som har mottatt tilsagn om tilskudd til studentboliger etter forskrift 28.
januar 2004 nr. 424 om tilskudd til studentboliger gjelder følgende:
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a) Boenhet skal ha tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av klær og mat.
b) Boenhet skal ha minimum 3,5 m3 (kubikk) plass for oppbevaring tillegg til oppbevaring av klær
og mat.
c) Boenhet skal ha oppbevaringsplass eller bod på minimum 2,5 m2 BRA for sykler, sportsutstyr,
barnevogner mv.

§ 12-11. Balkong og terrasse mv.
(1) Balkong og terrasse mv. skal ha tilfredsstillende sikkerhet og brukskvalitet.
(2) Nivåforskjell på mer enn 0,5 m skal sikres med rekkverk, jf. § 12-15.
(3) Følgende skal være oppfylt i bygning med krav til tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om
universell utforming:
a) Atkomst til balkong, terrasse og uteplass mv. skal være trinnfri i arbeids- og
publikumsbygning og på boenhetens inngangsplan.
b) Balkong og terrasse mv. skal ha fri gulvplass som gir plass til snuareal for rullestol.
(4) Der det er flere balkonger, terrasser eller uteplasser mv. på inngangsplan i tilgjengelig boenhet,
gjelder krav i tredje ledd kun for den som har størst areal.
KOMMENTAR:
Ledd 1; Det er uklart hva forskriften legger i «brukskvalitet». Dette bør inngå som en egen
definisjon under § 1-3, eller må utdypes i § 12-11.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Uendret i § 12-11, men definisjonen «brukskvalitet» må legges til § 1-3.

§ 12-13. Dør, port mv.
(1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utformes slik at de ikke skader personer,
husdyr eller utstyr.
(2) Bredde og høyde skal tilpasses forventet ferdsel og transport, inklusiv rømning ved brann, og
skal minst oppfylle følgende:
a) Inngangsdør og dør i kommunikasjonsvei skal ha fri bredde minimum 0,9 m. I byggverk
beregnet for mange personer skal fri bredde være minimum 1,2 m.
b) Dør internt i boenhet skal ha fri bredde på minimum 0,76 m.
c) Dør internt i byggverk med krav om universell utforming skal ha fri bredde på minimum
0,9 m. Dør til bad i overnattingsrom som er unntatt fra krav til universell utforming etter §
12-7 syvende ledd, skal ha fri bredde på minimum 0,76 m.
d) Dør i badstue, kjølerom og fryserom skal slå ut og kunne åpnes fra innsiden uten bruk av
nøkkel.
e) Dør skal ha fri høyde minimum 2,0 m.
(3) I bygning med krav om tilgjengelig boenhet gjelder følgende:
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a) Dør til og i atkomstvei og rømningsvei som er beregnet for manuell åpning skal kunne
åpnes med åpningskraft på maksimum 30 N.
b) Døråpner for automatiske dører skal monteres utenfor dørens slagradius. Den skal være
godt synlig og være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,2 m over gulv.
Døråpner skal plasseres i tilstrekkelig avstand fra innvendig hjørne.
c) Terskel skal være trinnfri.
d) Ved skyvedør og sidehengslet dør skal det være tilstrekkelig fri sideplass til at
rullestolbruker kan åpne og lukke døren. Kravet gjelder ikke dører som har automatisk
døråpner.
(4) I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til første til tredje ledd følgende:
a) Krav til åpningskraft i tredje ledd bokstav a gjelder bare for dør til og i hovedatkomstvei
og hovedrømningsvei.
b) Dør skal være synlig i forhold til omliggende vegger. Luminanskontrasten skal være på
minimum 0,4.
KOMMENTAR:
Dimensjonen på dører oppgis normalt ved modulmål. Disse målene angir størrelsen på
lysåpningen i veggen der karmen skal monteres. De vanligste modulmålene for innerdører er 7x21,
8x21 og 9x21. De vanligste målene for ytterdører er 10x21 og 13x21 (pardører).
Dokumentasjon av egenskaper til ytterdører gjøres i henhold til relevant europeisk standard, og
ytterdører oppgis alltid ved modulmål.
Krav til fri bredde i dør er i §12 -13 gitt med ulik nøyaktighet (desimaler) for ulike dører (0,76 m i
andre ledd bokstav b og c, 0,9 m i bokstav a og c). Bestemmelsen fremstår uryddig, og det mest
hensiktsmessige her ville være å oppgi krav til bredde/høyde på dør i modulmål.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Dørmål bør oppgis i modulmål i tillegg til eventuelle minstemål.

§ 12-14. Trapp
(1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og
transport, herunder rømning. Følgende skal minst være oppfylt:
a) Trapp skal ha sikker avgrensing og håndløper på begge sider.
b) Minst én håndløper skal være med overkant mellom 0,80 m og 0,90 m over gulv eller
trinn.
c) Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde.
d) Trapp med rette løp skal ha samme dybde på inntrinn. Inntrinn i ganglinjen skal være
minimum 0,25 m.
e) Repos skal ha tilstrekkelig størrelse til å hindre og stanse fall. Det skal være repos ved
høydeforskjell på mer enn 3,3 m.
f) Trapperom skal ha god belysning slik at trappetrinn er synlige.
g) Inntrinn skal ha sklisikker overflate.
h) Trinnbredde i trapp med rette løp skal være minimum 0,90 m og fri høyde minimum 2,10
m. Trapp med rette løp internt i boenhet skal ha trinnbredde på minimum 0,80 m og fri
høyde på minimum 2,00 m.
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i) Trapp som ikke har rette løp, skal ha trinnbredde minimum 0,10 m bredere enn krav til
trapp med rette løp i bokstav h.
j) For svingt trapp skal inntrinn i indre ganglinje være minimum 0,15 m. For svingt trapp i
rømningsvei for mange mennesker, skal minste inntrinn i indre ganglinje være minimum
0,20 m.
(2) For hovedtrapp som betjener mer enn én boenhet gjelder i tillegg til første ledd, følgende:
a) Trinnbredde i trapp med rette løp skal være minimum 1,10 m og fri høyde skal være
minimum 2,10 m.
b) Håndløper skal
1. være i én høyde med overkant 0,80 m eller i to høyder med overkant henholdsvis
0,90 m og 0,70 m. Høyde skal måles fra inntrinnets forkant
2. føres utover øverste og nederste trinn med avrundet avslutning
3. følge trappeløpet, og rundt på mellomrepos.
c) Inntrinn skal markeres slik at det oppnås luminanskontrast på minimum 0,4 i forhold til
trinnfarge. Markering på inntrinn skal være i hele trinnets bredde i
maksimum 0,04 m dybde.
d) Dybde på repos skal være minimum 1,50 m fra trinnforkant eller fra rekkverk til
motstående vegg.
(3) I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til krav i første og annet ledd,
følgende:
a) Hovedtrapp med rette løp skal ha trinnbredde på minimum 1,20 m.
b) Håndløper skal ha luminanskontrast minimum 0,4 i forhold til bakgrunn. Ved begynnelse
av hver etasje skal etasjeangivelse markeres. Håndløper skal føres
minimum 0,30 m forbi øverste og nederste trinn med avrundet avslutning.
c) Det skal være et farefelt foran øverste trappetrinn og et oppmerksomhetsfelt foran og
inntil nederste trinn i hele trappens bredde. Farefelt skal være merket taktilt og visuelt med
luminanskontrast minimum 0,8 i forhold til bakgrunn. Oppmerksomhetsfelt skal være
merket taktilt og visuelt med luminanskontrast minimum 0,4 i forhold til bakgrunn.
(4) I bygning med krav om tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming skal
håndløper være utformet slik at den gir et godt grep.
(5) Følgende unntak gjelder fra krav gitt i første til fjerde ledd:
a) Det er ikke krav om håndløper på begge sider der den er til hinder for atkomsten til sitteog ståplasser i amfi, tribuner og lignende.
b) Trapp, leider eller stige som kun benyttes i forbindelse med drift av byggverket, skal
være utformet funksjonelt med hensyn til forventet bruk og slik at personsikkerheten
ivaretas, men er forøvrig unntatt fra bestemmelsene i denne paragrafen. Unntaket gjelder
ikke dersom trapp, leider eller stige er del av rømningsvei.

KOMMENTAR:
Krav til hvordan trinnbredde skal dokumenteres ved ulik utførelse, må være i samsvar med
relevante standarder (NS 3932, NS 3933).
Ledd 1, bokstav g): Veiledningen må angi hvordan kravet kan dokumenteres oppfylt.
Formuleringen i veiledningen for samme punkt sier ,”… ikke er så glatte at det er fare for fall …”,
åpner for bredt skjønn.
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Ledd 1, bokstav j): Uttrykket ”mange mennesker” er ikke entydig eller etterprøvbart. Det må antas
at rømningsvei for mange mennesker vil gjelde rømningsvei i byggverk i risikoklasse 5 samt
rømningsveier i andre byggverk når rømningsvei må dimensjoneres for 120 personer eller flere.
Hva som menes med «mange mennesker» må fremgå av veiledningen.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Ledd 1, bokstav j): Må omskrives/spesifiseres slik at det ikke er tvil om hva som er gjeldende
dimensjonerende tall.

§ 12-17. Vindu og andre glassfelt
(1) Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde skade på person eller husdyr, skal sikres
mot sammenstøt og fall opp til høyde minimum 0,80 m over gulv. Sikring kan være brystning,
personsikkerhetsrute eller annen forsvarlig metode. For øvrig gjelder følgende:
a) I bygning med boenhet skal glassfelt mot balkong, terrasse og lignende være sikret. I
tillegg skal vindu og andre glassfelt i yttervegg fra 6,6 m over terreng eller underliggende
flate være sikret.
b) I byggverk med krav om universell utforming skal vindu og andre glassfelt i yttervegg
over terreng være sikret. I skoler og barnehager skal alle vinduer og andre glassfelt der
barn kan oppholde seg sikres.
c) I inngangsparti og kommunikasjonsvei skal glassfelt være sikret i ferdselsretning.
(2) Glassfelt i inngangsparti og kommunikasjonsvei der det kan være fare for sammenstøt, skal
være kontrastmerket med glassmarkør synlig fra begge sider i to høyder med senter 0,9 m og 1,5
m over gulv. Mønster i glassmarkør i dør skal være forskjellig fra glassmarkør i nærliggende
glassfelt.
(3) Vindu i byggverk der barn kan oppholde seg skal ha barnesikring fra 3,3 m over terreng eller
underliggende flate.
(4) Renhold og vedlikehold av vindu og andre glassfelt skal kunne utføres uten fare.
KOMMENTAR:
Det foreligger flere studier av personskader som skyldes knusing av glass. Hovedfunnene i disse
studiene er at knuste glass kan forårsake signifikante skader for de yngste aldersgruppene, og at
dette er ett stort helseproblem. Skadene skyldes hovedsakelig sammenstøt og knusing av glass, og
ikke fallskader. Studier viser at de fleste skadene skjer i boligbygg, og har størst insidensrate hos
barn. Dette tilsier at kravet i ledd 1 bokstav a) også burde gjelde for glassfelt i alle plan.
Forebyggende tiltak, som strengere lovgiving og bruk av sikkerhetsglass (personsikkerhetsrute), vil
redusere den økonomiske byrden glassknusingsskadene har for den enkelte og for det offentlige
helsesystemet I Norge.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Ledd 1, bokstav a)
a) I bygning med boenhet skal alle vinduer og andre glassfelt i yttervegg være sikret.
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KAPITTEL 13. INNEKLIMA OG HELSE
§ 13-4. Termisk inneklima
(1) Termisk inneklima i rom for varig opphold skal tilrettelegges ut fra hensyn til helse og
tilfredsstillende komfort ved forutsatt bruk.
(2) I rom for varig opphold skal minst ett vindu eller en dør kunne åpnes til uteluft.
(3) Annet ledd gjelder ikke for rom i arbeids- og publikumsbygg der åpningsbare vinduer er uønsket
ut fra bruken.
KOMMENTAR:
I annet ledd har ”uteluft” erstattet begrepet med ”mot det fri”. (TEK10). Definisjonen på uteluft
fremstår i denne sammenheng som uklar. Hensikten bak kravet kan man lese i veiledningen til
TEK10: ” Vinduer som kan åpnes gir muligheter for å ventilere rommet dersom ventilasjons- og
temperaturkontrollsystemet skulle svikte. Åpningsbare vinduer gir gode muligheter for rask
utlufting, for eksempel ved matlaging og vasking.”
Forskriftskravet kan tilfredsstilles ved at det er en lufteluke (dør) mot en sjakt som inneholder
uteluft. Sett i sammenheng med unntaket fra krav til utsyn fra soverom i § 13-8 annet ledd og
lempingen i § 13-7 annet ledd der ordet ”vindu” er fjernet fra paragrafen, stiller vi oss kritiske til
denne paragrafen.
Det er for eksempel en fare for at man kan få soverom som ikke ligger mot ytterfasade. Kravet i
§13-7 kan for eksempel løses ved at soverommet adskilles fra annet oppholdsrom med en
halvtransperent glassvegg.
Begrepet ”oppholdssone” som benyttes i forbindelse med preaksepterte ytelser, er ikke
tilstrekkelig definert. En slik oppdeling av soner vil redusere bygningers fleksibilitet og på sikt trolig
være lite samfunnsmessig lønnsomt, samt representere påkjenninger på miljøet grunnet økt
behov for ombygginger.
ANBEFALING:
Vi anbefaler at det gis en entydig definisjon på ”uteluft” i § 1-3. Denne definisjonen må ha et
innhold som forhindrer eksempler som beskrevet over.
Vi anbefaler at man ser bort i fra begrepet ”oppholdssone”.
§ 13-5. Radon
(1) I bygning med rom for varig opphold skal årsmiddelverdi for
radonkonsentrasjon ikke overstige 200 Bq/m3.
(2) Bygning med rom for varig opphold skal
a) ha radonsperre mot grunnen, og
b) være tilrettelagt for utlufting av radon under bygningen.
(3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at tiltakene er unødvendige for å
tilfredsstille kravet i første ledd.
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KOMMENTAR:
Ledd 3; Det åpnes her for unntak der det kan dokumenteres at tiltakene (ref. andre ledd) ikke er
nødvendige for å tilfredsstille kravet i første ledd.
I henhold til «Strålevern Rapport 2006:7 Tiltak mot radon i privatboliger Oppsummering av tiltak
under Nasjonal kreftplan 1999-2003», er målet å redusere antall forekomster av radonindisert
lungekreft totalt i befolkningen.
Teknisk forskrift § 13-5 må forstås slik at det, uavhengig av bakgrunnsstråling, skal gjøres tiltak i
samsvar med andre ledd. Tredje ledd kommer etter dette til anvendelse bare når det
gjennomføres andre tiltak med tilsvarende virking, til eksempel ved at det velges måter å
fundamentere tiltaket på som effektivt forhindrer at radon kommer inn i byggverket.
Dersom teksten i tredje ledd beholdes, må det klargjøres bedre i veiledningen hva unntaket
innebærer. I dag praktiseres unntaksbestemmelsen forskjellig, noe som fører til mindre
forutsigbarhet i byggesaker.
Begrepet ”oppholdssone” som benyttes i forbindelse med preaksepterte ytelser, er ikke
tilstrekkelig definert. En slik oppdeling av soner vil redusere bygningers fleksibilitet og på sikt trolig
være lite samfunnsmessig lønnsomt, samt representere påkjenninger på miljøet grunnet økt
behov for ombygging.
En årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon på 200 Bq/m3 gjenspeiler ikke dagens kunnskap om
fareverdier. Man anser at det er akutt fare ved 140 Bq/m3. Grenseverdien bør settes noe lavere
enn dette.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Ingen endret tekst, men veiledningen må utdypes/suppleres.
Vi anbefaler at man ser bort i fra begrepet ”oppholdssone”.
Minimumskravet til årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon må senkes i tråd med dagens kunnskap
om fareverdier.

§ 13-6. Lyd og vibrasjoner
(1) Lydforhold skal være tilfredsstillende for personer som oppholder seg i byggverk og på
uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek. Krav til lydforhold gjelder ut fra forutsatt bruk, og
kan oppfylles ved å tilfredsstille lydklasse C i NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger Lydklasser for
ulike bygningstyper.
(2) For studentboliger som omfattes av § 1-2 sjette og syvende ledd, er det mellom rom for varig
opphold i boenhet og fellesareal eller kommunikasjonsvei tilstrekkelig luftlydisolasjon dersom veid
feltmålt lydreduksjonstall R’w er minimum 45 desibel.
(3) Vibrasjonsforhold skal være tilfredsstillende for personer som oppholder seg i byggverk og på
uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek.
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(4) I byggverk for publikum og arbeidsbygning skal det være lyd- og taleoverføringsutstyr med
mindre det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å oppnå god taleforståelse. Inngang til
rom med forsterket lyd- og taleoverføring skal være tydelig merket.
KOMMENTAR:
Ledd 1) Teksten «Det skal sikres mulighet for arbeid, hvile, rekreasjon, søvn,
konsentrasjon, kommunikasjon, god taleforståelse, oppfattelse av
faresignaler og mulighet for orientering.» fra TEK10 er tatt ut i TEK17. Denne er vesentlig for å
definere forsvarlige lyd- og vibrasjonsforhold, og anbefales videreført i TEK17. Begrepet
«tilfredsstillende» er ikke alene dekkende for å sikre at disse kravene blir oppfylt.
Ledd 2; DIBK skriver i Høringsnotatet at forslaget innebærer redusert krav til luftlydisolasjon fra 55
desibel til 45 desibel mellom rom for varig opphold i boenhet og fellesareal eller
kommunikasjonsvei, som fellesgang, svalgang, trapperom, trapp og lignende. I de fleste tilfeller
innebærer krav om 55 desibel en lukket entré eller inn- og utadslående dører.
Arkitektbedriftene og NAL mener det ikke er faglig grunnlag for å redusere kravene til
luftlydisolasjon for studentboliger. Studenters livssituasjon er ikke vesentlig annerledes enn andre
beboergrupper, og har de samme behov for å skjermes for støyutsatte bosituasjoner. Spesielt
viktig blir dette også når kravet til forsvarlige lyd- og vibrasjonsforhold er tatt ut av Ledd 1.
En slik lemping av krav er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt ift bygningers bruksverdi og levetid.
Studentboliger er ikke et eget reguleringsformål, og gjør dermed endringen i § 13-6 mer
problematisk. Bygninger som oppføres som studentbolig av studentsamskipnader og
studentboligstiftelser, kan ved et senere tidspunkt omgjøres til permanente boliger. Lemping på
krav til luftlydisolasjon medvirker til at bygningsmassen er langt mindre egnet for fremtidig
transformasjon/ombruk til permanente boliger. Kostnadskonsekvensene ved ombygging og
utbedring blir betydelige, og i et samfunnsøkonomisk perspektiv er dette ikke lønnsomt.
Krav og grenseverdier gitt i TEK10 for luftlydisolasjon mellom boenhet og andre arealer bør
videreføres.
ANBEFALING:
Forslag til endring:
Ledd 1;
Lydforhold skal være tilfredsstillende for personer som oppholder seg i byggverk og på
uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek. Krav til lydforhold gjelder ut fra forutsatt bruk, og
kan oppfylles ved å tilfredsstille lydklasse C i NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger. Lydklasser for
ulike bygningstyper. Det skal sikres mulighet for arbeid, hvile, rekreasjon, søvn, konsentrasjon,
kommunikasjon, god taleforståelse, oppfattelse av faresignaler og mulighet for orientering.
Ledd 2:
For studentboliger som omfattes av § 1-2 sjette og syvende ledd, er det mellom rom for varig
opphold i boenhet og fellesareal eller kommunikasjonsvei krav til at luftlydisolasjon på veid
feltmålt lydreduksjonstall R’w er minimum 55 desibel.
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§ 13-7. Lys
(1) Byggverk skal ha tilfredsstillende tilgang på lys.
(2) Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys.
(3) Annet ledd gjelder ikke for rom i arbeidsbygning og byggverk for publikum der forutsatt bruk
tilsier noe annet.
KOMMENTAR:
Dagslys:
Rom for varig opphold er definert under §1-3:
rom for varig opphold: rom hvor samme person er forutsatt å oppholde seg i mer enn én
time om gangen eller til sammen i mer enn to timer i løpet av et døgn. Rom for varig
opphold i boenhet er stue og tilsvarende rom, kjøkken og soverom
Ettersom rom for varig opphold i bolig er så entydig definert i ordlyden, påvirker denne
definisjonen hovedsakelig arbeids- og publikumsbygg. Definisjonen medfører en lemping av
kravene til dagslys i slike bygg.
Ordlyden i definisjonen har til hensikt å redusere kravene til blant annet dagslys for enkelte rom i
arbeids- og publikumsbygg som for eksempel garderober, korridorer og toaletter. Det er naturlig å
kunne akseptere unntak fra kravet om dagslys i for eksempel garderober og toaletter. Samtidig er
det andre rom som utilsiktet kan bli påvirket av denne definisjonen, som for eksempel grupperom,
kollokvierom, rom for spesialundervisning, temarom i barnehager, stillerom og kantiner/lunsjrom.
Når det gjelder denne type rom, erfarer man at folk ofte oppholder seg der mer enn én time om
gangen eller til sammen i mer enn to timer i løpet av et døgn, selv om forutsatt bruk tilsier noe
annet. I ett ferdig bygg vil det være vanskelig å etterleve og kontrollere intensjonene i forskriften.
Intensjonene bak definisjonen er blant annet å oppnå en arealbesparelse ved at for eksempel
kjernearealer uten dagslys og utsyn i publikumsbygg, kan benyttes til publikumsrom som toaletter,
garderober og lignende. Konsekvensen av definisjonen kan derimot bli at man får bygninger som
har større kjernearealer enn det som bygges på bakgrunn av dagens forskrift. At en større andel av
bygningene har tilfredsstillende utsyn og god tilgang på dagslys, sikrer en fleksibel bygningsmasse
som kan møte fremtidige behov. Konsekvensene av foreslått endring av definisjonen på rom for
varig opphold er slik sett lite bærekraftige og kan påføre samfunnet både økonomiske og
miljømessige belastninger i fremtiden.
De samfunnsøkonomiske konsekvensene knyttet til foreslåtte endringer i forskriften, er vurdert i
rapporten ”Samfunnsøkonomiske virkninger av endringer i byggeforskrift (Oslo Economics 20. juni
2016)”. Denne slår fast at det knytter seg en stor usikkerhet til om det vil være en
samfunnsøkonomisk lønnsomt å redusere kravet til dagslys, slik det er foreslått gjennom ny
definisjon på rom for varig opphold. Den konstanterer at man ikke kan finne gode svar i forskning
som sier noe om konsekvensene av de foreslåtte endringene. Dersom konsekvensen blir at
sykefraværet øker med 0,25 % vil endringene over en tiårsperiode være samfunnsøkonomisk
ulønnsomme. Vi mener at konsekvensene av endringene i forskriften ikke er tilstrekkelig utredet
og at man her tar en stor samfunnsøkonomisk risiko. Øvrige samfunnsmessige forhold som for
eksempel redusert fleksibilitet i bygningsmassen og hva dette kan innebære av påkjenning på
miljøet ved ombygginger og riving er ikke utredet. Konklusjonen blir da at man får bygg med
reduserte kvaliteter, der det knytter seg meget stor usikkerhet til den samfunnsøkonomiske
gevinsten.
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I høringsnotatet kan man lese følgende: ”I en kostnadsanalyse påpekes det at det kan ligge
kostnadsbesparelser på bygningskomponentnivå, men gevinsten ligger primært i økt
arealeffektivitet og arkitektonisk frihet”. NAL og AiN kan slå fast at foreslåtte endringer ikke vil
resultere i økt arkitektonisk frihet, snarere tvert i mot!

Ny metode for å dokumentere oppfyllelse av krav til dagslys for rom i boenhet:
Det er foreslått en ny formel som skal erstatte 10%-regelen som preakseptert ytelse til annet ledd.
Ved å utføre noen enkle regneeksempler, ser man at den nye målemetoden i de fleste tilfeller
medfører en økning i glassareal/lysflate sammenlignet med bruk av 10%-regelen.
En uklarhet i forhold til oppgitt formel, er at glassets lystransmisjon (LT) vanligvis oppgis som et
prosenttall. En forutsetning for at formelen skal gi korrekt svar, er at denne verdien oppgis som
fraksjon av 1, dvs. prosenttallet /100. I forslaget til nye og endrede preaksepterte ytelser til annet
ledd, må man enten korrigere formelen eller presisere hvordan man skal oppgi verdi for
lystransmisjon (LT). Undrer punkt c i preaksepterte ytelser, bør man også henvise til figur 2 i
dagens veiledning.
10%-regelen har enkelte svakheter ved at den i tillegg til vindusglassets lystransmisjon ikke tar
hensyn til romform, vindusform og -plassering eller veggtykkelse som definerer dybden på
vindussmyg. Metoden tar heller ikke hensyn til sideskjerming eller vertikal skjerming under 20
grader. Den nye målemetoden representer ikke en forbedring i forhold til 10%-regelen, bortsett
fra at den forholder seg til glassets lystransmisjon.
Den nye målemetoden er mindre intuitiv og vanskeligere å anvende enn 10%-regelen som nå er
foreslått fjernet. Det er likevel positivt at man tar høyde for at lystransmisjonen kan variere
mellom ulike glasstyper. Samtidig kan man lure på om dette i realiteten vil bli et mer
hensiktsmessig verktøy enn 10%-regelen. Metoden har en svakhet i forhold til arbeidsprosessen
ved planlegging og gjennomføring av et boligprosjekt. Glassarealet bestemmes tidlig i prosessen,
lenge før det er naturlig å ta stilling til hvilken type glass som skal anvendes. Dette vil medføre at
et typisk glass vil bli lagt til grunn for utregningen, noe som medfører at man i realiteten ikke tar
hensyn til lystransmisjonen som en faktor. På den annen side, dersom man tar høyde for
lystransmisjonen ved beregning av glassarealet, kan den videre prosessen likevel lede til at det
glass med en annen lystransmisjon blir montert i bygget.
Oppholdssone:
Begrepet ”oppholdssone” som benyttes i forbindelse med preaksepterte ytelser, er ikke
tilstrekkelig definert. En slik oppdeling av soner vil redusere bygningers fleksibilitet og på sikt trolig
være lite samfunnsmessig lønnsomt, samt representere påkjenninger på miljøet grunnet økt
behov for ombygginger.
ANBEFALING:
Dagslys:
Definisjonen for oppholdsrom i §1-3 må endres til følgende formulering:
Rom for varig opphold er stue, kjøkken, soverom og arbeidsrom i boenhet. I byggverk for publikum
og arbeidsbygning vil i tillegg alle arbeidsrom og publikumsrom være rom for varig opphold.
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Ny metode for å dokumentere oppfyllelse av krav til dagslys for rom i boenhet:
Den nye målemetoden fremstår mindre hensiktsmessig enn den eksisterende 10% regelen. En
revisjon av 10%-regelen bør likevel gjennomføres. Denne har blitt henvist til som en preakseptert
ytelse i flere tiår. I denne perioden har kravet til u-verdi for glasset økt og som følge av dette har
lystransmisjonen i glasset blitt redusert. Med utgangspunkt i den nye måleregelen som metode,
kommer vi frem til at glassarealet etter dagens energikrav bør være 11% av rommets bruksareal.
Men ettersom regelen ikke tar høyde for en del sentrale faktorer som kontrollerer innslipp av
dagslys, vil det være riktig at den skjerpes ytterligere. Det mest hensiktsmessige vil derfor være å si
at glassarealet skal være 12% av rommets bruksareal.
Både 10%-regelen og den nye målemetoden kan være villedende for de prosjekterende og lede til
at kravet om 2,0% dagslysfaktor ikke blir oppfylt da den ikke forholder seg til vesentlige faktorer
som påvirker dagslysinnslippet. Vi ønsker en enkel dokumentasjonsmetode for mindre
boligprosjekt, men argumentet for at dette skal gi noe form for besparelse i store, kompliserte
boligprosjekter er ikke relevant. Vi vil derfor anbefale at en slik forenklet regel kun tillates brukt i
prosjekter som plasseres i tiltaksklasse 1, og gjeldende frittliggende og kjedede eneboliger samt
rekkehus. For de øvrige situasjonene i tiltaksklasse 1 (inkludert svalgangsblokker som typisk har
dårlige dagslysforhold), og for prosjekter i tiltaksklasse 2 og 3 må det stilles krav om
dagslysberegninger med simuleringsverktøy.

Oppholdssone:
Vi anbefaler at man ser bort i fra begrepet ”oppholdssone”.

§ 13-8. Utsyn
(1) Rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende utsyn.
(2) Første ledd gjelder ikke for soverom i boenhet, og ikke for rom i arbeidsbygning og byggverk for
publikum der forutsatt bruk tilsier noe annet.
KOMMENTAR:
Det foreslås å utvide unntaksbestemmelsen til å omfatte soverom i boenhet. Unntak for soverom
er utredet av Holte Consulting sammen med Proba Samfunnsanalyse. I sin rapport har de
undersøkt konsekvensene av å fjerne krav om dagslys til bygninger på generell basis. De
konkluderer de med at ”det er en viss fare for at nettovirkningen vil bli negativ, da utsyn kan
påvirke helsen til de som oppholder seg i rommet. Vi vil derfor ikke anbefale å fjerne krav om
utsyn”. Samtidig åpnes det i rapporten opp for at det kan være et alternativ å begrense unntaket
til krav om dagslys til boenhetens soverom.
Bakgrunnen for denne konklusjonen er følgende slutning fra utreder: ”Normalt brukes ikke
soverom mye som oppholdsrom”. Dette underbygges ikke med argumentasjon og all erfaring tilsier
at det er noe tendensiøs påstand. I større boenheter (treroms og oppover) brukes som regel
hovedsoverommet riktignok i liten grad som oppholdsrom. De øvrige soverommene benyttes
derimot i stor grad som oppholdsrom for lek og lekser. I mindre boenheter med kun ett soverom
har dette rommet en viktig funksjon som oppholdsrom. Dersom en toroms leilighets skal kunne
tilby tilstrekkelig boligkvalitet for en husholdning på to personer, forutsettes det at disse
personene har mulighet til å bedrive ulike aktiviteter samtidig. Dette krever at man har anledning
til å oppholde seg på separate rom. Soverommet brukes derfor i vesentlig grad til mer en kun søvn.
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Utsyn gir en følelse av trygghet fordi det gir mulighet til å orientere seg. Dette er viktig for alle
mennesker, menspesielt viktig for svake og syke og det er kjent at hos syke mennesker er behovet
for å ha visuell kontakt med utemiljø, helst fra sengen, enda større. Utsikt mot grønt kan faktisk ha
helbredende effekt. Dette underbygges av forskningen utreder henviser til i sin rapport. Der slås
det fast: ”Hovedinntrykket fra forskningen er at det er godt dokumentert at utsikt har signifikante
positive virkninger for trivsel, helse og prestasjonsevne”.
Hovedhensikten bak kravet om tilgjengelig boenhet, er at vi skal ha muligheten til å bo hjemme, til
tross for høy alder og redusert førlighet. Eldre blir ofte sengeliggende over kortere og lengre
perioder. Da blir mulighet for utsyn fra soverommet en vesentlig kvalitet. Lempingen i krav til
utsyn fra soverom går slik sett på tvers av hensikten bak flere av de øvrige paragrafene i
forskriften.
Slik direktoratet selv poengterer i høringsnotatet, er det en ulempe ved forslaget at det kan
begrense fleksibiliteten ved senere omdisponering av soverom til annen bruk. Dette er en
vesentlig innvending mot dette forslaget til endring.
I høringsnotatet kan man lese følgende: ” I en kostnadsanalyse påpekes det at fjerning av
utsynskravet for soverom gir større arkitektonisk frihet”. NAL og AiN kan slå fast at foreslåtte
endringer ikke vil resultere i økt arkitektonisk frihet, snarere tvert i mot!
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ANBEFALING:
Soverommet benyttes i de fleste tilfeller til opphold og det er derfor ikke riktig å fjerne kravet til
utsyn som ellers stilles til oppholdsrom. Første del av annet ledd må tas bort.
Annet ledd lyder da slik: Første ledd gjelder ikke for rom i arbeidsbygning og byggverk for publikum
der forutsatt bruk tilsier noe annet.

