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1. Generelt
Balkongforeningen arbeider for å sikre en høy kvalitet hos medlemsbedriftene fra prosjekte-
ring og konstruksjon til ferdig produkt . Denne anvisningen viser det tekniske minimumsnivå 
som må følges i Norge. Balkongforeningen forutsetter at bestiller gir de existerende kon-
struksjondokumentasjon. Dette muliggjør  verifisering av design, som alltid må gjøres.

Generelt i dette dokumentet så forutsettes det at balkongen er et uoppvarmet rom hvor 
innglassingen er i form av en enkel regn-, vind- og støvskjerm.

Krav til energibruk er ikke berørt i dette dokumentet. Likeså gjelder at krav til innemiljø ikke er 
omhandlet, f.eks. krav til temperatur, ventilasjon osv. Noen anvisninger fra ”Den grønne 
Planløsningsserien” i Byggforskserien kan angi noen råd om dette.

2. Definisjoner
Åpen balkong 
– balkong med bare ett rekkverk.

Enkel innglassing 
– balkong med vind- og regnbeskyttende innglassing med enkeltglass over, utenfor eller 
innenfor rekkverket. En enkel innglassing kan ikke på noen måte skape et klimatisert rom 
(vinterhage). Under ugunstige værforhold kan så vel vann som snø trenge inn på balkongen. 
Se kapittel 9.2.5.

Klimatisert innglassing 
– økning av boarealet ved at innglassingens vegger (og tak) oppfyller de krav byggereglene 
stiller vedrørende varmeisolering, støyreduksjon osv. En fullklimatisert innglassing innebærer 
også at branncellegrensen, og dermed også de branntekniske kravene for ytterveggen, flyttes 
fra ytterveggen til innglassingen.

I disse anvisningene behandles bare åpne balkonger og balkonger  
med enkel innglassing.

3. Standarder og forskrifter
Overordnede regler er gitt i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK).

Det er utgitt en veiledning om tekniske krav til byggverk. Den siste utgaven av dokumentene 
kan lastes ned fra hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet (www.dibk.no).

Hvilke krav man skal stille til en balkonginnglassing, avhenger av hvilken funksjon den er 
ment å fylle. Skal balkongen være en regnskjerm, eller skal den utgjøre en full klimaskjerm? 
Hvilke bestemmelser i TEK som kommer til anvendelse, vil altså komme an på hvilken funks-
jon balkonginnglassingen skal ha.

Ytterligere veiledning gis i VTEK, veiledning til TEK.

SINTEF gir ut retningslinjer for balkonger i Byggforskserien, se www.sintef.no

Ytterligere veiledning gis i Norsk Standard, NS EN.

De hovedelementene som omhandles er konstruksjonssikkerhet og naturlaster, sikkerhet i 
bruk og brukbarhet og sikkerhet ved brann.

Reglene i TEK anses oppfylt dersom det benyttes produkter i samsvar med TEK om produkter 
til byggverk, samt metoder og utførelser i samsvar med Norsk Standard, likeverdig standard 
eller europeisk teknisk godkjenning (ETA). 

Regler for beregning av laster, dimensjonering av aluminium, stål og betong er gitt i norsk 
standard, se www.standard.no. 

!

http://www.standard.no
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4. Pålitelighetsklasse
4.1 Generelt
En pålitelighetsklasse skal fastsettes i forhold til konsekvensene ved brudd eller funksjonssvikt av en 
konstruksjon eller en konstruksjonsdel. 

Pålitelighetsklassene er beskrevet nærmere i NS-EN 1990 Tilegg B samt NA.A1.3.1(901). ). Disse klassene 
er knyttet til tilsvarende konsekvensklasser i henhold til tabellen nedenfor:

Konsekvens-/pålitelighetsklass Konsekvens Eksempel

CC4/RC4    Svært høy Kjernekraftverk, lager for atomavfall

CC3/RC3    Høy  Tribuner, broer, kjøpesentre

CC2/RC2    Vanlig  Bolighus, industri, kontorbygninger, skoler

CC1/RC1    Liten  Rekkehus, småhus, jordbruksbygninger,   
       lagerbygninger, kledninger, taktekking

Merknad: Tabellen viser den vanlige inndelingen. Man vil i det enkelte tilfelle kunne komme til en høyere 
klassetilhørighet.

Når det gjelder balkonger og balkonginnglassing, bør følgende inndeling brukes:

 Klasse 1
 Bæresystem for balkonger i småhus, rekkehus. Innglassing og rekkeverk på terrengnivå. Rekkverk  
 for balkonger, innglassing av balkonger og glasstak i småhus, rekkehus og boligblokker.

 Klasse 2
 Bæresystem for balkonger i boligblokker.

 Klasse 3
 Bæresystem. Rekkverk for publikumsarealer i kjøpesenter, næringsbygg, kontorbygg osv.

 Klasse 4
 Ikke aktuelt for balkonginnglassing.
 
 Merk at dette er minimumsangivelser. Dersom det ønskes å bruke en strengere pålitelighetsklasser  
 det fullt mulig, og det skal bestemmes i hvert prosjekt.

 I henhold til NS-EN 1990 kan partialkoeffisienten  KFI brukes for att ta hensyn till pålitelighetsklas-  
 sens innvirkning på aktuelle laster. 

 Når det gjelder dimensjonerende verdier for laster i pålitelighetsklasse 1, 2, 3, se tabell NA.A1 (901),  
 brukes verdiene for yf i tabell NA.A1.2(A) og NA.A1.2(B) og NA.A1.2(C). Det forutsettes at kravene til  
 kvalitetssystem, prosjekterings- og utførelseskontroll angitt i teksten, i tabell NA.A1 (902) og tabell  
 NA.A1 (903), følges. For konstruksjoner i pålitelighetsklasse 1 (CCR 1/ RC1) kan partialfaktoren yf for  
 variable laster reduseres med faktoren KFi = 0,9.

 Ved prosjektering i pålitelighetsklasse 2 eller høyere kreves det at man har et kvalitetssystem. Pålite- 
 lighetsklassen styrer også kontrollklassen, som i sin tur angir nivået på prosjekterings- og utførelses 
 kontrollen, se NS-EN 1990 og nasjonalt tillegg.

 4.2 Kombinasjon av laster og lastfaktorer

 Konstruksjoner skal vanligvis kontrolleres for kombinasjonen av egenlast, nyttelast, snølast og vind 
 last. Hvis snø- og vindlast motvirker hverandre, skal påkjenninger for hver av lastene kontrolleres for  
 seg. NS-EN 1991-1 beskriver nyttelaster for bygninger.
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 Ved beregning av konstruksjonens bruddstyrke skal lastvirkningen regnes i bruddgrensetil- 
 standen.   
 
 NS-EN 1990 angir hvilke lastkombinasjoner som skal undersøkes. Lastkombinasjonene er an- 
 gitt i det nasjonale tillegget. Ved beregning av last på fundamenter må man summere laster  
 fra hver etasje og last  på ev. takoverbygg. Der nyttelast fra flere etasjer er aktuelt, kan lastene  
 reduseres med etasjereduksjonsfaktoren an. Bruk av etasjereduksjonsfaktoren er forklart i  
 kap. 5.
 
 Nedbøyninger beregnes i bruksgrensetilstanden.

5. Laster på plater, vegger og tak

 5.1 Lokallaster

 Laster i henhold til Eurokode deles inn i kategorier etter bruksområde. Byggherren kan   
 fastsette en annen kategoritilhørighet enn den vanlige kategorien, som er A (boliger).

 Balkonger til boliger, kategori A, skal dimensjoneres for en fri nyttelast på 4,0 kN/m2   
 el ler en konsentrert last på 2,0 kN. ψ-faktorer  i henhold til NS-EN 1991-1-1:2002 / NA   
 2008, tabell NA 6.2

 Dimensjoneringsverdien for laster i bruddgrensetilstand (EQU) (STR/GEO) (sett A, B)   
 skal være i samsvar med tabellene 5:2 og 5:3.

Tabell 5:1   ψ-faktorer. I henhold til NA.A1.1 (NS-EN 1990)

Last ψ0 ψ1 ψ2

Nyttelast i bygninger

Kategori A: rom og arealer i boliger 0,7 0,5 0,3

Kategori B: kontorer 0,7 0,5 0,3

Kategori C: forsamlingslokaler 0,7 0,7 0,6

Kategori D: butikker 0,7 0,7 0,6

Kategori E: lagre 1,0 0,9 0,8

Kategori F: arealer med trafikklast < 30 kN 0,7 0,7 0,6

Kategori G: arealer med trafikklast > 30 kN < 160 kN 0,7 0,5 0,3

Kategori H: tak 0 0 0

Snølast med betegnelser i henhold til EN 1991-1-3 0,7 0,5 0,2

Vindlast 0,6 0,2 0

Temperaturlast (ikke brann) i bygning 0,6 0,5 0
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Tabell 5:2 I henhold til NA.A1.2 (A)

Dimensjoneringsverdi for laster (EQU) (Sett A)

Varige og mid-
lertidige DS 1)

Permanente  
laster

Variabel  
hovedlast Samvirkende variable laster

Ogunstige Gunstige Største last Øvrige laster

(Lign. 6.10) 1,2 Gkj,sup 0,9 Gkj,inf

Når lasten er 
ugunstig

1,5 Qk,1

Når lasten er 
gunstig: 0

Når lasten er 
ugunstig

1,5 ψ0,i Qk,i

Når lasten er 
gunstig: 0

1) Dimensjoneringssituasjoner

Tabell 5:3 (NA.A1.2 (B)

Dimensjoneringsverdier for laster (STR/GEO) (sett B)

Varige og mid-
lertidige DS1)

Permanente  
laster

Variabel  
hovedlast

Samvirkende  
variable laster

Ogunstige Gunstige Største last Øvrige laster

(Lign 6.10a)

1,2 Gkj,sup

1,35 Pk

1,00 Gkj,inf

1,00 Pk

Når lasten er 
ugunstig:

1,5 ψ0,1 Qk,1

Når lasten er 
gunstig: 0

Når lasten er 
ugunstig:
1,5 ψ0,i Qk,i

Når lasten er 
gunstig: 0

(Lign 6.10b)

1,2 Gkj,sup

1,35 Pk

1,00 Gkj,inf

1,00 Pk

Når lasten er 
ugunstig:

1,5 Qk,1

Når lasten er 
gunstig: 0

Når lasten er 
ugunstig:
1,5 ψ0,i Qk,i

Når lasten er 
gunstig: 0

1) Dimensjoneringssituasjoner

Vanlig dimensjonerende lastkombinasjon blir ligning (6.10b)

der

Gkj er egenvekt

Qk er en variabel last (nyttelast, vind- eller snølast)

Pk er karakteristisk forspenningsverdi

5.2 Nyttelast ved lastnedregning
Ved dimensjonering av konstruksjonsdeler belastet av flere etasjer gjelder for lastnedregning 
at nyttelasten kan reduseres med faktorene αA eller αn i henhold til NS-EN 1991-1-1.
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5.3.2 Terrengkategorier
Figur 5:1 – 5:4 viser definisjonen på terrengkategoriene i hht. NS EN 1991-1-4. 

Oversikt over terrengruhetsklasser:

Terrengkategori 0 – Åpent opprørt hav

Terrengkategori I – Kystnær, opprørt sjø. Åpne vidder og strandsoner.

Terrengkategori II – Landbruksområde, område med spredte små bygninger eller trær.

Terrengkategori III – Sammenhengende småhusbebyggelse, industriområde  
  eller skogområde.

Terrengkategori IV – Byområder der minst 15 % av arealet er dekket med  
  bygninger og deres gjennomsnittelige høyde overskrider 15 m.  
  Granskogområder.

Bestilleren må opplyse om terrengtypen for det aktuelle objektet.

Figur 5:1   Terrengkategori  0  

Figur 5:2   Terrengkategori  I 

5.3 Vindlaster
Beregningsregler for dimensjonerende vindlaster er gitt i EN 1991-1-4 og NA 4 (901.1). Se 
vedlegg 1.

5.3.1 Generelt
Vindlasten er avhengig av terrengets ruhet, varierer med høyden over bakken og består av 
trykk- og sugkrefter normalt på overflaten. Med høyden følger vindhastighet og dermed 
vindlasten et logaritmisk profil. Topografi og uregelmessige former i vindretningen kan gi stor 
lokal variasjon i vindhastigheten. NA 4 inneholder beregningsregler for endring i vindhastig-
het på grunn av lokal topografi. 
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Figur 5:4   Terrengkategori  III

Figur 5:5   Terrengkategori IV

Figur 5:3   Terrengkategori  II 
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5.3.3 Overgang mellom terrengkategoriene 0, I, II, III og IV
Overgangen mellom ulike terrengkategorier må tas hensyn til ved beregning av qp og cscd. I 
de fleste tilfeller kan veiledningen ”Forenklet beregning av vindkasthastighetstrykket” 
brukes, men der det kreves, må beregningen utføres i henhold til kapittel NA.4.3.2(2) (901.1) til 
NA.4.3.2(2) (901.2.2).

5.3.4 Numerisk beregning av topografifaktorer
For beregning av vindhastigheter ved enkelthøyder og -åser eller skrenter og dalganger vises 
det til veiledningen ”Forenklet beregning av vindkasthastighetstrykket.”

5.3.5 Karakteristisk vindkasthastighetstrykk qp (z)
I fig. 5:5 – 5:8 vises karakteristisk vindhastighetstrykk qp (z) når forsterkning av vinden og 
overgangssone ikke er aktuelt defineres som qp0 (z). I anvisningen brukes verdier for qp0 (z) der 
det er angitt qp (z). En detaljert forklaring av de viktigste forsterkningseffekter gjenfinnes i NS 
EN 1991-1-4. Kurvene viser det logaritmiske vindprofil som er basis i all vindlastbergning. 
Kurvene viser at terreng med byområder og granskogområder (IV) bremser vind i forhold til 
åpent hav (0). vb0 er referansevindhastighet. Den er oppgitt for alle landets kommuner, se 
vedlegg B.

0

10

20

30

40

50

0 200 400 600 1000 1200 1400
Nm2

z (m)

800

IV III II I 0

Fig. 5:5.   qp0 (z) for vb0 = 22 m/s
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Fig. 5:6.   qp0 (z) for vb0 = 24 m/s



11

0

10

20

30

40

50

0 500 1500 2000
Nm2

z (m)

1000

IV IIII II 0

Fig. 5:7.   qp0 (z) for vb0= 26 m/s
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Fig. 5:8.   qp0 (z) for vb0 = 28 m/s

5.3.6 Vegger
En innglassing og dens innfestninger må dimensjoneres for forekommende trykk- og sugelas-
ter av vind.

Innglassingen betraktes som utett.

Erfaring tilsier at innvendig vindlast på innglassede balkonger sjelden forekommer i praksis. 
For den typen innglassede balkonger som denne anvisningen behandler, ses det bort fra 
innvendig vindlast på balkong og balkongtak. Balkongene betraktes som åpne, og man går ut 
fra at trykket utjevnes raskt. Legg dock merke til at det oppstår store sugelaster på inn-
glassinger nær gavlene på huset.

Formfaktorer for tak til balkonger, med eller uten innglassinger, er angitt i EN 1991-1-4. 
Innglassingen betraktes ikke som ”vegger med flere sjikt”; derfor tas ikke formfaktorer for 
slike vegger med i beregningene. De mest aktuelle formfaktorene er angitt i tabellene 7.1, 7.2 
og 7.3 i EN 1991-1-4.

Maks μsug: Se figur 5:9 og tabell 5:4.



12

Tabell 5:4   Anbefalte verdier for formfaktorer for vertikale vegger i flate, rektangulære 
bygninger.

Zon A B C D E

h/d cpe10 cpe10 cpe10 cpe10 cpe10

5 -1,2 -0,8 -0,5 +0,8 -0,7

1 -1,2 -0,8 -0,5 +0,8 -0,5

≤ 0,25 -1,2 -0,8 -0,5 +0,7 -0,3

ANM 1 Verdiene for cpe10 og cpe1 kan angis i nasjonale vedlegg. Anbefalte verdier er angitt 
i tabell 5:4 og avhenger av forholdet h/d. Verdiene i tabell 5:4 gjelder også for vegger i 
bygninger med skråtak, for eksempel saltak og pulttak.
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Figur 5:9   Soneinndeling og betegnelser for vegger
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5.3.7 Balkongtak

5.3.7.1 Flate tak
Flate tak er tak med en takvinkel (α) på – 5° < α < 5°.

Tak bør deles inn i soner, i samsvar  med figur 5:10.

Referansehøyden for flate tak og tak med avrundet eller avfaset kant bør settes lik h. Referan-
sehøyden for flate tak med takfot bør settes til  h + hp, se figur 5:10.

Formfaktorer for de ulike sonene er angitt  i tabell 5:5.

Figur 5:10   Soneinndeling og betegnelser for flate tak.
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Tabell 5:5  Formfaktorer for flate tak.

Taktype

Sone

F G H I

cpe, 10 cpe, 10 cpe, 10 cpe, 10

Vanlig takfot -1,8 -1,2 -0,7
+0,2

-0,2

Med brystning

hp/h = 0,025 -1,8 -1,1 -0,7
+0,2

-0,2

hp/h = 0,05 -1,4 -0,9 -0,7
+0,2

-0,2

hp/h = 0,10 -1,2 -0,8 -0,7
+0,2

-0,2

Avrundet takfot

r/h = 0,05 -1,0 -1,2 -0,4
+0,2

-0,2

r/h = 0,10 -0,7 -0,8 -0,3
+0,2

-0,2

r/h = 0,20 -0,5 -0,5 -0,3
+0,2

-0,2

Mansardformet 
takfot

α = 30° -1,0 -1,0 -0,3
+0,2

-0,2

α = 45° -1,2 -1,3 -0,4
+0,2

-0,2

α = 60° -1,3 -1,3 -0,5
+0,2

-0,2

ANM 1 For tak med brystning eller avrundet takfot kan man bruke lineær interpolasjon for å 
finne mellomliggende verdier av hp/h og r/h.

ANM 2 For tak med mansardformet takfot kan man bruke lineær interpolasjon for å finne a 
mellom 30, 45 og 60°. For a > 60° kan lineær interpolasjon brukes mellom a = 60° og verdien for 
vanlig takfot.

ANM 3 I sone I, der det er angitt både positive og negative verdier, skal begge verdiene tas 
hensyn til.

ANM 4 For selve takfoten på tak med avrundet takfot kan formfaktorene langs avrundningen 
beregnes med lineær interpolasjon mellom formfaktorene for vegg og tak.
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5.3.7.2 Pulttak
Balkongtak er vanligvis utført som pulttak.

Taket, inklusive overheng deles inn i soner i henhold til figur 5:11

Referansehøyden ze settes lik h.

Hvilken formfaktor som bør brukes for de ulike sonene, er angitt i tabellene 5:6 og 5:7.

Figur 5:11   Soneinndeling og betegnelser for pulttak.
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(b) vindretningar θ = 0° och θ = 180°

(c) vindretningar θ = 90°

vind
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Tabell 5:6   Formfaktorer for utvendig vindlast på pulttak.

Takhelning α

Sone for vindretning θ = 0° Sone for vindretning  θ = 180°

F G H F G H

cpe, 10 cpe, 10 cpe, 10 cpe, 10 cpe, 10 cpe, 10

5°
-1,7 -1,2 -0,6

-2,3 -1,3 -0,8
+0,0 +0,0 +0,0

15°
-0,9 -0,8 -0,3

-2,5 -1,3 -0,9
+0,2 +0,2 +0,2

30°
-0,5 -0,5 -0,2

-1,1 -0,8 -0,8
+0,7 +0,7 +0,4

45°
-0,0 -0,0 -0,0

-0,6 -0,5 -0,7
+0,7 +0,7 +0,6

60° +0,7 +0,7 +0,7 -0,5 -0,5 -0,5

75° +0,8 +0,8 +0,8 -0,5 -0,5 -0,5

Tabell 5:7   Formfaktorer for utvendig vindlast på pulttak.

Takhelning α

Sone for vindretning θ = 90°

Fup Flow G H I

cpe, 10 cpe, 10 cpe, 10 cpe, 10 cpe, 10

5° -2,1 -2,1 -1,8 -0,6 -0,5

15° -2,4 -1,6 -1,9 -0,8 -0,7

30° -2,1 -1,3 -1,5 -1,0 -0,8

45° -1,5 -1,3 -1,4 -1,0 -0,8

60° -1,2 -1,2 -1,2 -1,0 -0,7

75° -1,2 -1,2 -1,2 -1,0 -0,5

ANM 1 Ved vindretning θ = 0° (se tabell 5:6) og takhelning mellom a = +5° og +45° skifter vindlas-
ten raskt mellom positive og negative verdier. Derfor angis både positive og negative verdier. For 
disse takene må det tas hensyn til to tilfeller: et der alle verdier er positive, og et der alle verdiene 
er negative. Ingen blanding mellom positive og negative verdier er tillatt.

ANM 2 For mellomliggende takhelninger kan man bruke lineær interpolasjon mellom verdier 
med samme tegn. Verdien 0,0 er angitt for å lette interpolasjonen.

5.4 Snølast på tak
5.4.1 Grunnverdier
Taket dimensjoneres i henhold til NS-EN 1991-1-3. Snølastens grunnverdi bestemmes av hvor 
bygningen ligger. NA.4.1 inneholder en tabell, som presenteres i vedlegg B, der snølastens 
grunnverdi sk0, høydegrensen Hg og snølastøkningen sk er angitt for den enkelte kommune.

Når høyden over havet H er mindre enn eller lik Hg, brukes sk= sk0.

Når høyden over havet H er større enn Hg, settes sk= sk0+ n•sk.
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n=(H-Hg)/100  som avrundes oppover til nærmeste hele tall og settes inn i formelen over. For 
visse kommuner er det en maksverdi på snølasten, sk(maks), som brukes istedenfor  sk  siden sk 
> sk (maks) Snølasten på tak med karakteristisk verdi s beregnes som produktet av snølastens 
grunnverdi sk och en formfaktor μ. 

s = μi × ce × ct × sk (vanligvis er ce och ct = 1) 

Indeksen i for μ angir formfaktoren for snølaster.

Ved nedbøyningsberegninger brukes vanlig snølast  s = ψ1 × sk 

5.4.2 Formfaktorer 
Formfaktorer for balkongtak som grenser til en nærliggende høyere bygning, med hensyn til 
snøras og nivåforskjeller i henhold til EN 1991-1-3 avsnitt NA 5.3.6.

5.4.2.1 Pulttak 
Den formfaktoren μ1 som bør brukes for pulttak, er gitt i tabell 5:8 og er vist i figur 5:12 och 
5:13. Formfaktoren μ2 brukes for snøras.

0

µ

µ2

µ1

0,8
1,0

0° 15° 30° 45° 60°

1,6

2,0

Figur 5:12   Formfaktorer for snølast på tak.

µ1

Figur 5:13   Formfaktorer for snølast på pulttak.

Tabell 5:8   Formfaktorer for snølast på tak.

Takhelning 0° ≤ α ≤ 30° 30° < α < 60° α ≥ 60°

µ1 0,8 0,8(60 - α)/30 0,0

µ2 0,8 + 0,8 α/30 1,6 -



19

6. Balkonger og Brann 

 6.1 Vurdering av brannrisiko
6.1.1 Generelt
Ved bygnasjon av balkonger må det dokumenteres i det enkelte tiltak at kravene i TEK10 er 
oppfylt . Løsninger som vil bidra til å oppfylle krav i TEK10 er beskrevet i pkt.6.2-6.8 

6.1.2 Innglassede balkonger 
Balkonger som innglasses blir mer anvendbare for innredning. Opprinnelig åpne balkonger i 
eksisterende bebyggelse som innglasses, kan endre brannrisikoen i bygningen. Dette krever 
særskilt vurdering i prosjekteringen av tiltaket.

Fullklimatiserte balkonger med bruk av isolerruter (flerlagsruter) vil bli betraktet som en del 
av den bakenforliggende boligen (branncellen) og behandles ikke her. Risikosituasjonen ved 
denne løsningen er nærmere beskrevet i Byggdetaljer 520.310.

Innglassede balkonger som omtales i denne anvisningen utføres med enkelt glass, se pkt. 2, 
som fungerer som vind- og regnbeskyttelse. Siden varmekomforten på balkonger innglasset 
med enkle glass ikke blir som i balkonger innglasset med isolerruter, betraktes de ikke som 
innredet areal. Innglassing av balkonger med enkle glass vurderes derfor ikke som om 
klimaskallet og branncellen er flyttet lenger ut i fasaden.

Ved en utviklet brann knuses glasset og forholdene blir sammenlignbare med en tradisjonell 
ikke-innglasset balkong. Det forutsettes derfor at balkongens funksjon som flammeskjerm 
mot vertikal brannspredning ikke endres.

6.2 Brennbare materialer
God brannsikkerhet forutsetter blant annet at man må unngå oppbevaring av brennbare 
gjenstander på balkongen som øker brannenergien vesentlig, det vil si:

– stoppede møbler

– gassflasker

– mye brennbar emballasje og liknende

Man må utvise stor forsiktighet ved bruk av tennkilder.

6.3 Vertikal brannspredning
Faren for økt vertikal brannspredning må forebygges ved at:

– balkongdekker kontrolleres med hensyn til bæreevne og brannmotstand som flammesk-
jerm

– spalter mellom balkongdekker og veggliv samt eventuelle sjakter tettes

– det benyttes materialer i balkongen som minimum tilfredsstiller krav til materialer i fasaden 
for øvrig, fortrinnsvis ubrennbare

Spredning av brann fra øverste etasje til loft må vurderes særskilt, da dette viser seg i mange 
tilfeller ikke å være ivaretatt med fagmessige branntekniske løsninger i eksisterende bygning-
er.

6.4 Horisontal brannspredning
Skillevegger mellom direkte tilliggende balkonger for separate brannceller må utføres som 
branncellebegrensende konstruksjon.
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Innglassing kan skape nye innvendige hjørner mellom balkonger. For å holde faren for 
brannspredning lavest mulig mellom leiligheter på samme plan, bør balkonginnglassingen 
mot nabobalkongen utføres med brannklassifisert glass dersom avstanden er liten.

Kritisk avstand mellom to nærliggende balkonger er behandlet i avsnitt 6.8, for noen scena-
rioer. Se også Byggdetaljer 520.310.

6.5 Rømningsveier
Dersom rømning fra boligen er forutsatt å foregå via balkongen, må innglassingen kunne 
åpnes. Kravene til størrelsen på åpninger og plasseringen av dem er som for vinduer. Åpning-
en må være tilgjengelig for brannvesenets høyderedskaper.

6.6 Andre forhold
Andre viktige forhold som må vurderes ved planlegging og prosjektering av balkong som skal 
glasses inn er:

– materialer velges i samsvar med forutsetningene i TEK. Materialene skal ikke gi uakseptable 
bidrag til brannspredning.

– røykspredning bak innglasset fasade, spesielt med tanke på utettheter i skillende konstruks-
joner og eventuelle sjakter i tilknytning til konstruksjonene (jf. fare for «skorsteinseffekt» i 
vertikale hulrom)

6.7 Bæreevne og stabilitet
Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at byggverket som helhet, og de enkelte delene av 
byggverket, har tilfredsstillende sikkerhet med hensyn til bæreevne og stabilitet.

Balkonger, vilka er sekundære konstruksjoner skillt fra bygningens hovedbaeresystem, og 
konstruksjoner som bare er bærende for én etasje skal dimensjoneres for å kunne opprett-
holde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i den tiden som er nødvendig for å rømme og 
redde personer og husdyr i og på byggverket.(se tabell 6.1)

Ved dimensjonering for tilfredsstillende bæreevne og stabilitet ved brann skal det tas hensyn 
til posisjonen av den dimesjonerende brannen i forhold till bygningsdelen. Med en nominell 
temperatur-tidkurve foretas temperaturanalys av konstruktionsdelene for et fastsatt tidsrom. 
For dimensonering av sekundære baerende konstruktioner utenfor fasaden/brancella kan 
utvendig brannkurve enligt NS-EN 1991-1-2 + NA kap. 3.2.2 legges till grunn.

6.8 Anbefalt brannmotstand
Tabell 6.1 viser ytelser som minst må tilfredsstilles ved innglassing av balkonger med enkelt 
glass, det vil si ikke-fullklimatiserte balkonger. Se også NS-EN 1991-1-2 + NA.

  Dersom en open balkong ikke tjener som flammeskjerm, for exempel der bygningen er 
sprinklet eller byggning i BKL 1 og 2 intill 4 etasjer der fare for vertikal brannspredning bedöms 
som liten, kan balkongerna utföras med ospesificert brannmotstand. De må dock ha forsvarlig 
innfestning till byggningens hovedbaeresystem1)  for å hindre nedfall som kan skade rednings-
og slokkemannskapene under försteinnsatsen. 
1) ubrennbar A2-s1,d0 baerekonstruksjon med underkledning K2 10 A2-s1,d0 har her vart en 
nivå som fungert som preakseptert ytelse men för detta finns inget direkt stöd i loven.
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Tabell 6.1 Ytelser som minst må tilfredsstilles for innglassede, ikke-fullklimatiserte balkonger 
med lav brannenergi.

  

Bygningsdel Inntil 4 etasjer 5–8 etasjer Over 8 etasjer
Bærende konstruks-
joner R30 R30 A2-s1,d0 R60 A2-s1,d0

Balkongdekke EI30 EI30 A2-s1,d0 EI60 A2-s1,d0

6.9 Spredning av brann mellom balkonger
Da to balkonger grenser inntil hverandre gjelder krav på EI 30 horisontalt mellom dem. Når 
balkongen grenser mot det fri finnes ingen brannkrav. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 
SP, har utredet spørsmålet om risk for spredning av brand mellom balkonger. 

Följande är ett citat ur SP:s rapport:

”Kritiskt avstånd mellan inglasade balkonger

Beräkningar har gjorts av avstånd till vissa kritiska strålningsnivåer för olika balkonggeome-
trier i rapport P602109. En sammanfattning av resultaten ges i tabell nedan. Vid användning 
av vanligt floatglas har kritiskt avstånd beräknats som det avstånd då strålningen uppgår till 
13 kW/m2 då bomull och trä kan antändas med liten låga eller gnista. Kritiskt avstånd blir då 
1.4 m för utanpåliggande balkong respektive 1 m för indragen balkong om man accepterar 
att glaset spricker på intilliggande balkong kan avståndet minskas till 1.3 m respektive 0.9 m 
eftersom man då eliminerar gnistor från branden som potentiell gnistgenerator, dock hindrar 
det inte branden om det t ex finns ett brinnande ljus stående på intilliggande balkong. 
Avstånden för utanpåhängande balkong gäller även för motstående balkonger och balkong-
er i vinkel.  
Vid fall där inglasningen är 45° från normallinjen vid väggen minskar den infallande strålning-
en mot intilliggande balkongglas med ca 30% medan strålningen mot föremål på intillig-
gande balkong minskar endast i förhållande till att det finns inget material på den saknade 
hörnan, detta innebär att de kritiska avstånden blir något kortare. Vid användandet av 
avstånd enligt tabell nedan ger en inglasad balkong en bättre brandsäkerhet än vad som 
krävs för icke inglasade balkonger.

Kritiskt avstånd

Glas Utanpåliggande/indragen Vinkel mot vägg Avstånd (m)

Float * Utanpå rak 1.4

Float Indragen rak 1

Float Indragen 45° 0.9

Laminerat * Utanpå rak 1.3

Laminerat Indragen rak 0.9

Laminerat Indragen 45° 0.6

* Gäller även för motstående balkonger samt balkonger i vinkel.

Vid beräkningar har en hel del antaganden gjorts om brandens utveckling, form och place-
ring och fallen har renodlats till en cylinder eller punktkälla, en riktig uppskattning av kritiskt 
avstånd kan endast fås genom en brandprovning. Dock har genomgående antaganden gjorts 
som ligger på den säkra sidan.”

Rapporten kan hentes hjem fra Balkongföreningens hjemmeside www.bf.nu. 

http://www.bf.nu
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7.  Balkongplater
Balkongplater skal dimensjoneres for laster i henhold til Kap. 5. Kombinasjon av snø-, vind- og 
nyttelast skal gjøres ved dimensjonering av platen. Kombinasjon av snø- og nyttelast gjøres 
ikke på balkongplater. Snølast og nyttelast skal anvendes i de tilfeller når snølast føres ned på 
balkongplaten ved søyler eller stag. Bakgrunnen for dette er at det kan ligge snø på taket 
samtidig med nyttelast på platen. 

De materialene som benyttes i bærekonstruksjonen til balkongplaten, skal dimensjoneres 
i henhold til aktuell materialstandard, jf. kap. 3. Se kap. 10 for innfesting av rekkverk, inn-
glassing, søyler eller strekkstag til balkongplaten. Maksimalt tillatt nedbøyning er bestemt av 
de ulike innglassingsleverandørene. Ta hensyn til effekten av langtidslaster for betongplater. 
Ved innglassing bør nedbøyningen på grunn av langtidslaster ikke overstige 10 mm.

Toleranser skal være i samsvar med betongelementprodusentens normer hvis det ikke er 
angitt noe annet.

Betongplater bør behandles slik at man unngår kalkutfelling på glass.

De verdiene for nyttelast som skal brukes på bjelkelag, trapper og balkonger i kategori A til D 
i bygninger, er angitt i tabell 7:1.

Tabell 7:1   Nyttelaster  på gulv, balkonger og trapper i bygninger  (NS EN1991-1-1 NA6.3)

Kategori for belastede områder qk [kN/m2] Qk [kN] 

Kategori A:

– Gulv 2,0 2,0

– Trapper 3,0 2,0

– Balkonger og verander 1) 4,0 2,0

– Loft med liten takhøyde eller ebegrenset adgang 1,0 1,5

Kategori B: 3,0 2,0

Kategori C:  

– C1: 3,0 4,0

– C2: 4,0 4,0

– C3: 5,0 4,0

– C4: 5,0 7,0

– C5: 5,0 4,0

Kategori D:  

– D1:  5,0 4,0

– D2:  5,0 7,0

1) takterasse, se kategori I

For vertikale konstruksjonsdeler kan enten αA eller αn brukes.

Etasjereduksjonsfaktorn αn som virker på nyttelasten fra overliggende etasjer, er gitt ved ut-
trycket :

   αn = 2 + (n -2) Ψ0

                  n
der
n  er antalet etasjer (> 2) over de belastede bærende delene fra samme kategori
Ψ0  er en faktor angitt i tabell NA.A1,1 i nasjonalt tillegg til NS-EN 1990.
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 Dersom arealreduksjonsfaktorn αA brukes ved beregning av laster også i vertikale konstrukts 
 jonsdeler slik NA.6.3.1.2 (10) gir anledning til, settes αn = 0

8. Rekkverk
8.1 Lokallaster
Linjelast på rekken gis i EN 1991-1-1, tabell 8:1.

Balkongrekkverk må dimensjoneres for en horisontal linjelast qk = 1,0 kN/m. Lasten virker fra 
den kanten folk kan gå ut på balkongen fra. Lasten virker i rekkverkets overkant.

Nyttelast trenger ikke å kombineres med vindlast.

Lastkombinasjonen i bruddgrensetilstand angis i EN 1990 tabell A1.2(B)S og beregnes med 
denne formelen:  qbrudd = 1,5 × qk

Utbøyningskontroll beregnes i bruksgrensetilstand med den frekvente lastkombinasjonen 
som angis i EN 1990 formel 6.15b, i henhold til følgende:

qbruks = ψ1 × qk . Verdien ψ1 = 0,5 er angitt i EN 1990, se avsnitt 5.1 tabell 5:1.

Siden det ikke er gitt anvisninger for maks utbøyning av rekkverk, kan 30 mm tjene som 
standardverdi. Utbøyningen bestemmes ved aktuell linjelast.

Tabell 8:1 Horisontale laster på skillevegger og brystninger (NS-EN1991-1-1 NA 6.4). 
Når det gjelder fastsettelse av kategoritilhørighet, vises det til tabell 7:1 (NA 6.12).

Kategorier av anvendelsesområder qk (kN/m)

Kategori A 1,0

Kategori B och C1 1,0

Kategori C2 till C4 och D 1,5

Kategori C5 3,0

Kategori E 2,0

Kategori F Se bilaga B

Kategori G Se bilaga B

8.2 Sikkerhetskrav
TEK og veiledning til TEK angir retningslinjer for sikkerhet i bruk. Likeså angir også Byggforsk-
serien nr. 536.112 og NS 3232 Rekkverk og håndlister anvisninger for hvordan rekkverk bør 
planlegges og utføres. 

Krav til rekkverkets høyde er avhengig av høydeforskjell og dermed skadekonsekvens ved en 
fallhendelse. For balkonger i boliger er vanligvis en rekkverkshøyde på minst 1,0 m tilstrekke-
lig. Der høydeforskjellen er mer enn 10 m bør rekkverkshøyden være minst 1,2 m (veiledning 
til TEK). For publikumsarealer, stor fallhøyde og særlig der barn ferdes, må rekkverkets høyde 
og mulighet for klatring vurderes særskilt.

Vertikale åpninger mellom spiler i et rekkverk bør være maks. 0,1 m for å hindre at barn kan 
krype igjennom. Dette gjelder for eksempel åpning mellom rekkverkets underkant og 
balkonggolvet, samt åpning mellom rekkverket og balkongkanten der rekkverket er montert 
på utsiden av balkongen, se fig. 8.1 - a, b og c. 
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Dette gjelder åpninger fra ferdig dekkeoverflate til 750 mm opp på rekkverket. Spiler bør være 
vertikale for å hindre klatring (angitt i veiledning til TEK). Figurene nedenfor angir noen utformings-
krav til rekkverk.

Figurene nedenfor illustrerer krav til spalter i rekkverk. Spalteåpningene er i henhold til NS 3232. 
Største maskevidde i rekkverk er bredde x høyde = 40 mm x 40 mm, bekledd med perforert plate, nett 
eller strekkmetall. 

Rekkverk med liggende kledning, spiler e.l. bør ha maks. 20 mm åpning mellom kledningen/spilene 
for å forhindre at barn klatrer opp. Høyden på rekkverket måles fra overkant av ferdig lagt tremme-
golv. For spalter nær golvet bør åpningene begrenses til 0,05 m.

Hvis balkongen har rist på golvet eller noe tilsvarende, skal avstanden på 750, respektive 1000/1200 
mm regnes fra ferdig golv, det vil si det høyeste punktet som noen kan stå på, se fig. 8.2.

Generelt ved planlegging av rekkverk bør man ta hensyn til opplevd sikkerhet.  
Ved store høyder bør rekkverket være utført slik at det gir ekstra trygghetsfølelse,  
for eksempel ved:

– ekstra høyde  
– tett eller halvtransparent materiale 
– små åpninger.

Horisontale profiler bør opp til en høyde på 750 mm være faset i minst 45° hvis de stikker ut med mer 
enn 10 mm (TEK).

Innfyllingsmaterialer og deres innfestninger må dimensjoneres for dynamisk påvirkning fra et men-
neske. Innfyllingsmaterialet må utformes slik at risikoen for fall ut gjennom det begrenses. NS-EN 
12600 beskriver en slagprøvingsmetode og en klassifisering for plant glass. Relevant nivå for angivelse 
av dynamisk påvirkning fra et menneske er klasse 2 i henhold til NS-EN 12600.

Hvis det er fare for fall (> 2 m fallhøyde), kreves det at risikoen for så vel personskade som fall begren-
ses.

Fig. 8.1 - a, b og c. Spalteåpninger i rekkverk
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Fig. 8.2 høyeste punktet som noen kan stå på

Når glasset brukes til innfylling og det ikke foreligger noen risiko for fall, altså når det 
bare foreligger risiko for skjæreskader, skal man bruke termisk herdet sikkerhetsglass i 
henhold til NS-EN 12150-2 som minst tilfredsstiller kravene til klasse 1(C)2, eller laminert 
sikkerhetsglass i henhold til NS-EN 14449 som minst tilfredsstiller kravene til klasse 
2(B)2 i henhold til NS-EN 12600. Når det er fare for fall ut gjennom en glassflate, kan 
risikoen fjernes ved at man bruker rekkverk, eller ved at man velger laminert sikker-
hetsglass, som sammen med innfestningen må tilfredsstille kravet til klasse 2.

Balkongforeningen har utviklet en modifisert versjon av metoden i EN 12600 for 
prøving av innfyllinger i rekkverk, se figur 8:3. Oppfylling av krav skal kunne verifiseres 
gjennom uavhengig prøving etter denne metoden. Se www.bf.nu.

450 mm

Figur 8:3   Prøving av innfylling i rekkverk.

http://www.bf.nu
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9. Inglassing
Med innglassing menes her enklere innglassing som har som hovedformål å beskytte mot 
vær og vind, og som dermed ikke gir en klimatisert balkong beregnet på oppvarming.

De normene og retningslinjene som angis under avsnitt 8. Rekkverk, gjelder også for rekk-
verk/brystning i forbindelse med innglassing.

Dette kapitlet er delt inn i følgende deler:

- Konstruksjonstyper

- Glassluker/-dører

- Mellomskjermer

- Tak

- Innglassing på eksisterende rekkverk

9.1 Konstruksjonstyper
De ulike innglassingskonstruksjonene på markedet deles i fortsettelsen inn i

- etasjehøye elementer

- rammekonstruksjon

- innspente stolper

9.1.1 Etasjehøye elementer
9.1.1.1 Statikk
Figur 9:1 viser et etasjehøyt element med benevnelser.

Partiet og opplegget skal i henhold til gjeldene regler kontrolleres mot sin egenvekt, nyttig 
linjelast på håndløperen og vindlast. Ved vindlast fungerer den nedre sporprofilen (1) som en 
bjelke og overfører last fra utsiden av halve partiet til karmsidene (4) med punktlasten P1. Via 
sidekarmene overføres P1 til de ytre plateinnfestningene (8). Øvre sporprofil og bunnprofilen 
overfører så den resterende lasten til både de ytre og de indre plateinnfestningene (9).

P1 = q × H x L/4

Den nedre sporprofilen kan være i 1,2 m høyde som på figuren eller i 0,75 m høyde og da 
med en separat håndløper i 1,2 m høyde.

Som en standardverdi bør utbøyningen på den nedre sporprofilen begrenses til 30 mm. Da 
unngår man at innglassingen får nedsatt funksjon, for eksempel ved at lukene løsner fra 
innfestningene. Utbøyning beregnes i bruksgrensetilstand.

L = partiets lengde

H = partiets høyde

h1 = nedre styrprofilens høyde

h2 =  håndløpens høyde

P1 = nedre sporprofilens støtte reaksjon på sidekarmen.
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9.1.2 Rammekonstruksjon
9.1.2.1 Statikk
Figur 9:2 viser denne konstruksjonstypen med benevnelser.

Balkongrekkverket har enten som figuren viser, en nedre sporprofil/bærebjelke i 0,75 m 
høyde og en håndløper i 1,0/1,2 m høyde, eller så sitter sporprofilen/bærebjelken i 1,0/1,2 m 
høyde og fungerer også som håndløper.

Ved denne typen innglassing dimensjoneres sporprofil/bærebjelke (4) samt hjørnebeslag (6) 
og beslag mot vegg (7) som en statisk bestemt rammekonstruksjon. Konstruksjonen skal i 
henhold til gjeldende normer kontrolleres for egenvekt, linjelast på håndløperen og vindlast.

Rammen belastes av vindlast fra halve etasjehøyden. Rammen skal forankres til vegger eller, 
der det ikke lar seg gjøre å feste den til veggen, til en veggstolpe (5) som overfører lasten til 
gulv og tak. Disse veggstolpene skal ha tilstrekkelig bøyemotstand, også sidelengs, og 
innfestningene skal kontrolleres. Rammehjørnene skal utføres jevnsterke med sporprofil/
bærebjelke med hensyn til bøyemoment, og innfestningen til vegg/veggstolpe må kontrol-
leres.

Hvis man kombinerer en rammekonstruksjon med innspenning av stolper, oppstår det en 
samvirkende konstruksjon som kan være vanskelig å beregne uten hjelp av et dataprogram.
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Fig. 9.1.   Innglassing med paneler fra 1,20 m

1. Nedre sporprofil
2. Bunnprofil 
3. Øvre sporprofil 
4. Sidekarm 
5. Horisontale sprosser
6. Brystningsskive/-glass
7. Synsfelt. Glassval for synsfelt og brystningsglass, se seksjon 12.
8. Ytre plateinfesting
9. Inre plateinfesting
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9.1.2.2 Tilslutningar
Hvis innglassingslukene monteres på en sporprofil/bæreprofil på innsiden av rekkverksstol-
pene (i henhold til vedlegg A, fig. A:6–A:10), tilsluttes lukene i overkant under balkongplaten. 
Ved denne tilslutningen kommer brann- og røykgasser ut i det fri før de får gått videre opp til 
neste balkong.

Hvis brystningen/balkongrekkverket på den overliggende balkongen er nedbygd under 
balkongplaten (i henhold til vedlegg A, fig. A:11–A:14), kan kravet til røyktetthet likevel bestå.

Det samme gjelder hvis glasslukene monteres oppå rekkverksstolpene, og hvis de da havner 
utenfor balkongplaten, gjelder samme krav til røykgasstetting som ved etasjehøye elementer.

Det skal foreligge løsninger for drenering av nedre sporprofil og av gulvet på balkongplaten.

Fig. 9.2 Rammekonstruksjon med sporprofil / bæreprofil på 0,75 m høyde
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1. Håndløper
2. Rekkverksstolpe
3. Frontkledning (platekledning/ 
 rekkverkskledning)

4. Festeprofil 
5. Bæresøyler 
6. Hjørnebeslag
7. Beslag mot vegg
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Figur 9:3  Innspente stolper

1. Håndløper
2. Øvre festeprofil
3. Nedre festeprofil
4. Rekkverksstolpe
5. Stolpefeste
6. Kledning

Kledningen kan sitte utvendig eller innvendig. Den kan gå opp til 0,75 m høyde eller til full 
høyde, og kanten på platen kan være synlig eller dekket. Konstruksjonen skal i henhold til 
gjeldende regler kontrolleres for egenvekt, linjelast på håndløperen og vindlast. Hver rekkes-
tolpe tar sin del av belastningen (både inn-/utover og sidelengs).

Ved tynnere balkongplater må også betongen kontrolleres. Ved limankerinnfesting i tynne 
balkongplater må det tas hensyn til kapasitetsreduksjon ved små kantavstander, og det fører 
ofte til små avstander mellom stolpene.

Siden vanlige balkongrekkverk normalt bare er dimensjonert for linjelast på håndløperen eller 
vindlast på kledningen på rekkverket, er det normalt ikke mulig å montere innglassing på 
disse rekkverkene uten ekstra forsterkninger som bærebjelke og veggstolper som beskrevet 
under 9.1.2.1.

9.2 Glassluker
Glassluker til innglassing fås i form av skyvepanel og foldepanel, samt en type som både kan 
skyves og brettes. Skyvepaneler fås med en indre ramme som kan åpnes, slik at det skal bli 
lettere å pusse dem. Foldepaneler fås med eller uten sideprofiler. Ved balkongrekkverk uten 
tett kledning, men med f.eks. spiler eller perforerte plater er det vanlig med etasjehøye dører 
montert mellom balkongplatene.

9.1.3 Innspente stolper
9.1.3.1 Statikk
Ved innglassing på balkongrekkverk med innspente stolper må stolper, stolpefester og 
innfestninger kontrolleres. Figur 9:3 viser denne konstruksjonstypen.
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9.2.1 Statikk
Lukenes glass og innfestningsdetaljer må dimensjoneres for aktuell vindlast og egenvekt. 
Luker betraktes fortrinnsvis som et opplegg med to eller fire sider. For at glasset i en luke skal 
kunne regnes som lagt opp på fire sider, kreves en viss stivhet på sideprofilene. Maksimal 
utbøyning L/125 regnet ved bruddlast. Prøving og uttalelse fra et prøvingsinstitutt kan likevel 
brukes, selv om ikke sideprofilenes stivhet oppfyller dette kravet. Dette kan bli aktuelt f.eks. 
ved limte konstruksjoner. Se dimensjonering av glass!

9.2.2 Ventilasjon
I drifts- og vedlikeholdsinstruksjonene står det at man bør åpne lukene hvis det oppstår 
kondens. Det er også viktig å undersøke om leiligheten ventileres gjennom balkongfasaden. 
Hvis den gjør det, må ventilasjonen gjennom balkongfasaden ikke påvirke lufttilgangen til 
leiligheten.

9.2.3 Miljø
En balkonginnglassing forbedrer lydklimaet i leiligheten. Utførte feltmålinger av trafikkstøy 
har vist at lydreduksjonen ved rammeløse systemer er opp til 17 dB, og at den ved systemer 
med ramme er opptil 21 dB, alt etter hva slags materiale det er i rekkeinnfylling og tetninger.

Dessuten kan energisparingen forbedres ved at luften forvarmes på den innglassede bal-
kongen. Da må lukene være stengt i kaldt vær, og balkongdøren må ikke stå oppe. Utførte 
målinger viser at innglassingens effekt på varmetapene tilsvarer en tilleggsisolering av den 
ytterveggen som vender ut mot innglassingen.

9.2.4 Vedlikehold
For at funksjon og levetid skal beholdes, må produsentens anvisninger vedrørende drift og 
vedlikehold følges.

9.2.5 Annet
Luker/dører må være stengt ved sterk vind og ved fare for regn.

Ved ugunstig vær kan regn og snø trenge inn gjennom en innglassing.

Balkongplater av betong bør behandles slik at man unngår kalkutfellinger på glass.

9.3 Mellomskjermer
9.3.1 Statikk
Mellomskjermer og deres innfestninger dimensjoneres for egenvekt og vindlast.

9.3.2 Tilslutninger
Mellomskjermer der balkongene på begge sider av skjermen skal glasses inn, kan med fordel 
utføres av betong eller isolerte plateelementer som tilfredsstiller kravene til brannklasse EI 30. 
Tilslutningene mot eksisterende bygning (gulv, tak og vegg) må tilfredsstille kravene til brann-
klasse EI 30.

Det er mulig å utføre mellomskjermer med f.eks. sementbundne plater og også med brann-
beskyttelsesglass, men hvis man monterer disse elementene i en aluminiumsramme, må 
aluminiumskonstruksjonen være testet og godkjent for EI 30. Mellomskjermer kan også 
plassbygges med f.eks. rigler, gipsplater, sementplater osv. slik at de oppfyller kravene til 
brannklasse EI 30.
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Mellomskjermer bør om mulig gå så langt ut i forkant at innglassingskonstruksjonen (inkl. ev. rekkverk) 
tilsluttes skjermen og ikke motsatt. Se figur A:3 og A:5.

9.4 Balkongtak
9.4.1 Statikk
Tak over innglassede balkonger skal dimensjoneres for egenvekt, snølast og vindlast i henhold til 
gjeldende normer. For opptak av vindlaster på innglassingen som overføres til taket i ulike retninger, 
må taket være formstabilt. Det gjelder uansett om det legges opp på pilarer, eller om det utføres 
som en frittbærende konstruksjon. Enkle balkongtak over eksisterende balkonger er normalt ikke 
dimensjonert for å ta opp innkommende vindlaster fra en innglassing. De må derfor forsterkes eller 
byttes ut.

9.4.2 Tilslutninger
Takene bør utføres med en horisontal ramme rundt ytterkanten for innfesting av innglassingens 
øvre sporprofil. Ved dobbeltbalkonger må EI 30-kravet oppfylles mellom mellomskjermens overkant 
og taket, slik at ikke brann eller branngasser kan spe seg til en nærliggende balkong via taket. Det 
må tas hensyn til dette allerede når tak nr. 1 bygges, slik at det senere er mulig å bygge tak nr. 2 og 
få en godkjent tilslutning.

9.5 Innglassing på eksisterende rekkverk
Ved tilvalgsinnglassing av nye balkonger og stykkevis innglassing av eldre balkonger gjelder det 
som er angitt over om statikk, tilslutninger og brannkrav under

9.1.3 Innspente stolper

9.2 Glassluker

9.3 Mellomskjermer

9.4 Balkongtak

9.5.1 Rekkverk forberedt for innglassing
Det angis iblant at rekkverket skal være forberedt for innglassing. Dette er en unøyaktig formulering 
som ikke sier hvordan rekkverkene skal se ut, og som kan gi opphav til en feilaktig anbudsvurdering. 
Spørsmålene er:

- Gjelder det bare statikken?

- Skal det være montert sporprofiler?

- Skal det utføres godkjente EI 30-tilslutninger mellom rekkverk og bygningsstamme?

- Hvordan skal mellomskjermer og tak utføres?

Det anbefales å angi om balkongene skal kunne glasses inn senere, og be om beskrivelser/tegninger 
av hvordan denne innglassingen kan utføres. Da tar man samtidig stilling til hvordan skjermer og tak 
skal utformes slik at det blir en helhetsløsning.



32

10. Infestninger
For dimensjonering av ekspansjonsskruer og limankere vises det til leverandørenes anvisning-
er.

For dimensjonering av andre typer innfestninger og skrueforbindelser vises det også til 
litteraturen og leverandørenes anvisninger. Eksempler på slik litteratur kan for ulike typer 
innfestninger være:

(for boltforbindelser)

- EN 1993-1-8 Knutepunkter og forbindelser

(for tynnplateforbindelser)

- EN 1999-1-1:2007

- Sapa – Håndbok for konstruktører

(for treskrueforbindelser)

- EN 1995-1-1:2004

11. Konstruksjoner i aluminium
Viktig å tenke på ved konstruksjoner i aluminium:

Lav vekt y = 2,7 kg/dm3 – Dette har størst betydning når egenvekten er dimensjonerende og 
ved transport og montering.

Lav elastisitetsmodul E = 70 GPa

Krav til deformasjoner er ofte dimensjonerende for aluminiumskonstruksjoner.

Relativt lavt σB/σ0,2 – Dette begrenser materialets evne til plastisk flytning. Ved risiko for totalt 
sammenbrudd ved overbelastning bør det velges et materiale med høyt forhold.

Lav hardhet – Risiko for transportskader.

Stor lengdeutvidelse a = 24 x 10-6 / °C – Dette er dobbelt så mye som for stål, noe som 
medfører at temperaturvariasjoner gir opphav til tvangskrefter.

Sveising – Sveising påvirker fastheten og krever spesielle overveielser.
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Tabell 11:1 Oversikt over upassende materialkombinasjoner med hensyn til galvanisk korrosjon.

X = svært upassende    (X) = kan være upassende

Stål Rustfritt stål Aluminium Kobber Bly Sink Andre upassende materialer/miljøer

Stål 1) (X) (X) (X) (X) X

Rustfritt stål 2) (X) (X)

Aluminium 3) (X) X (X) (X)
Impregnert tre, direkte kontakt med eller 
avrenning fra fersk betong, avrenning fra 
kobbertak.

Kobber 4) (X) X (X) X

Bly 5) (X) (X) (X) (X) Alkalier og syrer, smuss fra fersk betong 
eller mørtel.

Sink 6) X (X) X

Alkalier, syrer, SO2-forbindelser, impregnert 
tre, direkte kontakt med eller avrenning 
fra fersk betong, avrenning fra kobbertak, 
kondensvann.

1) Korrosjonsmotstanden reduseres noe ved kontakt med kobber, rustfritt stål og bly hvis ikke blyet dekker hele 
overflaten. Korrosjonen øker kraftig hvis det er saltvann til stede.

2) Rustfritt stål er en lite effektiv katode. Rustfritt stål kan derfor brukes i bygninger sammen med alle aktuelle 
metalltyper. I sjøvann og i marin atmosfære vil imidlertid korrosjonen gå raskere fordi det er salter i elektrolysen.

3) Aluminium er et av de mest uedle metallene, og det angripes derfor lett i kontakt med andre metaller. I 
praksis er kontakten med kobber det verste, og slik kontakt må unngås. Vanlig karbonstål kan gå til angrep på 
aluminium, spesielt med klorider i elektrolysen. Stål bør derfor forsinkes ved kontakt med aluminium.

4) Kobber er et edelt metall og utsettes normalt ikke for galvanisk korrosjon, i alle fall ikke med forhold og lege-
ringer som er vanlige i bygninger. Kobber angriper imidlertid andre metaller.

5) Bly er et svakt, uedelt metall, men den galvaniske korrosjonen vil i praksis være svært liten. Bly brukes derfor 
ofte som mellomlegg mellom to metaller for å unngå galvanisk korrosjon, f.eks. mellom stål og kobber, mellom 
stål og sink og mellom sink og kobber. Bly kan i enkelte tilfeller angripes svakt av kobber og rustfritt stål.

6) Sink er et uedelt metall og har generelt liten motstand mot galvanisk korrosjon. Kontakt med kobber er spe-
sielt farlig, men også stål bør være forsinket når det skal ha kontakt med sink. Kontakt med andre metaller som 
ofte blir brukt i bygninger, er av mindre praktisk betydning.

Tabell 11:2 Vanlige legeringer i henhold til EN 1999-1-1:2007 er:

Legering Produktform ”Temper” Tykkelse f0 fu

6060 EP/ET
T6 t ≤ 15 140 170

T66 t ≤ 3 160 215

6063 EP/ET
T6 t ≤ 25 160 195

T66 t ≤ 10 200 245

6005A
EP/O T6 t ≤ 5 225 260

EP/H T6 t ≤ 5 215 255

6082 EP/O T6 t ≤ 5 250 290

Forklaringer: EP= stangpressede profiler
 EP/H = stangpressede hulprofiler
 EP/O = stangpressede åpne profiler
 ET = stangpressede rør (Extruded Tube)
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12. Dimensjonering av glass

12.1 Glassets fasthet
Planglassets praktiske fasthet, så vel strekk- som bøyefasthet, er mindre enn 1 % av 
den teoretiske. Dette skyldes forekomsten av et meget stort, ubestemmelig antall 
mikrosprekker på yttersiden av glasset, såkalt Griffith-sprekker. Ved belastning kan 
noen av disse sprekkene komme til å forårsake bruddanvisninger. Til og med den 
skjærte glasskanten kan oppvise bruddanvisninger som varierer i størrelse og antall, alt 
etter kvaliteten på selve skjæringen. Glass viser derfor stor spredning i fasthet og en 
entydig bruddspenning er vanskelig å bestemme. Fastheten må derfor bestemmes 
gjennom prøving og statisk analyse for hver enkelt glasstype og tilfelle av belastning.

Da det i begrepet fasthet for glass ligger en sannsynlighet for brudd, kommer også en 
risikofaktor inn ved fastlegging eller valg av dimensjonerende fasthet for den aktuelle 
glasstype og belastning. Den anvendte fasthetsverdien for glass er egentlig ingen 
materialkonstant, men skal ses som en designverdi for det aktuelle tilfellet av belast-
ningen. Dette medfører at ulike glassprodusenter kan komme til å bruke ulike di-
mensjonerende fastheter for ett og samme prosjekt, først og fremst på grunn av ulike 
erfaringsunderlag.

Glass brister med såkalt sprøtt brudd. Det sprekker uten først å gjennomgå noen 
plastisk deformasjon. Glass oppviser bare elastisk deformasjon. Dette medfører at glass 
har dårligere muligheter for å klare punktlaster enn utbredde laster. Videre er det slik at 
glass tåler betydelig større korttidslaster, for eksempel av typen vindstøt og lignende, 
enn laster med lang varighet som snølast, egenvekt etc. 

12.2 Glasstyper
Vanligvis sitter det vanlig floatglass i vinduene våre. Ved brudd utviser vanlig glass et 
sprekkmønster med ganske store, spisse og skarpe glassbiter, som vanligvis sitter igjen 
i glassfalsen. Dette sammen med lav fasthet bl.a. mot punktlaster gjør at vanlig 
floatglass ikke klassifiseres som personsikkert glass i henhold til  MTK Säkerhet.

12.3 Termisk herdet sikkerhetsglass
En viktig egenskap hos termisk herdet glass er at det ved brudd granulerer i et svært 
stort antall små glassbiter, som gjennom sin form rimeligvis ikke volder personskade. 
Granuleringen skyldes kjernens iboende trekkspenning. Når herdet glass brister, blir 
det dermed som regel bare igjen et stort hull der glasset har vært.

Termisk herdet glass som skal brukes som sikkerhetsglass, dvs. både ha styrke og 
granulere i små glassbiter ved brudd, må oppfylle produktstandarden NS-EN 12150 
Termisk herdet kalksodasilikat-sikkerhetsglass. Standarden stiller bl.a. krav om frag-
menteringstest av det herdede glasset. For herdet glass som sikkerhetsglass, dvs. for 
minimering av risiko for personskader, gjelder at prøving og klassifisering skal skje i 
henhold til en prøvingsstandard NS-EN 12600.

Se vidare MTK Säkerhet!

12.4 Varmeforsterket glas
Til forskjell fra herdet glass blir ikke varmeforsterket glass til et stort antall små glassbi-
ter, men sprekkmønsteret er det samme som for vanlig glass, så bruddmønsteret er 
ikke klassifisert som personsikkert. Varmeforsterket glass skal oppfylle kravene i NS-EN 
1863.
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12.5 Laminert sikkerhetsglass
Laminert sikkerhetsglass (laminatglass) består av to eller flere glassruter med en mellomlig-
gende tynn plastfolie av PVB. Laminatglass er ikke sterkere enn vanlig, enkelt glass med 
tilsvarende tykkelse. Ved langtidslaster kan det til og med sprekke lettere.

Hvis laminatglasset sprekker, holder imidlertid PVB-folien tilbake glassbitene. Det minimerer 
risikoen for skjæreskader, motvirker gjennomtrengning og gjør at det opprettholdes en viss 
beskyttelse selv etter at glasset har sprukket.

PVB-folien absorberer anslagsenergien ved ytre påvirkning med harde og skarpe verktøy. Ved 
å øke antallet sjikt kan denne egenskapen forsterkes ytterligere. Det er verdt å merke seg at 
laminatglass til en viss grad kan forvanske redningsarbeidet ved en eventuell brann.

Laminatglass sprekker ved samme temperaturpåkjenninger som vanlig glass. Ved kortvarige 
laster bøyer det seg ned like mye, og ved langvarige, på grunn av en viss forskyvning i folien, 
noe mer enn vanlig glass av tilsvarende tykkelse. Laminatglass kan skjæres til og bearbeides 
til endelig mål etter selve lamineringsprosessen, dvs. fra store lagerruter.

Laminatglass må være i samsvar med produktstandarden NS-EN 14449. For laminatglass som 
sikkerhetsglass, dvs. for minimering av risiko for personskader, gjelder at prøving og klassifise-
ring skal skje i henhold til prøvingsstandard NS-EN 12600.

Se ellers MTK Säkerhet!

12.6 Beregning av glasstykkelse
For dimensjonering av glassets tykkelse og utbøyning brukes Timoshenkos formel, som med 
tilpassede designfasthetsverdier for glass gir en god tilpasning til det virkelige belastningstil-
fellet. Ved en firesidig montert glassrute, dvs. glass satt inn i en glassfals langs alle fire sidene, 
gjelder følgende:

1. Glastykkelse (t) σ =                                                som ger      t = b          β × Fd,1 × 10-3 × b2

t2
β × Fd,1 × 10-3

σ

2. Utbøyning (y) y =                                                  a × b
4 × t

Fd,2 × 10-3

E

3. Glastykkelse (t) σ =                                                som ger      t = L          0,75 × Fd,1 × 10-3 × L2

t2
0,75 × Fd,1 × 10-3

σ

4. Utbøyning (y) y =             ×                                  5
32

Fd,2 × 10-3 × L4

E × t3

Ved tosidig montert glassrute gjelder følgende:

Her er:

t = min. glasstykkelse, mm. Ved beregning av utbøyning settes minstetykkelsen inn for      
den aktuelle nominelle tykkelsen. Om det f.eks. er snakk om 6 mm glass, blir minstetykkelsen 
5,8 mm, siden produksjonstoleransen er ± 0,2 mm.

a = glassets lengste side, mm

b = glassets korteste side, mm

ß = koeffisient som funksjon av glassets sideforhold

L = glassets frie spennvidde ved tokantsstotte, dvs. lengden på siden som ikke sitter i 
glassfalsen, mm
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y = utbøyning/nedbøyning, mm

Fd,1 = dimensjonerende lastverdi i bruddgrensetilstand, kN/m2. 
Fd,2 = dimensjonerende lastverdi i bruksgrensetilstand, kN/m2. 
σ = designverdi for fasthet for aktuell glasstype og belastningstilfelle ved firesidig og 
tosidig montert glassrute, N/mm2. 
E = Glassets elastisitetsmodul, 7,0 × 104 N/mm2.

ß-koeffisient som funksjon av a/b ved jevn, utbredt last og glassfals alle fire sidene:

a/b 1,0 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 
ß  0,29 0,38 0,45 0,52 0,57 0,61 0,64 0,67 0,69  0,71 0,73

Ved sideforhold a/b > 3 regner man det som om glasset bare er tosidig montert.

I tabell 12:1 angis designverdiene for fasthet, som angir maksimal strekk-/bøyepåkjenning ved 
korttidslaster, type vindkast for ulike glasstyper; kan brukes til dimensjonering av glass ut fra 
fasthetshensyn ved f.eks. balkonginnglassing.

De enkelte produsentene av plant glass kan ha egne og noe avvikende verdier for disse 
designfasthetsverdiene.

For at lukerammen/glassfalsen skal anses for å gi glasset tilstrekkelig støtte for firesidig 
opplegg og formlene ovenfor skal kunne brukes, må ikke rammen kunne ikke bøyes ned mer 
enn L/125 ved maksimal belastning. L er lengden på glassiden.

Hvis rammen ikke har tilstrekkelig stivhet, må innvirkningen av profilenes deformasjoner tas i 
betraktning ved beregning av spenningene i glassruten. En måte å gjøre det på kan være en 
FEM-beregning. En annen måte kan være å prøvebelaste en serie luker eller å få et prøvingsin-
stitutt til å foreta en fullskalatest.

Maksimalt tillatt utbøyning på glasset avgjøres av risikoen for at glasset kryper ut av falsen, og 
opplevelsesmessige faktorer ved vindbelastninger.

Den effektive tykkelsen for laminatglass, dvs. (t) i formlene over, er avhengig av inngående 
lasters varighet og av forskyvninger i selve folien.

Ved kortvarige laster som ved vindkast behøver man ikke regne med noen forskyvning, 

men:

t = ∑n

l
t
n

    der tn er minstetykkelsen av glass nummer n i laminatglasset.

Om laminatglasset utsettes for langtidslaster, dvs. laster med større varighet, snølast, egen-
vekt osv., må man regne med forskyvning, og den effektive tykkelsen beregnes etter denne 
formelen:

t =     t1
2 +t2

2 +t3
2 + ...tn

2

dvs. roten av summen av kvadratet av minstetykkelsen for hvert glass som inngår i laminat-
glasset.

Tabell 12:1   Designverdier for fasthet for ulike glasstyper

Glasstype ”Designverdi” (MPa)

Herdet 59

Float 3 – 6 mm 41

8 mm 34,5

10 mm 28
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Hvis belastningstilfellet omfatter langtidslaster, f.eks. snø- og egenlast, må disse lastene 
gjøres om til korttidslaster tilsvarende vindlasten før fasthetsberegningen av tykkelsen (t) 
foretas.

Dette gjøres ved at langtidslastene multipliseres med faktoren 8/3 = 2,67. Grunnen til det er 
som nevnt tidligere at glasset tåler utbredte korttidslaster mye bedre enn langtidslaster. Til 
tross for at slike langtidslaster omregnes til tilsvarende korttidslaster ved beregning av 
fasthet, skal den effektive glasstykkelsen for eventuelt inngående laminatglass beregnes etter 
regelen om langtidslaster, dvs. etter ”rotformelen”. Disse lastenes innvirkning på glasset er jo 
fortsatt langvarige.

Ved beregning av utbøyning (y) skal eventuelt inngående langtidslaster ikke gjøres om til 
korttidslaster. For å kontrollere utbøyningens innvirkning på dimensjonering av dybden på 
innbyggingen (avstanden fra åpning til glasskant) i glassfalsen kan følgende formel benyttes:

fy = 2,5 ×               y2

b

Her er:

fy = utbøyningens (regnet ved bruddlastgrense) innvirkning på innbyggingsdybden, mm, 
dvs. hvor mye glasskanten kan flytte seg i falsen når glasset bøyes ut y mm

y = ned- eller utbøyning, mm

b = den korteste siden, mm, eller fri spennvidde ved tokantsstøtte

12.7 Dimensjonering for vertikal innglassing
Når det gjelder glass montert vertikalt over rekkverket, er det bare vindlasten som belaster 
glasset. Den dimensjonerende lastverdien for vind fås ved denne formelen:

Fd,1 = γf × cpe × qp (z) 

Her er: 
Fd,1   = dimensjonerende lastverdi i bruddgrensetilstand, kN/m2. 
γf   = partialkoeffisient for aktuell lastkombinasjon.

cpe   = formfaktor. 
qp (z)   = karakteristisk verdi på vindens hastighetstrykk, kN/m2.

γf, cpe och qp (z) kan leses ut fra EN 1991-1-4:2005.

Det er viktig å legge merke til at vind kan gi opphav til så vel trykk- som sugekrefter. Det 
framgår av formfaktoren  cpe

Ved beregning av glasstykkelsen fra et fasthetsperspektiv settes den dimensjonerende 
lastverdien Fd,1 inn i formlene for fire- eller tosidig montert glass.

Hvis utbøyningen vurderes å være for stor, må man øke tykkelsen på glasset, og her er 
utbøyningen omvendt proporsjonal med glasstykkelsen.

12.8 Dimensjonering for hellende innglassing – glass i tak
For glass i tak, dvs. glass montert slik at det heller i forhold til vertikalplanet, blir belastningstil-
fellet mer komplisert. Foruten vindlaster kommer glassets egenvekt med som en komponent 
og som regel også snølast.

De dimensjonerende lastverdiene for så vel vind som snø kan også i dette tilfellet leses ut av 
henholdsvis EN 1991-1-4:2005 og EN 1991-1-3:2003.

Ved en helning på mer enn 45° fra horisontalplanet trenger man ikke å regne med at det blir 
noen snølast på et glatt glasstak. Ellers regner man med full snølast, fordi den termiske 
koeffisienten  C1 = 1, når man har enkeltglass og ingen oppvarming av balkongen.
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Så den dimensjonerende lastverdien blir for fasthetsberegningen:

Fd,1  =  2,67 × ( γf × µi × sk × cos2 α + Gkj × 0,89×1,35 × 9,81 × cos α) 
  + γf × ψ0 × cpe × qp (z)

Her er: 
γf = partialkoeffisient for aktuell lastkombinasjon 
µi = formfaktor for snø 
Gkj = total glassvekt, kg/m2. 
ψ0 = lastreduksjonsfaktor vindlast = 0,6 
  (Gjelder i dette tilfellet med kombinert last, siden snølasten er hovedlast.)

Faktoren 2,67 brukes som nevnt tidligere når man skal gjøre langtidslaster om til kortidslaster. 
Når man skal beregne nedbøyning, skal verken snølast eller egenlast regnes om til korttidslast, 
dvs. de skal ikke multipliseres med faktoren 2,67. På samme måte som ved vertikal innglassing 
må man for å bestemme glasstykkelsen fra et fasthetsperspektiv og med hensyn til akseptabel 
nedbøyning sette den dimensjonerende lastverdien Fd inn i de før nevnte formlene for fire- el-
ler tosidig montert glass.

For noen takkonstruksjoner kan det også være interessant å kontrollere fastheten når vindlast 
gir opphav til sugekraft. For slike tilfeller gjelder følgende:

Fd,1 = γf × cpe × qp (z) + Gkj × 1,35 × 9,81 × 10-3 × cos α

Her er som regel  γf = 1,5 for vindlasten og 0,9 for egenlasten. Legg merke til at egenlasten i 
dette tilfellet ikke skal gjøres om til korttidslast. Siden cpe her er negativt, blir Fd sannsynligvis 
negativ, noe som betyr at kraften er oppoverrettet. I formelen brukes bare absoluttverdien.

12.9 Valg av glass 
12.9.1 Glass over balkongfront
Ved valg av glasstype må man foruten å ta hensyn til fasthet og utbøyning også ta hensyn til 
eventuell risiko ved glassbrekkasje. Derfor bør vanlig floatglass bare brukes hvis glasset er 
montert i ramme langs alle fire sider og man kan regne med at glassbitene ved brekkasje 
holdes på plass av rammen, som i et vanlig vindu.

Hvis man mener at det er fare for ufrivillig kontakt med glasset, som da kan bli utsatt for så 
stor belastning at det brister, skal det ikke brukes vanlig floatglass, men sikkerhetsruter av 
typen laminert glass, se MTK Säkerhet.

Sitter glasset bare montert i falser langs to sider med to glasskanter ubeskyttet, bør glasset 
være herdet glass eller laminatglass. Er det bare brukt vanlig floatglass og man av en eller 
annen grunn forårsaker en skade på den ubeskyttede kanten slik at glasset sprekker, vil en 
mengde meget skarpe og store glassbiter falle ut og ned, og det vil kunne bli store skader på 
personer og eiendeler.

Laminatglass skal i denne situasjonen velges framfor et enkelt, herdet glass dersom det er fare 
for at barn eller voksne kan falle ut gjennom den åpningen som oppstår når et herdet glass 
brister. De frie glasskantene, enten det er snakk om herdet glass eller laminert glass, bør være 
helslipte slik at man ikke kan skjære seg på dem.

12.9.2 Glass i balkongfront
Ved ubeskyttet glass i balkongfronten skal det brukes laminatglass dimensjonert for både 
aktuelle laster og personsikkerhet. Grunnen til at det skal brukes laminatglass, er at glasset må 
sitte igjen i innfestningen ved en eventuell brekkasje. Hvis man ønsker sterkere glass i 
balkongfronten, kan man velge laminatglass med plater av termisk fullherdet eller varmefor-
sterket glass. Glasset skal tilfredsstille kravene til klasse 2 i henhold til NS-EN 12600.
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Hvis man bruker enkelt, herdet glass i ubeskyttede balkongfronter, får man et åpent hull 
dersom glasset av en eller annen grunn brister. En litt uheldig montering, for eksempel slik at 
glasskanten skades når man får bevegelse i konstruksjonen, kan også føre til at det herdede 
glasset brister og et stort hull oppstår i balkongfronten.

Hvis nivåforskjellen mellom balkongplaten og bakken er mer enn 2,0 m, skal det bare brukes 
laminert glass.

! Glasset skal ved en eventuell brekkasje sitte igjen i innfestningen og hindre fall ut  
  gjennom rekkverket.

Når det gjelder glass i siktfeltet, se figur 9:1 s. 27, kan det være laminert eller herdet glass. Hvis 
ruten går så langt ned at avstanden a på figur 9:1 blir mindre enn 600 mm, skal det brukes 
laminert glass. Hvis den nedre kanten på siktfeltet er mer enn≥ 600 mm over, kan man bruke 
både laminert sikkerhetsglass og herdet sikkerhetsglass.

12.9.3 Glass i balkongtak
Også ved hellende innglassing, i dette tilfellet takinnglassing, må man i tillegg til fasthet og 
utbøyning ta hensyn til eventuelle farer ved glassbrekkasje. Hele glassbransjen anbefaler når 
det gjelder glass i tak – også skjermtak – at glasset er av laminattype. Ved flerglasskonstruks-
joner gjelder det for innerglasset. Laminatglasset bør være minst 44.1 (4 mm glass + 0,38 mm 
PVB-folie + 4 mm glass). Laminatglasset 33.1 blir som regel for tynt og bøyer seg ned mye 
bare av egenvekten. Hvis det ved enkeltglass også er snakk om snølaster og litt større glass-
formater, kreves som regel av fasthetshensyn herdet eller varmeforsterket laminatglass.

Da skal alle glassrutene som inngår, være herdet. For å regne ut den effektive glasstykkelsen 
for laminatglasset må man bruke ”rotformelen” fra side 35, fordi man har å gjøre med inngå-
ende langtidslaster.

Bruk av vanlig herdet glass som takglass frarådes på det sterkeste. Når et slikt glass sprekker, 
er det, som nevnt tidligere, høyst sannsynlig at granulene vil sitte sammen og falle ned som 
segmenter eller skiver. Det gjelder selvsagt i enda større grad om man bruker vanlig glass i 
taket. Disse store glassbitene kan forårsake alvorlig skade på mennesker og eiendeler.

13. Skivematerial
For ubeskyttede skiver i balkongfront, dvs. skiver plassert under håndløperen, gjelder det at 
de skal dimensjoneres for både aktuelle laster og personsikkerhet. Kriterier for bruddtyper 
tilsvarende dem som gjelder for glass i balkongfronter, gjelder. Det betyr at det ved brudd 
ikke skal være fare for at folk skader seg på skårene, eller at de faller ned.

Ruteprodusentene skal kunne legge fram godkjente resultater fra uavhengige prøvinger i 
henhold til Balkongforeningens modifiserte utgave av metoden fra EN 12600.
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Vedlegg A.   Figurer til  kap. 6. Brand. Eksempler på løsninger.

Figur A: 1 Frontoppriss integrert innglassing

Tetting med mineralull for å hindre
 skorsteinse�ekten og kryss-distribusjon.

A A

B

B

Figur A:2   Integrert inglassing Snitt A-A alt 1

Metallplaterstripe / 
tetting

Snitt A-A

EI30 - skjerme

Figur A:3   Integrert inglassing Snitt A-A alt 2

Metallplaterstripe / 
tetting

Snitt A-A

EI30 - skjerme

Figur A:4   Integrert inglassing Snitt B-B alt 1s

Metallplaterstripe / 
tetting

Snitt A-A

EI30 - skjerme

Figur A:5   Integrert inglassing Snitt B-B alt 2

Metallplaterstripe / 
tetting

Snitt B-B
EI30 - skjerme
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Figur A: 6 Dørsystem på innsiden balkongrekkverk

B

B

C C

A A

Figur A:7   Dørsystem på innsiden balkongrekkverk. Snitt A-A

Detalje B

EI30 - skjerme

Figur A:8   Dørsystem . Snitt A-A Detalj B

Metallplaterstripe / 
tetting

Detalje B

EI30 - skjerrme
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Figur A:12   Lukesystem. Snitt B-B Detalj A-1

Metallplaterstripe / 
tetting

Snitt A-A

Figur A:13   Lukesystem. Snitt B-B Detalj A-2

Metallplater stripe / 
tetting

Snitt A-A

Figur A:14   Lukesystem. Snitt B-B Detalj A-3

Metallplater stripe / 
tetting

Snitt A-A

Detalje alternative A2-2

Figur A:9   Lukesystem. Snitt C-C

Detalje C

EI30 - skjerme

Figur A:10   Lukesystem. Snitt C-C Detalj C

Detalje C

EI30 - skjerme

Figur A:11   Lukesystem. Snitt B-B

Detalje A
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Vedlegg B. Snølaster for kommuner

Akershus fylke      
   Sk,0 Hg Δ Sk Sk,max vb,0

   [kN/m2] [m] [kN/m2] [kN/m2] [m/s]
      
Asker   4.0 150 1 - 22
Aurskog-Høland  3.0 250 1 6.5 22
Bærum  3.5 150 1 - 22
Eidsvoll  4.5 250 1 6.5 22
Enebakk  4.0 250 1 6.5 22
Fet   4.0 250 1 6.5 22
Frogn   4.0 150 1 - 22
Gjerdrum  4.5 250 1 6.5 22
Hurdal   5.0 250 1 6.5 22
Lørenskog  4.0 250 1 6.5 22
Nannestad  4.5 250 1 6.5 22
Nes   3.5 250 1 6.5 22
Nesodden  3.5 150 1 - 22
Nittedal  4.5 250 1 6.5 22
Oppegård  3.5 150 1 - 22
Rælingen  4.0 250 1 6.5 22
Skedsmo  4.0 250 1 6.5 22
Ski   3.5 250 1 6.5 22
Sørum   4.0 250 1 6.5 22
Ullensaker  4.5 350 1 6.5 22
Vestby   3.5 150 1 - 24
Ås   3.5 150 1 - 22

Aust-Agder fylke      
         
Arendal  4.5 150 0.5 - 26
Birkenes  4.5 150 0.5 6.5 24
Bygland  4.5 350 1 6.5 24
Bykle   5 750 1 6.5 24
  - nära Rogaland  5 750 1 7.5 24
Evje og Hornnes  4.5 250 0.5 6.5 24
Froland  4.5 150 0.5 6.5 24
Gjerstad  4.5 150 1 6.5 24
Grimstad  4.5 150 0.5 - 26
Iveland  4.5 350 0.5 6.5 24
Lillesand  4.5 150 0.5 - 26
Risør   4.5 150 0.5 - 26
Tvedestrand  4.5 150 0.5 - 26
Valle   5 450 1 6.5 24
Vegårshei  4.5 250 1 6.5 24
Åmli   4.5 250 1 6.5 24
Drammen  3.5 150 1 - 22
Flesberg  4.5 250 1 6.5 22
Flå   3.5 250 1 6.5 22
Gol   4 350 1 6.5 22
Hemsedal  4.5 750 1 6.5 24
  - nära Sogn och Fj.  4.5 750 1 7.5 24
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Buskerud fylke      
   Sk,0 Hg Δ Sk Sk,max vb,0

   [kN/m2] [m] [kN/m2] [kN/m2] [m/s]
      

Hol   5 650 1 6.5 24
  - nära Hordaland/
   Sogn och Fjordane  5 650 1 7.5 24
Hole   3 150 1 6.5 22
Hurum   4 150 1 - 24
Kongsberg  5 250 1 6.5 22
Krødsherad  4.5 250 1 6.5 22
Lier   3.5 150 1 - 22
Modum  4.5 150 1 6.5 22
Nedre Eiker  3.5 150 1 6.5 22
Nes   3.5 250 1 6.5 22
Nore og Uvdal  4.5 450 1 6.5 24
  - nära Hordaland  4.5 450 1 7.5 22
Ringerike  3.5 150 1 6.5 22
Rollag   4.5 350 1 6.5 22
Røyken  4 150 1 - 22
Sigdal   4.5 250 1 6.5 22
Øvre Eiker  4.5 150 1 6.5 22
Ål   4.5 550 1 6.5 24
  - nära Sogn och Fj.  4.5 550 1 7.5 24
      
Finnmark fylke      
         
Alta   4.5 150 1 - 28
Berlevåg  4 150 1 - 30
Båtsfjord  4 150 1 - 29
Deanu/Tana  4 150 1 - 27
Gamvik  4.5 150 1 - 30
Guovdageaidnu/
  Kautokeino  4 150 1 8.5 24
Hammerfest  5 150 1 - 29
Hasvik   5 150 1 - 30
Karasjok/Kárášjoga  4 150 1 8.5 24
Kvalsund  5 150 1 - 29
Lebesby  4.5 150 1 - 29
Loppa   5 150 1 - 29
Måsøy   5 150 1 - 30
Nordkapp  5 150 1 - 30
Porsanger  4.5 150 1 - 27
Sør-Varanger  4 150 1 - 29
Unjárgga/Nesseby  4 150 1 - 27
Vadsø   4 150 1 - 29
Vardø   4 150 1 - 30

Hedmark fylke      

Alvdal   4 650 1 6.5 24
Eidskog  3.5 250 1 6.5 22
Elverum  4 250 1 6.5 22
Engerdal  4 650 1 6.5 22
  - nära Trøndelag  4 650 1 7.5 22
Folldal   4 850 1 6.5 24
  - nära Trøndelag  4 850 1 7.5 24
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   Sk,0 Hg Δ Sk Sk,max vb,0

   [kN/m2] [m] [kN/m2] [kN/m2] [m/s]
      
Grue   3.5 250 1 6.5 22
Hamar   3.5 250 1 6.5 22
Kongsvinger  3.5 250 1 6.5 22
Løten   4 350 1 6.5 22
Nord-Odal  3.5 250 1 6.5 22
Os   4.5 750 1 6.5 24
  - nära Trøndelag  4.5 750 1 7.5 22
Rendalen  4 450 1 6.5 22
Ringsaker  3.5 250 1 6.5 22
Stange   3.5 350 1 6.5 22
Stor-Elvdal  4 450 1 6.5 22
Sør-Odal  3.5 250 1 6.5 22
Tolga   4.5 650 1 6.5 24
Trysil   4 450 1 6.5 22
Tynset   4 550 1 6.5 24
  - Kvikne  4.5 550 1 6.5 22
  - nära Trøndelag  4 550 1 7.5 22
Våler   4 250 1 6.5 22
Åmot   4 350 1 6.5 22
Åsnes   3.5 250 1 6.5 22

Hordaland fylke      
         
Askøy   1.5 150 0.5 - 26
Austevoll  1.5 150 0.5 - 28
Austrheim  1.5 150 0.5 - 28
Bergen   2 150 0.5 - 26
Bømlo   1.5 150 0.5 - 28
Eidfjord  3 150 1 - 26
Etne   2 150 0.5 - 24
  - nära Folgefonna  2 150 0.5 8.5 24
Fedje   1.5 150 0.5 - 30
Fitjar   1.5 150 0.5 - 26
Fjell   1.5 150 0.5 - 28
Fusa   3 150 0.5 - 26
Granvin  3 150 1 - 24
Jondal   2.5 150 1 - 26
  - nära Folgefonna  2.5 150 1 8.5 26
Kvam   2.5 150 1 - 24
Kvinnherad  2 150 1 - 26
  - nära Folgefonna  2 150 1 8.5 26
Lindås   2.5 150 0.5 - 26
  - öst om Osterøya  3.5 150 0.5 - 26
Masfjorden  3 150 1 - 26
Meland  1.5 150 0.5 - 26
Modalen  3 150 1 - 24
Odda   2.5 150 1 - 26
  - nära Folgefonna  2.5 150 1 8.5 26
Os   2 150 0.5 - 26
Osterøy  2.5 150 0.5 - 25
Radøy   1.5 150 0.5 - 27
Samnanger  3 150 1 - 24
Stord   2 150 0.5 - 26
Sund   1.5 150 0.5 - 28
Sveio   2 150 0.5 - 26
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   Sk,0 Hg Δ Sk Sk,max vb,0

   [kN/m2] [m] [kN/m2] [kN/m2] [m/s]

Tysnes    2 150 0.5 - 26 Ullensvang  
2.5 150 1 - 26
  - nära Folgefonna  2.5 150 1 8.5 
Ulvik   3 150 1 - 24
Vaksdal  3 150 1 - 24
Voss   3 150 1 7.5 24
Øygarden  1.5 150 0.5 - 29

Møre og Romsdal fylke       
       
Aukra   3 150 1 - 30
Aure   4.5 150 1 - 30
Averøy   3.5 150 1 - 30
Eide   3.5 150 1 - 29
Frei   3.5 150 1 - 30
Fræna   3.5 150 1 - 30
Giske   3 150 1 - 30
  - øyene  2.5 150 1 - 30
Gjemnes  4.5 150 1 - 28
Halsa   4.5 150 1 - 29
Haram   2.5 150 1 - 30
Hareid   3 150 1 - 29
Herøy   2.5 150 1 - 30
Kristiansund  2.5 150 1 - 30
Midsund  3 150 1 - 30
Molde   3.5 150 1 - 29
Nesset   4.5 150 1 - 26
Norddal  4.5 150 1 - 26
Rauma  4.5 150 1 - 28
Rindal   4.5 150 1 7.5 25
Sande   2.5 150 1 - 30
Sandøy  2.5 150 1 - 31
Skodje   4.5 150 1 - 29
Smøla   2.5 150 1 - 30
Stordal  4.5 150 1 - 26
Stranda  4.5 150 1 - 26
Sula   3 150 1 - 29
Sunndal  4.5 150 1 - 27
Surnadal  4.5 150 1 - 25
Sykkylven  4.5 150 1 - 28
Tingvoll  4.5 150 1 - 28
Tustna   3.5 150 1 - 30
Ulstein   3 150 1 - 30
Vanylven  3 150 1 - 30
Vestnes  3.5 150 1 - 28
Volda   4 150 1 - 28
Ørskog  4 150 1 - 28
Ørsta   4.5 150 1 - 28
Ålesund  3 150 1 - 29

Nordland fylke      
        
Alstahaug  3.5 150 1 - 30
Andøy   4.5 150 1 - 31
Ballangen  4.5 150 1 - 27
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   Sk,0 Hg Δ Sk Sk,max vb,0

   [kN/m2] [m] [kN/m2] [kN/m2] [m/s]

Beiarn   4.5 150 1 9 26
Bindal   4 150 1 - 30
Bodø   4 150 1 - 30
  - sydöst om Sandfjellet  4 150 1 - 26
Brønnøy  4 150 1 - 29
  - Brønnøysund  3 150 1 - 29
  - kystlinjen  3 150 1 - 29
Bø   4.5 150 1 - 29
Dønna   3 150 1 - 30
Evenes   4.5 150 1 - 26
Fauske   4.5 150 1 - 26
Flakstad  4 150 1 - 30
Gildeskål  4 150 1 9 29
Grane   7.5 150 1 9 26
Hadsel   4 150 1 - 29
Hamarøy  4 150 1 - 28
Hattfjelldal  7.5 150 1 9 26
Hemnes  5 150 1 9 26
Herøy   2.5 150 1 - 30
Leirfjord  4 150 1 - 30
Lurøy   3 150 1 9 30
  - på fastlandet  4 150 1 9 30
Lødingen  4.5 150 1 - 29
Meløy   4 150 1 9 29
Moskenes  4 150 1 - 31
Narvik   4.5 150 1 - 28
Nesna   4 150 1 - 30
Rana   5 150 1 9 26
Rødøy   4 150 1 9 29
Røst   1.5 150 1 - 31
Saltdal   4.5 150 1 - 26
Skjerstad  4.5 150 1 - 26
Sortland  5 150 1 - 28
Steigen  4 150 1 - 29
Sømna  4 150 1 - 30
Sørfold  4.5 150 1 - 26
Tjeldsund  4.5 150 1 - 27
Træna   1.5 150 1 - 31
Tysfjord  4.5 150 1 - 27
Vefsn   5 150 1 - 28
  - langs fjorden  4 150 1 - 28
  - Mosjøen  4 150 1 - 28
Vega   2.5 150 1 - 30
Vestvågøy  4 150 1 - 30
Vevelstad  4 150 1 - 28
Værøy   1.5 150 1 - 31
Vågan   4 150 1 - 29
Øksnes  4.5 150 1 - 29

Nord-Trøndelag fylke      
        
Flatanger  3 150 1 - 29
Fosnes   4 150 1 - 29
Frosta   2.5 150 1 - 26
Grong   5.5 150 1 7.5 26
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    Sk,0 Hg Δ Sk Sk,max vb,0

    [kN/m2] [m] [kN/m2] [kN/m2] [m/s]

      

Høylandet  6 150 1 - 26
Inderøy   3.5 150 1 - 26
Leka    2.5 150 1 - 29
  - på fastlandet  4 150 1 - 29
Leksvik   4 150 1 - 26
Levanger  3.5 150 1 - 26
Lierne    5.5 150 1 7.5 24
Meråker   4.5 150 1 7.5 25
Mosvik    4.5 150 1 - 26
Namdalseid  5 150 1 - 26
Namsos   4 150 1 - 26
  - Bangsund  5 150 1 - 26
Namsskogan  7.5 150 1 9 26
Nærøy    4 150 1 - 29
Overhalla  5.5 150 1 7.5 26
Røyrvik   8 150 1 9 25
Snåsa    4 150 1 7.5 25
Steinkjer   3.5 150 1 - 26
Stjørdal   3.5 150 1 - 26
Verdal    3.5 150 1 - 26
Verran    5 150 1 - 26
Vikna    2.5 150 1 - 30

Oppland fylke      
      
Dovre    4 550 1 6.5 24
  - nära Trøndelag  4 550 1 7.5 24
Etnedal   4.5 450 1 6.5 22
Gausdal   4.5 350 1 6.5 22
Gjøvik    4.5 250 1 6.5 22
Gran    4 350 1 6.5 22
Jevnaker   4 250 1 6.5 22
Lesja    4 750 1 6.5 25
  - nära Trøndelag/
   Møre och Romsdal 4 750 1 7.5 25
Lillehammer  4.5 250 1 6.5 22
Lom    3.5 450 1 6.5 24
  - nära Sogn och Fj. 3.5 450 1 7.5 22
Lunner    4.5 350 1 6.5 22
Nord-Aurdal  4.5 450 1 6.5 22
Nord-Fron  4 350 1 6.5 22
Nordre Land  4.5 250 1 6.5 22
Ringebu   4 350 1 6.5 22
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    Sk,0 Hg Δ Sk Sk,max vb,0

    [kN/m2] [m] [kN/m2] [kN/m2] [m/s]

Sel    3.5 350 1 6.5 22
Skjåk    3.5 450 1 6.5 25
  - nära Sogn och  Fj./Møre 
    och Romsdal  3.5 450 1 7.5 22
Søndre Land  4.5 350 1 6.5 22
Sør-Aurdal  4.5 350 1 6.5 22
Sør-Fron   4 350 1 6.5 22
Vang    4.5 550 1 6.5 24
  - nära Sogn och Fj. 4.5 550 1 7.5 24
Vestre Slidre  4.5 450 1 6.5 22
Vestre Toten  4.5 450 1 6.5 22
Vågå    3.5 450 1 6.5 23
Østre Toten  4.5 350 1 6.5 22
Øyer    4 250 1 6.5 22
Øystre Slidre  4.5 650 1 6.5 22
      
Oslo      
      
0-150 m.ö.h  3.5 - - - 22
151-250 m.ö.h.  4.5 - - - 22
251-350 m.ö.h  5.5 - - - 22
>350 m.ö.h.  6.5 - - - 22

Rogaland fylke      
      
Bjerkreim  2 150 0.5 7.5 26
Bokn    1.5 150 0.5 - 28
Eigersund  2 150 0.5 - 27
Finnøy    1.5 150 0.5 - 26
Forsand   1.5 150 0.5 - 26
Gjesdal   2 150 0.5 - 26
Haugesund  1.5 150 0.5 - 28
Hjelmeland  1.5 150 0.5 - 24
Hå    1.5 150 0.5 - 29
Karmøy   1.5 150 0.5 - 
Klepp    1.5 150 0.5 - 28
Kvitsøy    1.5 150 0.5 - 29
Lund    3 150 0.5 7.5 26
Randaberg  1.5 150 0.5 - 28
Rennesøy  1.5 150 0.5 - 28
Sandnes   1.5 150 0.5 - 26
Sauda    2.5 150 0.5 - 24
Sokndal   2.5 150 0.5 - 27
Sola    1.5 150 0.5 - 28
Stavanger  1.5 150 0.5 - 26
Strand    1.5 150 0.5 - 26
Suldal    2.5 150 0.5 - 24
Time    1.5 150 0.5 7.5 28
Tysvær    2 150 0.5 - 26
Utsira    1.5 150 0.5 - 30
Vindafjord  1.5 150 0.5 - 24
Ølen    2 150 0.5 - 26
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Sogn og Fjordane fylke      
    Sk,0 Hg Δ Sk Sk,max vb,0

    [kN/m2] [m] [kN/m2] [kN/m2] [m/s]
      
Askvoll   2.5 150 1 - 28
Aurland   2.5 150 1 - 25
Balestrand  2.5 150 1 - 24
  - nära Jostedalsbreen 2.5 150 1 8.5 24
Bremanger  2.5 150 1 - 29
  - nära Ålfotbreen  2.5 150 1 8.5 29
Eid    4 150 1 - 26
Fjaler    3 150 1 - 26
Flora    2.5 150 1 - 28
Førde    3.5 150 1 - 26
  - nära Jostedalsbreen 3.5 150 1 8.5 26
Gaular    3 150 1 - 26
Gloppen   3.5 150 1 - 26
  - nära Ålfotbreen/ 
   Jostedalsbreen  3.5 150 1 8.5 26
Gulen    2.5 150 1 - 28
Hornindal  4 150 1 7.5 26
Hyllestad  2.5 150 1 - 26
Høyanger  2.5 150 1 - 26
Jølster    3.5 150 1 7.5 24
  - nära Jostedalsbreen 3.5 150 1 8.5 24
Leikanger  2.5 150 1 - 24
  - nära Ålfotbreen  2.5 150 1 8.5 24
Luster    3 150 1 - 24
  - Veitastrond  7 - 1 - 24
  - Jostedal  7 - 1 - 24
  - nära Jostedalsbreen 3 150 1 8.5 24
Lærdal    2.5 150 1 - 26
Naustdal  3 150 1 - 26
Selje    2.5 150 1 - 31
Sogndal   2.5 150 1 - 24
  - Fjærland och  
Sogndalsdalen  4.5 150 1 8.5 24
Solund    2 150 1 - 29
Stryn    3.5 150 1 - 24
  - nära Jostedalsbreen 3.5 150 1 8.5 24
Vik    2.5 150 1 - 24
Vågsøy   2.5 150 1 - 31
Årdal    2.5 150 1 - 24

Sør-Trøndelag fylke      
       
Agdenes   4 150 1 - 27
Bjugn    3 150 1 - 29
Frøya    2.5 150 1 - 30
Hemne   4.5 150 1 - 28
Hitra    2.5 150 1 - 30
Holtålen   4.5 450 1 7.5 25
Klæbu    4 250 1 7.5 25
Malvik    3.5 150 1 - 26
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    Sk,0 Hg Δ Sk Sk,max vb,0

    [kN/m2] [m] [kN/m2] [kN/m2] [m/s]

Meldal    4.5 250 1 7.5 25
Melhus   4 150 1 - 25
Midtre Gauldal  4.5 150 1 7.5 25
Oppdal   4.5 650 1 7.5 26
Orkdal    4.5 150 1 - 25
Osen    3 150 1 - 29
Rennebu   4.5 550 1 7.5 26
Rissa    4.5 150 1 - 27
Roan    3 105 1 - 29
Røros    4.5 750 1 7.5 25
Selbu    3.5 250 1 7.5 25
Skaun    4 150 1 - 25
Snillfjord   4 150 1 - 27
Trondheim  3.5 150 1 - 26
Tydal    4.5 550 1 7.5 25
Ørland    3 150 1 - 30
Åfjord    3 150 1 - 29
      
Telemark fylke      
  
Bamble   4 150 1 - 23
Bø    4 150 1 6.5 22
Drangedal  4.5 150 1 6.5 22
Fyresdal   4.5 350 1 6.5 24
Hjartdal   4.5 150 1 6.5 22
Kragerø   4.5 150 1 - 24
Kviteseid   4.5 150 1 6.5 22
Nissedal   4.5 350 1 6.5 22
Nome    4 150 1 6.5 22
Notodden  4 150 1 6.5 22
Porsgrunn  4 150 1 - 23
Sauherad  4 150 1 6.5 22
Seljord    4.5 250 1 6.5 22
Siljan kommun  5 250 1 6.5 22
Skien    4 150 1 - 22
Tinn    4.5 350 1 6.5 24
Tokke    4.5 150 1 6.5 24
Vinje    5 550 1 6.5 24
  - nära Rogaland/ 
    Hordaland  5 550 1 7.5 24

Troms fylke      
      
Balsfjord   5.5 150 1 - 26
Bardu    5 150 1 8.5 24
Berg    5 150 1 - 30
Bjarkøy   5 150 1 - 28
Dyrøy    5.5 150 1 - 27
Gratangen  5 150 1 - 26
Harstad   5 150 1 - 27
Ibestad   5 150 1 - 26
Karlsøy   5 150 1 - 29
Kvæfjord   5 150 1 - 28
Kvænangen  4.5 150 1 - 28
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    Sk,0 Hg Δ Sk Sk,max vb,0

    [kN/m2] [m] [kN/m2] [kN/m2] [m/s]

Kåfjord   5 150 1 - 25
Lavangen  5 150 1 - 26
Lenvik    6 150 1 - 27
Lyngen   5 150 1 - 26
Målselv   5 150 1 - 24
Nordreisa  5 150 1 - 27
Salangen  5 150 1 - 26
Skjervøy   4.5 150 1 - 28
Skånland  5 150 1 - 26
Storfjord   5 150 1 - 24
Sørreisa   5.5 150 1 - 26
Torsken   5 150 1 - 30
Tranøy    5.5 150 1 - 27
Tromsø   5 150 1 - 27
      
Vest-Agder fylke      
      
Audnedal  4.5 150 0.5 6.5 24
Farsund   2.5 150 0.5 - 28
Flekkefjord  2.5 150 0.5 - 26
  - mot Rogaland  2.5 150 0.5 7.5 26
Hægebostad  4.5 250 0.5 6.5 24
Kristiansand  4 150 0.5 - 26
Kvinesdal  3 150 0.5 - 24
Lindesnes  3 150 0.5 - 28
Lyngdal   3 150 0.5 - 26
Mandal   3.5 150 0.5 - 28
Marnardal  4.5 150 0.5 6.5 24
Sirdal    3 150 1 6.5 24
  - nära Rogaland  3 150 1 7.5 24
Songdalen  4.5 150 0.5 6.5 24
Søgne    3.5 150 0.5 - 26
Vennesla   4.5 150 0.5 6.5 24
Åseral    4.5 350 1 6.5 24

Vestfold fylke      
      
Andebu   4.5 150 0.5 6.5 23
Hof    4.5 150 0.5 6.5 22
Holmestrand  4.5 150 0.5 - 23
Horten    4 150 0.5 - 23
Lardal    5 150 0.5 6.5 22
Larvik    4 150 0.5 - 25
Nøtterøy   3 150 0.5 - 24
Re    4.5 150 0.5 6.5 23
Sande    4.5 150 0.5 - 23
Sandefjord  4 150 0.5 - 24
Stokke    4.5 150 0.5 - 24
Svelvik    4 150 0.5 - 23
Tjøme    3 150 0.5 - 26
Tønsberg  4 150 0.5 - 24
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Østfold fylke      
    Sk,0 Hg Δ Sk Sk,max vb,0

    [kN/m2] [m] [kN/m2] [kN/m2] [m/s]
      
Aremark   3 250 0.5 - 22
Askim    3 250 0.5 - 22
Eidsberg   3 250 0.5 - 22
Fredrikstad  2.5 150 0.5 - 26
Halden   3 150 0.5 - 24
Hobøl    3.5 150 0.5 - 22
Hvaler    2 150 0.5 - 27
Marker   3 250 0.5 - 22
Moss    3 150 0.5 - 24
Rakkestad  3 250 0.5 - 22
Rygge    3 150 0.5 - 24
Rømskog  3 250 0.5 - 22
Råde    2.5 150 0.5 - 24
Sarpsborg  3 150 0.5 - 24
Skiptvet   3 250 0.5 - 22
Spydeberg  3 250 0.5 - 22
Trøgstad   3 250 0.5 - 22
Våler    3 150 0.5 - 24
      
Svalbard      
        
Svalbard   4 150 1 - 30
Longyearbyen  3.5 150 1 - 30
Barentsburg och  
Isfjord Radio  4.5 150 1 - 30
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