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Teknologi for et bedre samfunn

Områder vi jobber med for tiden
•

Massivtre.

•

Betongrehabilitering.

•

Innen brann:
•
•
•
•

Brannmotstand / brannbeskyttelse av søyler og bjelker
Røykkontroll og røyksikring i bygninger
Brannspredning, brann- og seksjoneringsvegger
Brannteknisk prosjektering 1

•

Parkering, carporter og små garasjer

•

Påhengsfasader

•

Dimensjonering av trekonstruksjoner

•

Vinduer og dører bl.a. trinnfri adkomst, innsetting av dører og vinduer, vinduer - typer og funksjoner

•

Etterisolering av yttervegger og tak

•

Fundamentering av byggegrunn inkluder Radon

•

Fasadepuss

•

Undertak og takbelegg

•

Våtromsnormen: Avløpsrør, kvalitet i våtrom og bad i underetasjen.
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Eksempler på anvisninger under revisjon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

520.205 Massive treelementer. Typer og bruksområder
520.306 Brann- og seksjoneringsvegger i større bygninger
520.308 Yttervegger og tak i trehus med 30 minutters brannmotstand
520.315 Brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner
312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg
523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger
552.112 Elektriske golvvarmeanlegg
552.311 Inneklima og ventilasjon i skoler
723.511 og 725.403 om etterisolering av tak og vegger
521.203 Fundamentering med ringmur og ventilert kryperom
525.304 Terrasse på etasjeskiller av betong for lett eller moderat trafikk
520.706 Sikring mot radon ved nybygging
542.811 Fasadepuss. Valg av pusstype
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Fremover
• Overvann

• Vi har 2 anvisinger under revisjon. I løpet av året vil vi se på mulighet for noen flere innenfor dette
området, som bl.a. vil omfatte grønne og blå tak.

• Gulv på grunn

• Samarbeid med Norsk betongforening

• Trekledninger

• Ser nøyere på disse bl.a. med bakgrunn i Royalsaken.

• Tekniske fag

• Ser på disse fagområdene samt og nye anvisninger.

• Innfesting av solceller

• Vi vet det foregår prosjekter på dette. Kommer om en stund.

• Flate luftete tretak
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Og ellers?
• Nytt publiseringsverktøy
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