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Søknad om midlertidig brukstillatelse - Avvik for royalimpregnert kledning brukt i frittliggende 
enebolig og fritidsbolig med én boenhet som ligger minimum 8 m fra nabobygg  
 
Avvik fra preakseptert ytelse i TEK17 § 11-9 annet ledd for brannklassifisering av utvendig trekledning.  
 
Det følger av preaksepterte ytelser i veiledningen til TEK17 § 11-9 annet ledd at boliger i brannklasse 1 skal 
ha utvendig overflate som tilfredsstiller D-s3,d0. Fritidsbolig og enebolig med én boenhet er i brannklasse 1. 
 
Det er krav om at overflatebehandlet kledning må testes for å kunne deklarere brannegenskaper. 
Vareprodusentene varslet rett før jul 2020 at royalimpregnert trekledning har vært brannklassifisert i klasse 
D-s2,d0 uten at det foreligger nødvendig materialtesting av produktet. Det betyr at det ikke foreligger 
dokumentasjon på at produktet tilfredsstiller preakseptert ytelse. I ytelseserklæringen for royalimpregnert 
kledning er brannklassifiseringen nå endret fra D-s2,d0 til NPD (No Performance Declared). 
 
Det er dialog mellom produsentene av royalimpregnert kledning, Treindustrien, Boligprodusentenes 
Forening og myndighetene for å avklare situasjonen, og for å vurdere om det er nødvendig med tiltak. Det 
arbeides med testing og utredning av royalimpregnert kledning opp mot relevante forskriftskrav. I omsøkte 
enebolig/fritidsbolig er det benyttet royalimpregnert kledning. Dette er et avvik fra preakseptert ytelse i 
veiledningen til TEK17 § 11-9 annet ledd om at utvendig kledning skal tilfredsstille D-s3,d0.  
 
Det vil ta tid å lukke avviket. Produsentene av royalimpregnert kledning skal gjennomføre nødvendige 
branntester for å dokumentere om produktet tilfredsstiller kravet til preakseptert ytelse. Avviket skal 
lukkes når branntestene er utført og eventuelle tiltak på eneboligen/fritidsboligen er vurdert og 
gjennomført. En eventuell søknad om endring av byggetiltaket vil bli sendt inn om det må gjøres 
søknadspliktige endringer. 
 
Avviket for royalimpregnert kledning hindrer ikke midlertidig brukstillatelse  
Det kan gis midlertidig brukstillatelse for eneboligen/fritidsboligen når det kan dokumenteres at tiltaket har 
tilfredsstillende sikkerhetsnivå for personer, jf. pbl § 21-10 tredje ledd og SAK10 § 8-1 tredje ledd. 
 
Vedlagte brannotat redegjør for brannsikkerheten knyttet til avviket ved bruk av royalimpregnert 
kledningen på eneboligen/fritidsboligen. Boligprodusentenes Forening vurderer at frittliggende eneboliger 
og fritidsboliger, med én boenhet som ligger minimum 8 m fra nabobygg, har tilfredsstillende 
sikkerhetsnivå for personer. Avviket knyttet til bruk av royalimpregnert kledning er derfor ikke til hinder for 
at eneboligen/fritidsboligen tas i bruk, jf. krav i lov og forskrift om tilfredsstillende sikkerhetsnivå for 
personer. Det arbeides med å kartlegge hvilke utbedringstiltak som eventuelt er nødvendig for å lukke 
avviket. Avviket skal lukkes før søknad om ferdigattest, dette vil ta tid og søknad om ferdigattest vil bli 
sendt inn innen 12 mnd.  
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Royalimpregnert kledning – vurdering av sikkerhetsnivå for 
frittliggende eneboliger og fritidsboliger 

1 Bakgrunn  
NEF/Strandfors er engasjert av Boligprodusentenes Forening (BF) for å bidra til å belyse og finne 
mulige løsninger på situasjonen som er oppstått i forbindelse med nedklassfisering av 
brannegenskapene til royalimpregnert trevirke. Dette notatet er spesielt forfattet med henblikk på 
frittliggende eneboliger og fritidsboliger med én boenhet som ligger minimum 8 meter fra 
nabobygg.  
 
Bakgrunnen for notatet er at de norske produsentene av royalimpregnert kledning mellom 18. og 
22. desember endret opplysningene i ytelseserklæringen om branntekniske egenskaper i tidligfase, 
mht antennelse og spredning. Der de før hadde oppgitt klasse D-s2,d0, som tilsvarer ytelsen for 
ubehandlet trekledning, oppgir de nå NPD (No Performance Declared). Alle produsentene av 
royalkledning iverksetter nå tiltak for å brannteste produktene i akkrediterte laboratorier, for å 
fremskaffe dokumenterte brannegenskaper. Det vil ta tid før resultatene foreligger. 

2 Funksjonskrav i teknisk forskrift (TEK)  
Teknisk forskrift (TEK) stiller i hovedsak funksjonskrav mht sikkerhet mot utvikling og spredning av 
brann, og ikke ytelseskrav. Ved bruk av preaksepterte ytelser (PY) i veiledningen kan man regne 
med at forskriftens funksjonskrav er tilfredsstilt.  
 
Med de nye ytelseserklæringene tilfredsstiller ikke royalimpregnert kledning preakseptert ytelse D-
s3,d0 for yttervegger i brannklasse 1 i veiledningen til TEK17 § 11-9 annet ledd. 

3 Vurdering av sikkerhetsnivå med royalimpregnert kledning for frittliggende 
eneboliger og fritidsboliger  
For frittliggende eneboliger og fritidsboliger med én boenhet og minimum 8 m avstand til nabobygg 
er det primært faren for brannspredning mellom byggverk som må vurderes, det vil si følgende tre 
scenarioer:   
 

- Spredning av brann fra hus med royalimpregnert fasade til nabobygg  
- Spredning av brann fra nabobygg til bygg med royalimpregnert fasade.  
- Antennelse og spredning fra utvendig brannkilde, eventuelt påsatt brann.  
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For det førstnevnte tilfelle vil en etablert brann i en moderne innredet enebolig gjerne utvikle seg 
raskt til en fullt overtent brann i størrelsesorden 150 MW. Her vil bidraget fra linoljen i det 
impregnerte trevirke være av minimal betydning. En overtent enebolig må uansett kontrolleres av 
brannvesenet mht brannsmitte til nabobygg.  
 
For det andre tilfelle vil egenskapene til fasaden når det kommer til antennelse, være sentral. En 
ubehandlet trevegg skal iht litteraturen https://risefr.no/media/publikasjoner/upload/nbl-
a06122.pdf- side 4/ ha ca 20 kW/m2 for å spontanantenne, men langt mindre ved langvarig 
stråling og ved gnist. En kan stille spørsmål om en royalimpregnert fasade vil være vesentlig mer 
utsatt for antennelse enn en trevegg malt med et vilkårlig produkt. Det er snakk om trevirke innsatt 
med begrenset mengde linolje, og det er foreløpig ukjent hvordan produktet reagerer ved 
eksponering for en tennkilde. Det kan være at oljen damper av rimelig raskt og fører til antennelse 
og hurtigere flammespredning.1  
 

I Fagnotat fra RIF om bruk av royalimpregnert kledning - RIF, side 3, siste avsnitt påpekes det 
at royalimpregnering kan ha stor betydning etter overtenning, med tanke på antennelse pga 
stråling fra brann i nabobygg, kfr andre tilfelle over. Det gjenstår å se om det skal til mindre enn 20 
kW/m2 for å antenne royalkledning, og om slik stråling i et sannsynlig scenario oppnås ved 8 
meters avstand. Dette vil branntestene gi indikasjon på. 
 
Det lokale brannvesen utgjør en helt vesentlig del av vernet mot brannsmitte. I henhold til SN-
INSTA/TS 950 kan strålingsintensiteten fra bygninger med boliger, kontor, forsamlingslokaler og 
lignende settes til 84 kW/m2. Intensiteten på mottakende flate 8 m unna vil være avhengig av 
størrelsen på avstrålende flate. Det må uansett antas at det ved en total brann i nabobygg kan 
oppstå verdier langt over grenseverdien 20 kW/m2 for antennelse av ubehandlet trevegg. Dette 
betyr at brannvesenet i alle tilfeller må konsentrere seg om tiltak mot spredning til nabobygg, 
uansett type brennbar kledning.2 

 
Når det gjelder personsikkerhet ved brann i enebolig kan følgende anmerkes, med tanke på 
betydningen av eventuell royalimpregnert kledning:  
 

- Eneboligen utgjør én branncelle, der tidlig deteksjon ved brann i boligen er avgjørende. Her 
er fasadekledningen i utgangspunktet ikke av betydning. Dersom personer må reddes fra 
boligen av brannvesenet i en utviklet fase av brannen, vil man uansett måtte ha 
kontrollerende slokketiltak ved brann på fasaden. Energitilskuddet fra linoljen vil antakelig 
ikke være av avgjørende betydning.  

 
- Ved fare for brannsmitte fra brennende nabobygg er det overveiende sannsynlig at 

beboerne blir varslet og evakuert før det oppstår fare for liv og helse. Brannspredning 
mellom eneboliger med 8 m avtand antas å være svært uvanlig. Dersom andre typer bygg 
utgjør nabobygg bør en gjøre spesielle vurderinger i de aktuelle tilfellene, men anførslene 
over knyttet til brannvesenets innsats mot spredning er relevante også her.  

 
- Ved påsatt brann, eventuelt brann i en søppelcontainer, oppstår problemstillingen mht 

antennelse og spredning nevnt over. Dette kan være et kritisk scenario dersom 
branntilløpet foregår nær utgangen fra branncellen. Scenariet må vurderes ut fra 
brannvesenets innsatstid i hvert enkelt byggetiltak. Påsatt brann/mordbrann/sabotasje er 
uansett hendelser som normalt ikke inngår som tema i byggesaker for eneboliger.  

 

 
1 Basert på kommentar fra professor Anne Steen-Hansen, NTNU 
2 Basert på samtaler med tidligere brannsjef i Skien, Guttorm Liebe 

https://risefr.no/media/publikasjoner/upload/nbl-a06122.pdf
https://risefr.no/media/publikasjoner/upload/nbl-a06122.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frif.no%2Ffagnotat-fra-rif-om-bruk-av-royalimpregnert-kledning%2F&data=04%7C01%7Clars.myhre%40boligprodusentene.no%7C7bebd8652326465fdb2d08d8b72010ea%7C21be13a8b92f4a809cf317026d4a8118%7C0%7C0%7C637460695646893713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=EW3fFU61Hd2trWxkD5JeBYBXduu%2BkuurQj%2Bu56GljMs%3D&reserved=0
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4 Konklusjon  
Der royalimpregnert fasadekledning er brukt i frittliggende eneboliger og fritidsboliger med én 
boenhet og minimum 8 meter til nabobygg, anses det forsvarlig å forutsette at personsikkerheten 
er godt nok ivaretatt for å kunne søke om midlertidig brukstillatelse.  
 
Dette er vurdert ut fra perspektivet om faktisk og utholdt risiko sett opp mot eventuell endring i 
risikobildet som følge av avviket i ytelser for royalimpregnert kledning.  
Avviket fra preakseptert ytelse i veiledningen til TEK17 § 11-9 annet ledd, må lukkes før ferdigattest 
omsøkes. 
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