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Hei,  

 

Direktoratet for byggkvalitet er sentral myndighet for det bygningstekniske regelverket. 

Derfor kan vi ikke vurdere byggesaker, konkrete tilfeller eller tekniske løsninger. Vi kan 

heller ikke gi råd om hvordan en regel passer på et konkret tilfelle.  

 

I teorien kan alle dører bli blokkert av snø uavhengig av høyde mellom bakken og dør. 

Byggereglene regulerer ikke dette, men det er et driftsansvar for den som eier boligen eller 

bygget, som da må sørge for å fjerne snø slik at rømningsveier ikke blir blokkert. Jeg skjønner 

poenget ditt med å stå opp om natten, men det er altså ikke regulert i vårt regelverk. 

Kommunen kan ikke legge vekt på at det kommer mye snø og kreve spesielle løsninger.  

 

Jeg forsto ikke helt hva du mener er i strid med kravet til universell utforming.  

 

Hva som ligger i rask og sikker rømning er ikke definert og vil komme an på situasjonen. 

Som det står i veiledningen vil den tiden det tar å rømme et byggverk vil være avhengig av 

menneskelige, bygningsmessige og branntekniske forhold. Når rømningsveier skal planlegges 

og dimensjoneres, er det derfor ikke bare bredde og lengde i rømningsveien som har 

betydning for personsikkerheten. Bruken av byggverket og brukernes evne til å ta seg ut ved 

egen hjelp har stor betydning for sikkerheten ved rømning, og har gitt grunnlag for definisjon 

av risikoklasse.  

 

Avhengig av type bygg kan rømningstiden variere en del. Terskelen vil dermed også variere 

med tilfellene og vi kan derfor ikke si noe generelt om dette ut over det som er beskrevet i 

veiledningen. Det er en oppgave for de ansvarlige foretak å prosjektere slik at rømning kan 

skje i henhold til det som står i forskriften og eventuelle preaksepterte ytelser.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

Øyvind Kikut 

seniorrådgiver 

 

 

Direktoratet for byggkvalitet 

www.dibk.no 
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Til direktoratet for byggkvalitet, 

 

Jeg sitter overfor problemstillinger knyttet til TEK10 §§ 11-11 første ledd og 11-14 femte 

ledd. 

 

Det er viktig at dere gir meg en grundig tolkningsuttalelse og jeg ha°per henvendelsen min 

blir sendt til en som har god kunnskap om TEK10 §§ 11-11 og 11-14. 

• -  Hvor strengt skal det tolkes at dør til rømningsvei skal prosjekteres og utføres slik at den 

sikrer rask rømning, jf. TEK11-14 femte ledd? Hva legger dere i «rask rømning»? Kan dere gi 

eksempler? Vil for eksempel en dør som sla°r utover mot en balkong være prosjektert og 

utført iht. kravet om a° sikre rask rømning dersom det er ikke er dørterskel og avstanden 

mellom døren og terrassegulvet er 3 cm. med tanke pa° risikoen for store nedbør med snø om 

natten som kan medfører at det kan være vanskelig a° a°pne døren? 

 

Et evt. brudd pa° denne bestemmelsen kommer i konflikt med kravet til kravet til universell 

utforming. Hva skal prioriteres mellom kravet til universell utforming og krav til rask 

rømningsvei? 

Det er eiers ansvar a° holde rømningsveier fri for hindringer. Jeg er likevel av den oppfatning 

at det er urimelig a° kreve at eier skal sta° opp flere ganger ila en natt for a° holde 

rømningsveier fri for snø i gjennom en hel vinter. Hva mener dere? Kan det vektlegges at 

bygget er en fritidsbolig pa° fjellet og er utsatt for store mengder med nedfør om vinteren? 

• -  Det fremga°r følgende av § 11-11 første ledd: «Byggverk skal prosjekteres og utføres for 

rask og sikker rømning og redning.» Det er lagt føringer pa° hvordan denne bestemmelsen 

skal tolkes i veiledningen til første ledd, og det sta°r lite om hva dere legger i «rask og sikker 

rømning» samt hva terskelen er for a° at det skal være brudd pa° bestemmelsen. Det er 

ønskelig at dere kommenterer bestemmelsen knyttet til spørsma°lene som er stilt ovenfor. 

 

Dersom dere har dokumentasjon knyttet til utarbeidelse av bestemmelsene (forarbeider evt. 

etterarbeider) vil jeg gjerne fa° tilsendt dette dersom det er mulig. 

Med vennlig hilsen 

 

Synne Graue Emmerhoff ra°dgiver, byggesak 
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