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I punkt 4.2.3.3 i basisdokument nr. 2 påpekes det at ett av de
tiltak som anvendes i medlemsstatene, består i å begrense brann-
og røykutvikling og brann- og røykspredning i det rom hvor en
brann oppstår (eller innenfor et bestemt område), ved å begrense
byggevarenes bidrag til en fullt utviklet brann.

Inndelingen i klasser av grunnleggende krav er delvis avhengig
av dette begrensningsnivået.

Begrensningsnivået kan uttrykkes bare ved hjelp av forskjellige
nivåer for varenes ytelse ved brannpåvirkning under de faktiske
bruksvilkår.

Punkt 4.3.1.1 i basisdokument nr. 2 fastsetter at en harmonisert
løsning vil bli utviklet for å vurdere varers ytelse ved
brannpåvirkning. Denne løsningen kan innebære anvendelse av
forsøk i full skala eller på laboratorienivå i samsvar med scenarier
fra virkelige branner.

Denne løsningen faller innenfor et klassifiseringssystem som ikke
er beskrevet i basisdokumentet.

Det ovennevnte klassifiseringssystem bygger på et visst antall
forsøksmetoder som allerede er beskrevet av standardiserings-
organene, med unntak av metoden kalt «Enkelt brennende
gjenstand» (Single Burning Item - SBI).

Terskelverdiene for klasse B, C og D vil bli angitt senere ved et
nytt vedtak som skal gjøres så snart utviklingen av SBI gjør det
mulig.

Artikkel 20 nr. 2 i direktiv 89/106/EØF fastsetter framgangsmåten
som skal følges ved vedtakelse av bestemmelsene som er
nødvendige for fastsettelsen av klasser av krav når disse ikke
omfattes av basisdokumentene.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter
om byggevarer(1), sist endret ved direktiv 93/68/EØF(2), særlig
artikkel 3, 6 og 20,

under henvisning til kommisjonsmelding om basisdokumentene
til rådsdirektiv 89/106/EØF, og

ut fra følgende betraktninger:

Artikkel 3 nr. 2 i direktiv 89/106/EØF fastsetter at det for å ta
hensyn til mulige forskjeller i vernenivå på nasjonalt, regionalt
eller lokalt plan kan gis adgang til å dele hvert grunnleggende
krav inn i ytelsesklasser i basisdokumentene og i de tekniske
spesifikasjoner.

I henhold til punkt 4.2.1 i basisdokument nr. 2 «Brannsikring»
bør nivåene for de grunnleggende krav uttrykkes som en
funksjon av:

- byggverkets type, bruk og beliggenhet,

- byggverkets planutforming,

- nødinstallasjonenes tilgjengelighet.

Punkt 2.2 i basisdokument nr. 2 inneholder en rekke tilknyttede
tiltak med henblikk på overholdelsen av det grunnleggende krav
«brannsikring». Disse tiltakene bidrar sammen til å legge en
brannsikringsstrategi som kan videreutvikles på forskjellig måte
i medlemsstatene.

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. september 1994

om gjennomføring av artikkel 20 i direktiv 89/106/EØF om byggevarer(*)

(94/611/EF)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 241 av 16.9.1994, s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/95 av 22. juni 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 40 av 11.2.1989, s. 12.

(2) EFT nr. L 220 av 30.8.1993, s. 1.
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 00Det faste byggeutvalg er blitt rådspurt i samsvar med
framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 nr. 3 i direktivet og har
avgitt en positiv uttalelse -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
1. Når en byggevares faktiske bruksvilkår bidrar til brann- og
røykutvikling og brann- og røykspredning i det rom hvor en brann
oppstår (eller innenfor et bestemt område), skal varen klassifiseres
etter klassifiseringssystemet i tabell 1 og 2 i vedlegget på grunnlag
av sin ytelse ved brannpåvirkning.

2. Varene skal undersøkes under de faktiske bruksvilkårene.

3. Tabell 1 får anvendelse på følgende:

- byggevarer til vegger og tak, herunder
overflatebehandling,

- bygningsdeler,

- varer som inngår i bygningsdeler,

- komponenter til rør og kanaler (herunder
utvendig isolasjon),

- byggevarer til fasader/yttervegger (herunder
isolasjonslag osv.).

Tabell 2 får anvendelse på gulv, herunder
overflatebehandling.

Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. september 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

TABELL 1

Klasser for byggevarers (ikke gulvbeleggs) ytelse ved brannpåvirkning

Brannsituasjon Euro- Vareklasse Forsøksmetoder
klasse

Fullt utviklet Eksponerings- Bidrar ikke - Meget begrenset Nåværende tilgjengelig D T £ 30°C
brann i et rom nivå: over til brann brennverdi og referansedokument: D m £ 50 %

60 kW/m2 varmeavgivning t
f
 < 5 s

A - Ingen flammebrann CEN/TC 127/N 229 og
- Begrenset tap CEN/TC 127/N 230 og PCS £  1,7-2,4 MJ/kg

av masse liste over ikke- eller £ 1,4-2,0 MJ/m2

brennbare varer

B Meget be- - Meget begrenset Nåværende tilgjengelig D T £ 50°C
grenset brennverdi og/eller referansedokument: D m £ 50 %
bidrag varmeavgivning t

f
 £  20 s

til brann - Begrenset tap av CEN/TC 127/N 229
masse og/eller

- Nesten ingen CEN/TC 127/N 230
flammespredning o £ PCS o £ MJ/kg

- Meget begrenset SBI-forsøk o £ PCS o £  MJ/m2

røykutvikling
- Ingen brennende

dråper/partikler og/
eller kombinasjon
av disse Flamme-

spredning
Røykutvikling

Enkelt Eksponerings- Begrenset bi- - Meget begrenset Nåværende tilgjengelig Antennelsestid
brennende nivå: drag til brann flammespredning (1) referansedokument: D T
gjenstand i et høyst ca. - Begrenset varme- Flammespredning
rom 40 kW/m2 på avgivning SBI-forsøk Røykutvikling

et begrenset - Begrenset røyk- Dråper/partikler
område og C utvikling
avtagende over - Begrenset
overflaten antennelighet

- Meget begrenset CEN/TC 127/
mengde av bren- AH 2 N156 (2)
nendedråper/ ISO/DIS 11925-2
partikler og/
eller kombinasjon
disse - Eksponeringstid: 30 s

- Tiden inntil flammen når
et visst punkt

- Omfanget av det skadde
område

- Observasjon av brenn-
ende dråper

verdier skal
fastsettes
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 00Brannsituasjon Euro- Vareklasse Forsøksmetoder
klasse

D Akseptabelt - Begrenset flamme- Nåværende tilgjengelig Antennelsestid
bidrag til spredning (1) referansedokument: D T
brann - Akseptabel Flammespredning

varmeavgivning SBI-forsøk Røykutvikling
- Begrenset røyk- Dråper/partikler

utvikling
- Akseptabel CEN/TC 127/

antennelighet AH 2/N156 (2)
- Begrenset mengde ISO/DIS 11925-2

brennende dråper/
partikler og/eller
kombinasjon
av disse

- Eksponeringstid: 30 s
- Tiden inntil flammen når

et visst punkt
- Omfanget av det skadde

område
- Observasjon av

brennende dråper

Mindre brann Eksponerings- Akseptabel - Akseptabel Nåværende tilgjengelig - Eksponeringstid: 15 s
på et begrenset nivå:brenner E brannpå- antennelighet referansedokument: - Ingen flamme i en avstand
område av med flamme- virkning av 150 mm etter 20 s
varen høyde på CEN/TC 127/ - Observasjon av 20 mm

AH 2/N156 (2) brennende dråper
ISO/DIS 11925-2

F Ingen ytelse fastlagt

(1) For loddrett anvendte byggevarer også loddrett flammespredning.

(2) For byggevarer som unngår eksponering ved å krympe osv.: liten bevegelig flamme og observasjon av brennende dråper.

ooooo Disse verdiene vil bli fastlagt etter utviklingen av SBI.

PCS =  brutto varmeverdi D T = temperaturstigning

NB: Disse egenskapene er definert i samsvar med referansedokumentene.

tf =  flammens varighet

DDDDD m =  tap av masse

DDDDD T= temperaturstigning
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TABELL 2

Klasser for gulvbeleggs ytelse ved brannpåvirkning

Brannsituasjon Euro- Vareklasse Forsøksmetoder
klasse

Fullt utviklet Eksponerings- Bidrar ikke - Meget begrenset Nåværende tilgjengelig D T £ 30°C
brann i et rom nivå: til brann brennverdi og referansedokument: D m £ 50 %

over 60 kW/m2 A
fl
(1) varmeavgivning t

f
 < 5 s

- Begrenset tap av
masse CEN/TC 127/N 229 og PCS £  1,7-2,4 MJ/kg
- Ingen flammebrann CEN/TC 127/N 230 eller £ 1,4-2,0 MJ/m2

B
fl
(1) Meget be- - Meget begrenset Nåværende tilgjengelig D T £ 50°C

grenset brennverdi referansedokument: D m £ 50 %
bidrag t

f
 < 20 s

til brann - Begrenset tap av CEN/TC 127/N 229
masse og/eller

- Nesten ingen CEN/TC 127/N 230
flammespredning o £ PCS £ o MJ/kg

- Meget begrenset SBI-forsøk o £ PCS £ o MJ/m2

røykutvikling

Fullt utviklet Eksponerings- Begrenset Meget begrenset Nåværende tilgjengelig Kritisk varmestrøm:
brann i et nivå: bidrag - flammespredning referansedokument: 10 kW/m2

tilstøtende rom varmestråling til brann - røykutvikling Forsøkstid: 30 min.
på en begrenset CEN/TC 127/N 125 Observasjon:
flate på høyst - flammespredningens
10 kW/m2 C

fl
omfang

- røykutvikling
Evaluering: godkjent/
ikke godkjent

D
fl

Akseptabelt Begrenset Nåværende tilgjengelig Kritisk varmestrøm:
bidrag - flammespredning referansedokument: 10 kW/m2

til brann - røykutvikling Forsøkstid: 30 min.
CEN/TC 127/N 125 Observasjon:

- flammespredningens
omfang

- røykutvikling
Evaluering: godkjent/
ikke godkjent

Mindre brann Eksponerings- Akseptabel Akseptabel Nåværende tilgjengelig - Omfanget av det
på et begren- nivå: brann- antennelighet referansedokument: skadde område
setområde av brennende påvirkning Methanamin
varen sigarett E

fl
 «pille»-forsøk

F
fl

Ingen ytelse fastlagt

tf = flammens varighet D m = tap av masse

PCS = brutto varmeverdi D T = temperaturstigning

(1) Etter endelig utvikling av forsøkssmetoden vil klasse Afl og Bfl kunne samles i én klasse ved endring av mandatet.

DDDDD m = tap av masse

DDDDD T = temperaturstigning
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EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 34/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XIII (Transport)(1)

Rådsresolusjon 94/C 309/01 av 24. oktober 1994 om telematikk
i transportsektoren(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 78 (rådsresolusjon 94/C 379/02)
skal nytt nr. 79 lyde:

“79. 94/C 309/01: Rådsresolusjon av 24. oktober 1994 om
telematikk i transportsektoren (EFT nr. C 309 av 5.11.1994,
s. 1)”.

Artikkel 2
Teksten til rådsresolusjon 94/C 309/01 på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. juli 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 273 av 16.11.1995, s. 53, og EØS-tillegget til EF-Tidende
nr. 43 av 16.11.1995, s. 69.

(2) EFT nr. C 309 av 5.11.1994, s. 1.

Utferdiget i Brussel, 22. juni 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 50/95
av 22. juni 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

96/EØS/25/13
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