
0 Generelt 

01 lnnhold 

lnnglassingssystemer 
for balkong 

Denne anvisningen behandler prinsipper for a bygge 
inn eksisterende balkonger med glass, sakalt innglassing 
av balkonger. Prinsippene er ogsa aktuelle for eksiste
rende bygninger uten balkonger og hvor man 0nsker a 
bygge innglassede balkonger. Anvisningen gir oversikt 
over brukskrav, konstruksjonsprinsipper, utforming og 
hensyn til bygningens arkitektu r. 

Anvisningen ornhandler innglassing med enkeltglass. 
Den tar ikke for seg innglassing med isolerruter og var
meisolerte konstruksjoner (fullklimatiserte 10sninger). 

Innglassing utfores vanligvis med prefabrikkerte 
systemer, men kan ogsa bygges pa stedet. 

02 Malgruppe 
Anvisningen retter seg mot personer og boligselskaper 
som vurderer a glasse inn balkong, prosjekterende for 
innglassing av balkonger, samt kommunale saksbe
handlere. 

1 Hensikt med innglassing 

11 Klima - balkong og fasade 
Innglassing med enkeltglass forer ti! at balkongen blir 
halvklimatisert. Det vii si at den stort sett bare er opp
varmet av sola og ved varmelekkasje fra tilliggende rom. 
Materialene i innglassingen vi i til en viss grad fange opp 
og lagre varme fra omgivelsene, noe som kan bidra ti! et 
mer behagelig klima for opphold pa balkongen. 

Innglassingen gir tett tak over balkongen, og skjermer 
dessuten mot slagregn, sn0drev og vind. 

12 Forlenget bruk 
For en balkong som er glasset inn, kan bruksperioden 
forlenges med flere maneder i aret, avhengig av lokale 
klimaforhold. Innglassingen gj0r det ogsa mulig a bruke 
balkongen tidligere pa dagen og lenger utover kvelden 
enn om balkongen ikke er glasset inn. Se Planlegging 
331.213 og 361.501. 

Om luftemuligheter og solskjerming pa solrike som
merdager, se pkt. 44. 

13 Redusert st111y og luftforurensning 
131 Stoyreduksjon . Hvis balkongen dekker en vesentlig de! 

av fasaden og innglassingen er lukket, kan den gi et 
betydelig bidrag til st0yreduksjon for balkongen, samt 
for rommene innenfor ytterveggen. 

For systemer med mange apne spalter og relativt apne 
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Balkongene pa 1960-tal lsbebyggelse er skiftet ut og supplert med 
innglassingssystem for hele fasaden. Den enkle fasaden er bli tt svcert 
forandret. Foto: Ba lkongforeningen i Norden 

b0rstetetninger, kan lydreduksjonen vrere opptil 15-
20 dB [951] . Med en viss tetning mellom de enkelte 
rutene kan det vrere mulig a oppna ca. 20- 25 dB lyd
reduksjon. 

Inngar ikke brystningen i innglassingen, vi i bryst
ningen ofte ha darligere lydisolerende evne enn selve 
innglassingen pa grunn av drensspalter o.l. under bryst
ningen. Se for 0vrig Byggdetaljer 421.425 og 533.109. 

132 Redusert luftforurensning. Balkonger pa bygninger i 
urbane strnk kan vrere utsatt for luftforurensning fra 
veitrafikk, industri og liknende. Innglassing av balkon
ger i slike omrader vii redusere forurensningsnivaet, 
srerlig dersom innglassingen er lukket, og dermed gj0re 
balkongene ti! en bedre oppholdsplass. 

133 Redusert Jorurensningsbelastning pa konstruksjonene. Ved 
rehabilitering av balkonger vii innglassing gi eksis
terende betongkonstruksjoner ekstra beskyttelse, for 
eksempel mot forurensning . 

2 Overordnede krav 

21 S111knadsplikt etter pbl 
Innglassing av balkonger defineres som fasadeendring 
i pbl. Det medforer s0knadsplikt. Om brannhensyn, se 
pkt. 3. 

Innglassing av balkonger kan i tillegg bli bernrt av 
kommunale retningslinjer og lokale bestemmelser i 
arealplan . Dersom en balkong blir utvidet i forbindelse 
med innglassingen, kan det gi 0kt grad av utnytting 
med hensyn til bebygd areal hvis fri h0yde fra terreng 
ti! balkongdekke er mindre enn 5 m . Man ma pase at 
utvidelse ikke kommer i konflikt med arealbestemmel
sene, jf. NS 3940. 



Vanligvis blir det ikke gitt tillatelse tit innglassing av 
balkonger pa fredede hus eller hus i omrader som er 
regulert til bevaring. Kommunen, eventuelt by- eller 
fylkeskonservator, kan gi opplysning om bygningen 
er underlagt bygningsvern. Se ogsa Byggforvaltning 
612.012 og 612.015. 

22 Estetiske hensyn 
Innglassing av balkonger virker inn pa bygningens 
utseende. Man ma vrere bevisst det estetiske uttrykket 
bygningen har, og samtidig vurdere mulighetene inn
glassingen gir til a endre fasadens uttrykk. Se for 0vrig 
Byggforvaltning 612.010, 612.011 og 726.605. 

23 Hensyn til dagslys 
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Ved innglassing av balkong er det viktig a legge vekt pa 
fargevalg og materialbruk pa nye overflater. Farger og 
materialer pavirker lysforholdene. Mer glass i rekkverk 
og lyse farger kan gi bedre lysforhold i innenforliggende 
rom enn med opprinnelig l0sning. 

Krav til lys og belysning er behandlet mer utfyllende 
i Byggdetaljer 421.610, hvor man ogsa finner referanser 
til TEKlO med veiledning. 

Sikkerhet i bruk 
Dimensjoner. lfolge vei ledningen til TEKlO skal balkon-
ger ha en brystning som hindrer skade og fall, og som 
skal vrere minst 1,0 m h0y. Der h0ydeforskjellen mel-
lorn balkongdekke og bakkeniva er mer enn 10 m, skal 
rekkverksh0yden vrere minst 1,2 m. 

Krav til rekkverk, samt utforming og feste av rekkverk, 
er behandlet mer utfyllende i Byggdetaljer 536.112 og 
NS 3232. Se ogsa pkt. 25. 
Laster pa konstruksjoner skal vurderes og beregnes i hen-
hold ti! Eurokode 1, det vii si NS-EN 1991 med aktuelle 
undertitler. Allmenne laster som egenvekt og nyttelast 
skal for eksempel beregnes som beskrevet i NS-EN 
1991-1-1 +NA Brystning, herunder brystningsplater pa 
rekkverk, skal tale vindlaster i henhold til NS-EN 1991-
1-4 +NA Vindlastene pa innglassing og brystning kan 
bli store. Man ma derfor kontrollere at den eksisterende 
brystningen er dimensjonert for a tale aktuelle laster. 

Balkongbrystninger b0r ogsa tale vekten av eventuelle 
blomsterkasser. Vannmettet jord kan bli svrert tung, opp 
til ca. 20 kN/m3. 

Taket ska! tale sn0last uten a bryte sammen. Sn0last pa 
tak dimensjoneres etter NS-EN 1991-1-3 +NA. Sn0last 
pa taker ogsa behandlet i Byggdetaljer 471.041. 

Lasten av innglassing som hviler pa brystningen, 
kommer i tillegg ti! de lastene som er nevnt ovenfor. Se 
ogsa pkt. 512. 

Sikkerhet mot nedfall 
Rekkverk med innfyllingsmateriale, innglassingsvegger 
og innglassingstak ska! utfores og festes slik at de ved 
aktuelle lokale klimapakjenninger ikke kan fa lle ned 
med fare for a skade mennesker, dyr og utstyr. Blant 
aktuelle pakjenninger er vind laster beregnet etter NS-
EN 1991-1-4 +NA 

Tak ska! sikres slik at is og sn0 ikke kan fa lle ned der 
personer kan oppholde seg, det vii si steder hvor folk 
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26 Drift og vedlikehold - brukshensyn 
Forutsetninger for bruk ma presiseres fra leverand0ren 
av innglassingssystemet. Det gjelder srerskilt faren for 
0kt brannenergi ved mer m0blering pa balkongen, se 
pkt. 3. 

Likeledes ma veiledning for n0dvendig drift og ved
likehold folge leveransen. 

27 Dokumentasjon 
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TEKlO krever at produktegenskaper som er av betyd
ning for de grunnleggende kravene til byggverk skat 
vrere dokumentert for produktet omsettes og brukes. 
Det betyr at for eksempel bygningsmaterialer som 
blir benyttet i prefabrikkerte innglassingssystemer ma 
innga i en anerkjent godkjennings- og kontrollordning 
for produktet. 

Dokumentasjonen utf0res som regel i henhold til 
produktstandarder eller som tekniske godkjenninger. 
En oppdatert oversikt over produkter med teknisk god
kjenning eller produktsertifikat utarbeidet av SINTEF 
Byggforsk er gitt pa www.sintefcertification.no. 

Brannhensyn 

Vurdering av brannrisiko 
Generelt. Opprinnelig apne balkonger som glasses inn, 
kan endre brannrisikoen i bygningen. Det krever srerskilt 
vurdering i prosjekteringen av tiltaket. 
Enkle glass og brann. Fullklimatiserte balkonger med iso-
lerruter (flerlagsruter) regnes som en del av den baken-
forliggende boligen (branncellen). Risikosituasjonen ved 
denne 10sningen er nrermere beskrevet i Byggdetaljer 
520.310. 

Balkonger innglasset med enkle glass har ikke fullver-
dig klimaskjerm og betraktes ikke som en del av boligen. 
Innglassing av balkonger med enkle glass betyr derfo11 
ikke at brannc len lir utvidet lenger ut i fasaden. 

Ved en utviklet brann knuses enkeltglasset, og for-
holdene kan sammenliknes med en tradisjonell, ikke-
innglasset balkong. En foru tsetning for innglassing er 
dermed at balkongens funksjon som flammeskjerm mot 
vertikal brannspredning ikke endres. 
Oppfyllelse av funksjonskravene i TEK10. I hvert enkelt 
tiltak ma det dokumenteres at kravene i TEKlO er opp-
fylt. Det gjelder blant annet krav om a hind re spredning 
av brann og branngasser mellom ulike brannceller. 
L0sninger som kan bidra til a oppfylle krav i TEKlO, er 
beskrevet i pkt. 32- 37. 

Brennbare materialer 
God brannsikkerhet forutsetter blant annet at man 
ma unnga oppbevaring av brennbare gjenstander pa 
balkongen som 0ker brannenergien vesentlig, det vil si: 
- stoppede m0bler 
- gassflasker 
- mye brennbar emballasje og liknende 
Man ma utvise stor forsiktighet ved bruk av tennkilder. 

Vertikal brannspredning 



ved a: 
- kontrollere balkongdekker med hensyn til brereevne 

og brannmotstand som flammeskjerm 
- s0rge for a fa tettet spal ter mellom balkongdekker og 

veggliv samt eventuelle sjakter 
- benytte materialer i balkongen som minimum tilfreds

stiller krav ti! materialer i fasaden for 0vrig, fortrinns
vis ubrennbare 

Spredning av brann fra 0verste etasje ti! loft ma vu rderes 
srerskilt. I mange eksisterende bygninger mangler det 
fagmessige branntekniske l0sninger mot slik brann
spredning [952). 

34 Horisontal brannspredning 
Der balkonger for ulike brannceller er plassert inntil 
hverandre, ma skilleveggen mellom dem utfores som 
branncellebegrensende konstruksjon. 

Innglassing kan skape nye innvendige hj0rner mel
lom balkonger. For a minske faren for brannspredning 
mest mulig mellom leiligheter pa samme plan, b0r 
balkonginnglassingen mot nabobalkongen utfores med 
brannklassifisert glass dersom avstanden er Ii ten. 

Kritisk avstand mellom to nrerliggende balkonger er 
behandlet i [953) og [954) for noen scenarioer. Se ogsa 
Byggdetaljer 520.310. 

35 R0mningsveier 
Dersom det er forutsatt at rnmning fra boligen ska! 
forega via balkongen, ma innglassingen kunne apnes. 
Kravene til st0rrelsen pa apninger og plasseringen av 
dem er som for vinduer. Apningen ma vrere tilgjengelig 
for brannvesenets h0ydeutstyr. 

Balkongens brereevne og overflater ma oppfylle de 
brannkravene som stilles til rnmningsvei. Se ogsa Bygg
detaljer 520.391. 

36 Andre forhold 
Andre viktige hensyn ved planlegging og prosjektering 
av balkong som skal glasses inn, er a: 
- velge materialer i samsvar med forutsetningene i 

TEKlO. Materialene ska! ikke gi uakseptable bidrag 
til brannspredning. 

- vurdere rnykspredning bak innglasset fasade, spesielt 
med tanke pa utettheter i skillende konstruksjoner og 
eventuelle sjakter i tilknytning ti! konstruksjonene Qf. 
fare for «skorsteinseffekb> i vertikale hulrom) [952). 

37 Anbefalt brannmotstand 
Tabell 37 viser ytelser som minst ma tilfredsstilles ved 
innglassing av balkonger med enkelt glass, det vii si 
halvklimatiserte balkonger. Se ogsa NS-EN 1991-1-2 + 
NA. 

Tabell 37 
Yte lser som minst m tilfredsstilles for innglassede, halvklimatiserte 
balkonger med lav brannenergi. Verdiene er oppgitt av DiBK (Di rekto -
ratet for byggkvalitet) basert pa (955]. 

Bygningsdel lnntil 4 etasjer 5-8 etasjer Over 8 etasjer 

Bcerende 
konstruksjoner R30 R30 A2-s1,d0 R60 A2 -s1,d0 
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4 Hensyn til energiforhold og tetthet 

41 Varmeisolering 
411 Generelt. Varmeeffekten av innglassing skyldes at luft

skiftet i en innglasset balkong blir forholdsvi s lite og 
at solinnstralingen blir bedre utnyttet (drivhuseffekt). 
Temperaturen pa balkongen kan bli h0y pa solrike <lager 
og lav nar deter kaldt ute. 

Hvorvidt innbygging med glass medf0rer en total 
energibesparelse, henger n0ye sammen med bruken av 
balkongen. 

412 lnnglassingens varmeisoleringsevne. Til innglassing brukes 
nesten bare aluminiumsprofiler uten kuldebrobry ter 
sammen med enkeltglass. Innglassingens varmeisole
ringsevne er derfor darlig (U-verdi "" 5 W/(m2K)) . 

42 Ekstra oppvarming 
Tilleggsoppvarming av balkongen vii med fore stort 
energiforbruk og er i Strid med TEKlO. Man ma derfor 
ikke bruke noen form for permanent oppvarming i 
halvklimatiserte balkonger. For a kunne bruke en inn
glasset balkong ved moderate utetemperaturer kan en 
straleovn rettet mot sittegruppa 0ke komforten mens 
man oppholder seg der. 

43 Redusert varmetap 
Ved riktig bruk av en innglasset balkong kan man redu
sere energiforbruket noe i resten av boligen. Hvor mye 
energiforbruket kan reduseres, avhenger blant annet av 
bygningens konstruksjon og bruksm0nster. 

Uhensiktsmessig bruk og oppvarming av en innglasset 
balkong kan 0ke det totale energiforbruket. 

44 Mulighet for a apne og skjerme 
For a unnga overoppheting av balkongrommet b0 r 
innglassingen pa balkonger som far solinnstraling vrere 
slik at hele eller det meste av glassveggen kan apnes pa 
varme <lager. 

Det kan vrere hensiktsmessig a benytte enten utven
dig eller innvendig solskjerming. Eksempler er screen 
(utvendig rullegardin), innvendig rullegardin, markiser 
og liknende. Se ogsa Byggdetaljer 533.163. 

45 Luft- og regntetthet 
Total tetthet for innglassingen avhenger av tilslutnings
detaljene mellom glassfelt og karmer, og mellom karmer 
og golv- eller brystningskonstruksjon. Tettheten mot 
regn varierer. Deter en forutsetning at karmprofilene er 
utformet slik at de ikke samler vann, men raskt drenerer 
vannet ut og bort. 

Deter ikke stilt forskriftskrav om tetthet for innglas
sing som ikke er en del av bygningens ytre klimaskjerm. 
Drenering og avrenning ma imidlertid sikres. 

46 Ventilasjon og kondens 
I kalde perioder har en innglasset balkong betydelig 
lavere temperatur enn lufta innend0rs. Men tempe
raturen i den innglassede balkongen vii likevel holde 
seg noe h0yere enn uteluftas temperatur pa grunn av 
stealing fra sola og varmetap gjennom veggen. I boliger 
med avtrekksventilasion kan det derfor vrere hensikts-



oppvarmede rom for a utny tte forvarmingen som lufta 
far pa balkongen. 

Dersom lufta ledes i motsatt retning; innenfra og ut 
pa balkongen, for eksempel ved a se tte opp d0ra ut mot 
balkongen eller ved a blase ut ventilasjonsluft, kommer 
fuktig, varm inneluft ut mot innglassingen . Det vii i 
vinterhalvaret umiddelbart fore til kondensering pa 
glasset og pa andre kalde overflater. Se ogsa Byggfor
valtning 740.111. 

5 Hovedprinsipper 

51 Konstruksjonstyper 
511 Generelt. Alternative innglassingssystemer kan vrere: 

- innglassingssystem montert pa eksisterende bryst
ning, se pkt. 512 og pkt. 71 

- innglassingssystem montert innenfor eksisterende 
brystning, se pkt. 513 

- heldekkende innglassingssystem montert utenpa bal
konger, se pkt. 514, samt pkt. 73 og vignett 

Se pkt. 3 om brannhensyn som ma ivaretas. 
512 Innglassingssystem montert pa eksisterende bnjstning. Ved 

innglassing pa en eksisterende brystning/rekkverk, ma 
brystningen vrere dimensjonert for dette. Alternativt kan 
det vrere mulig a komplettere et eksisterende rekkverk 
med en horisontal profil med kraftige hj0rneforbindelser 
slik at man far en rammekonstruksjon, eller man kan 
montere nye innspente stolper [953] . Innglassingen kan 
ga opp mot overliggende balkong eller tak, eller den kan 
selv danne tak over balkongen. Se fig. 512 a og b. 

513 Innglassingssystem montert innenfor eksisterende bryst
ning. [nnglassingssystem kan monteres mellom golv 
og tak innenfor eksisterende balkongrekkverk, se fig. 
513. Eksisterende balkongrekkverk er vanligvis ikke 
dimensjonert for eventuelle nye laster som en innglas
sing innebrerer. Det medforer at innglassingen ma di
mensjoneres og festes inn, slik at rekkverket ikke belastes 
ytterligere. Denne typen innglassing kan utfores som 
etasjeh0yt element, eller med innspente stolper (oppa 
dekket), eller som rammekonstruksjon. 

Fig. 512 a 
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Fig. 512 b 
lnnglassi ngssystem pa eksisterende brystning. Foto: SINTEF Byggforsk 

Fig. 513 
lnnglassingssystem innenfor eksisterende brystning som etasjeh0yt 
element Foto: SINTEF Bygg forsk 

514 Heldekkende innglassingssystem montert utenpa balkonger. 
Nar deter flere balkonger over hverandre, vii innglas
sing som innbefatte r brystning oftest avsluttes mot inn
glassing i etasjen over og under. Innglassingen danner 
dermed en hel vegg utenpa den 0vrige balkongkonstruk
sjonen, se fig. 514 a og b. 

52 Type prefabrikkert system 
521 Generelt. Markedet tilbyr flere forskjellige prefabrikkerte 

systemer for innglassing av balkonger. Systemene er 
gjerne bygd opp med profiler av ekstrudert aluminium 
og har ett lag glass. B0rsteliknende lister av nylon er ofte 
brukt til tetning rundt bevegelige deler. 

522 Profiler av aluminium. Ubehandlet aluminium vii raskt 
danne et overflatesjikt av aluminiumoksid som beskytter 
mot ytterligere nedbryting. For a gi ekstra beskyttelse er 



Fig. 51 4 a 
Snitt av heldekkende innglass ingssystem, se ogsa vignett 

Fig. 51 4 b 
Heldekkende innglassingssystem montert utenpa balkonger 
Foto SINTEF Byggforsk 

eloksert eller lakkert. Deta ljer som skruer, pakninger og 
trinser er oftest i rustfritt stal eller PVC. Disse materia
lene har relativt god bestandighet. 

Man kan fa ga lvanisk korrosjon hvis aluminiums
deler kommer i direkte kontakt med edlere metaller, 
fo r eksempel kobber. Aluminium og rustfritt stal ga r 
imidle rtid godt sammen dersom konstruksjonen ikke 
utsettes fo r sj0luft. 

53 Andre komponenter 
Som beslag og festeanordninger i bevegelige og kon
strukti ve deler brukes for det meste plastkomponente r. 
Kvaliteten pa disse komponentene har stor innvirkning 
pa om innglassingen av ba lkongen er funksjonell over 
tid . Utformingen av plastkomponentene e r tilpasset det 
enkelte systemet. De materialtekniske egenskapene ska I 
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Nye plastkomponenter som brukes i innglassingssyste
met, skal v<E re typeprnvd med hensyn til bestand ighet 
[953]. 

All dimensjoner ing av innfes tinger ska l fo lge leve
rand0renes anvisninge r. De fo rskjellige leverand0rene 
av festemidler ha r egne sortimente r fo r innfesting ti! 
fo rskjellige materi ale r. 

6 Glasstyper og hengsling/skinner 

61 Krav til glass 
NS 3510 beskriver de fo rskjellige glasstypene som kan 
anvendes i rekkverk og innglassing av balkonger. Se 
ogsa Byggdetaljer 571.956. 

62 Valg av glass 
621 Generelt. Ved valg av glasstype ma man ta hensyn ti! 

fa sthet, utb0yning og risiko ved glassbrekkasje. 
Hvis man bed0mmer at det er risiko for ufrivillig 

kontakt med glasset, som da kan utse ttes for sa stor 
belastning at det brister, ma man velge sikkerhetsruter 
av laminert glass. 

622 Glass i bnjstning . For ubeskyttet glass i balkongfront, det 
vii si glass som er plassert under handlista i rekkverket, 
ska! det brukes laminert glass dimensjonert for bade 
aktuelle laster og fo r personsikkerhet. 

623 Glass som brukes i siktfeltet skal vCE re herdet eller herdet 
laminert glass. Nar siktfeltets nedre kant (lysmalet) er 
h0yere enn 800 mm over golvni va, kreves in gen spesiell 
glasstype. Men av personsikkerhetshensyn anbefales det 
a benytte herdet elle r laminert glass ogsa her. 

624 Glass i tak over innglassede balkonger ska I dimensjoneres 
fo r aktuelle laster, vindlast, sn0last og egenvekt. For a 
eliminere risikoen fo r personskader ved en eventuell 
brekkasje b0r det benyttes laminert g lass i tak. Ved 
h0yder mind re enn 3,5 m over terreng kan herdet glass 
benyttes. Se Byggdetaljer 471.041, 571.956 og vignett. 

63 Hengsels- og skinneh/Jsninger 
Vindusdelen i innglassede balkonger b0r kunne apnes 
helt eller delvis. Hvor stor del som kan apnes, avhenger 
av om glassfeltene er hengslet eller om de gar i fa ste 
skinne r. 

Det fins to variante r av hengslede systemer som er 
slik at hele glassveggen over brystningsfe ltet kan apnes: 
- Glassrutene skyves i hvert sitt spor, se fi g. 63 a. 
- Glassrutene Jigger i samme plan og skyves langs ett 

og samme spor, se fig. 63 b. 
Ruter som kan svinges inn over balkongen, er lettest 
a rengj0re fo rdi man lett kommer til pa begge side r av 
glasset mens man sta r pa balkongen. 

l tillegg fins det skinnesystem uten hengsling: 
- Glassrutene skyves sideveis inn fo rbi hverandre, men 

en rutebredde blir staende igjen uten a kunne apnes, 
se fi g. 63 c. Denne apningsl0sningen kan gj0 re det 
vanskelig a gj0re rent pa yttersiden av innglassingen. 



Fig. 63 a 
lnnglassing der rutene gar i hvert sitt spor, skyves sideveis og sv inges 
inn . Full apning av inng lassingen er mulig. 

Fig. 63 b 
lnnglassing der al le rutene gar i samme spor. Rutene kan skyves til 
siden og sv inges inn eller ut. Full apning er mulig. 

111-~I 
11 I 111 
11 I 111 
II I Jjj 
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Fig. 63 c 
Skyveruter som gar i hvert sitt spor og som skyves inn bak hverandre 
nar de apnes. Ett felt v ii alltid VC£re lukket. Rengj0ring av y tre glass ide 

kan v<£re vanskel ig. 

7 Eksempler 

71 Glass pa eksisterende brystning 
Figu r 71 viser enkleste form fo r innglassing. Eksisterende 
balkong med brystning er pasatt skinner for skyveglass
felt. De dype horisontale bandene i fasaden er erstattet 
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Fig. 71 
Skyveglass montert pa eksisterende brystning. Foto: SINTEF Byggforsk 

72 lnntrukket balkong - ny brystning for innglassing 
Figur 72 viser en lavblokk med delvis inntrukne bal
kongdekker pasatt et nytt brystningssystem. Systemet er 
tilrettelagt fo r innglassing. Lys, skygge, hj0m el0sninger, 
varierende grad av innglassing og forskjellige stillinger 
fo r skyverutene gir den nye fasaden en god del liv. Den 
store blokken far et nytt, variert uttrykk. 

Fig. 72 
Nytt brystningssystem tilrettelag t fo r innglassing av balkongen. 
Foto: Balkongforeningen i Norden 

73 Utvidelse med glass-/balkongsystem 
Figur 73 a og b viser en boligblokk hvor man har fjemet 
eksisterende ba lkongbrystninger og hengt pa et alu
minium/glass-balkongsystem for a utvide balkongen 
og gi mulighet for innglassing. For a kunne regulere 
innstralingen og varmen fra sola kan det Jegges til rette 



Selv om rutene s ta r i forskjellig posisjon fra balkong til 
balkong, vii ruter uten ram.mer gi fasaden et roligere 
uttrykk enn ruter med rammer. Se ogsa pkt. 5. 

a b 

Fig. 73 a og b 
Eksempel pa utvidelse av eksisterende balkong. Foto: Balkongfore
ningen i Norden 
a. Fasade 
b. Detalj 

74 Pahengt balkong med innglassing 
Figur 74 a og b viser to forskjellige l0sninger for pahengte 
balkonger med innglassing. I eksemplene har noen valgt 
a glasse inn balkongen, andre ikke. Den 0verste leilig
heten i fig. 74 a ville fatt mer dagslys dersom taket over 
balkongen var utfort i transparent materiale, selv om 
renhold av slike flater kan vrere en utfordring, se pkt. 82. 

75 Alternativer til innglassing 
751 Generelt. Enklere klimaforbedrende tiltak kan vurderes 

f0r man investerer i innglassing, som skjerming mot sol 
og vind, drenering av kald Luft, takoverbygg og eventuell 
varmekilde. 

752 Skjerming. Ved behov for a skjerme balkongen mot sol 
og vind kan det vrere tilstrekkelig a bruke markise eller 
skjermer som er faste, skyvbare eller hengslet. Mot for 
sterk sol kan man ogsa montere persienner i underkant 
av balkongen over, eller bruke flyttbare parasoller. 

753 Drenering av kald Luft. Fordi kald Luft er tyngre enn varm, 
kan kj0lig tuft samle seg ved balkonggolvet dersom 
brystningen er tett. I slike tilfeller er det hensiktsmessig a 
lage en spalte mellom brystning og golv. Tillatt st0rrelse 
pa apninger i brystningen er behandlet i Byggdetaljer 
536.112. 

754 Tak. Et tak vi i fore til at balkongen virker lunere pa klare 
kvelder fordi taket reduserer utstralingen. Man far ogsa 
bedre virkning av en straleovn ved sitteplassen. 

8 Vedlikehold 

81 Generelt 
Bruksanvisninger for prefabrikkerte innglassingssyste
mer nevner stort sett bare renhold. Ved valg av system 
for innglassing beir man i tillegg unders0ke hva man ma 
regne med av utskifting av tetninger, sm0ring av glide-/ 
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a 

b 

Fig. 74aog b 
Eksempler pa pahengte balkonger med innglassing. Foto: SINTEF 
Byggforsk 
a. At noen balkonger er glasset inn og andre ikke, gir fasaden et variert 

uttrykk 
b. Eksempel pa lett innglass ing hvor glassrutene er uten profiler 

82 Rengj0ring av glassflatene 
Innglassingen ska t vrere utfort slik at alle glassflater kan 
pusses uten risiko for liv og helse. 

Dersom innglassingen ogsa omfatte r takflater, b0r 
ogsa de kunne rengj0res enkelt. Skra eller horisontale 
flater er mer utsa tt for tilsmussing enn vertika le flater. 

83 Annet renhold 
Glideprofiler, dreneringshull og liknende beir holdes fri 
for l0v, smuss osv. Eventuelle trinser beir vrere ved like
holdsfri . Elokserte eller pulverlakkerte alurniniumspro
filer kan vaskes med alminnelig vaskemiddel, uten fare 
for avflassing eller liknende. 
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92 Byggforskserien 
Planlegging: 
331.213 Sma uoppvarmede og uisole rte glassrom 
361.501 Utforming og bruk av balkonger og terrasse r 
Byggdeta ljer: 
421.425 Isolering mot utend0rs st0y. Beregningsme-

tode 
421.610 Krav til lys og belysning 
471.041 Sn0last pa tak. Dimensjonerende laster 
520.310 Brannspredning via fasader 
520.391 Vind uer som rnmningsvei. Forutsetninger og 

utfore lse 
533.109 Lydisolasjonsegenskaper til vinduer 
533.163 Solskjerming 
536.112 Rekkverk 
571.956 Sikkerhetsruter 
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612.010 Stilarter i arki tekturen fram ti! e tterkrigstiden 

- hovedtrekk og eksempler 
612.011 Stilarter i arki tekturen etter 1945 
612.012 Bygningsvern. Definisjoner, verneverdier og 

rad om bygningspleie 
612.015 Bygningsvern. Lover, akt0rer og st0tteordnin

ger 
726.605 Balkonger. Utbedring, utvidelse og utskifting 
740.111 Kondens pa kalde overflater. Arsaker og tiltak 
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Lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl) 
Forskrift om tekniske krav ti! byggverk (TEKlO) med 
veiledning 

94 Standarder 
NS 3232 Rekkverk og handlister 
NS 3490 Prosjektering av konstruksjoner - krav ti! 
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NS 3510 Sikkerhetsglass i bygg - krav til klasser i ulike 

bruksomrader 
NS-EN 1991-1-1 + NA Eurokode 1: Laster pa konstruk

sjone r - Del 1-1: Allmenne laster - Tetthet, 
egenvekt og nyttelaster i bygninger 
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sjoner - Del 1-2: Allmenne laster - Laster pa 
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