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Av inslilullsjel 0yslein Sergersen. NSI
Norges bygglorskningsinslilull har i aile ar siden slarten 1953 lagl vekl pa a
vrere den senlrale lorsknings- og ulredningsinslilusjon lor bygg- og anleggsbransjen I Norge. Forskningslnnsalsen slrekker seg Ira ren leknisk
lorskning Iii lemaer som samlunns"konomiske perspeklivanalyser og
belolkningsgruppers krav iii sine bollger.
I alt er del ansall omkring 160 medarbeidere. som IiIsammen har kompelanse, som gj"r del mulig lor NSI a dekke de lIesle lorskningsbehov innen
byggesekloren.

Laboralorleljenesler er en viktig
del av NBls vlrksomhet. Laboratorlene har uistyr og kapasltel som
gj0rdel mulig a lesleakluelle egenskaper og lunksjoner, enlen del
gjelder bygnlngsmalerlaler, Installasjoner eller planl0sninger. Olte
101ges laboralorieleslene opp med
lellmalinger.
Del meste av NBls Innlekter kommer Ira betalle oppdrag. Bare 30%
av budsjeltet dekkes med offenllige
midler Ira NTNF (Norges TeknlskNaturvllenskapelige Forskningsrad). Andelen Ira NTNF,
dvs. midler som brukes bl.a. iii

Pa hvilke omrader kan NSI
yle assislanse?
Klima og kllmapakjenninger
Bygninger i Norge blir ulsalt for
store klimapakjenninger, og sol,
vind, slagregn og temperaturvariasjoner 10rer lelt til skader. Men
det er neltopp gjennom de mange
dyrekj0pte erlaringer at byggeteknikken har utviklet seg. NBI har,
saarlig i de sen ere ar, dellalt i utvikIingen av brukbare konstruksjoner
og bygningsdeler. Et viktig ledd
I arbeidet er teslapparalur som kan
etterligne og forsterke klimapakjenninger pa bygningsdeler. Dette er
utstyr som er internasjonall h0yt
verdsatt.
Bygnlngsmalerialer og
konslruksjoner
Til a utf0re studier av varmetekniske og luktteknlske egenskaper lor
materialer og bygnlngsdeler bru-

komfletanseulvlkling og egen
lorsknlng, har vrert synkende de
seneste ar. Det sier seg selv at delte
kan fa uheldige virknlnger pa lang
sikt.
NBI ma Imldlertid innstille seg pa
at oppdragsandelen lortsalt vII utgj0re en belydelig del av virksomhelen. I denne sammenheng er del
viktig at de spesielle kunnskaper
og ressurser som I dag Iinnes ved
institultet blir nyltel; helsl skal ogsa
oppdragene bidra III en aktiv utvikling av NBls lorskningskompelanse.

kes en kombinasjon av EDBberegninger og speslalutviklet
laboratorieutstyr. I saarlig grad har
NBI arbeidet med konstruksjon av
vinduer og yttervegger med god
vlnd- og regntetthet. Bakgrunnen for
inslituttets virksomhet er lang erlaring i bygningsfysikk, bygningskjemi og generelle ytelseskrav iii
bygningsdelene. En annen viktig
del er lesting og utvikling av baarende konstruksjoner i 40 m lang
pr0vehall med utstyr for store belastningspr0ver. Her har inslituttet
testet bl.a. vegg- og takelementer
for smahus, ulike typer betongelementer, lette konstruksjoner I tre,
tynnplatekonstruksjoner i slai osv.
Konstruksjoner i grunnen byr pa
speslelle problemer. NBI harderlor
studert lundamenteringsprinsipper, spesieit med henbllkk pa varmestn!lmsberegnlnger. Freml0ring
av ledninger har vaart et annet viktig lorskningslelt. Et banebrylende

0ysteln Bergersen.

arbeid I utviklingen av ledningssystemer er legging med redusert
dybde (grunne ledninger).
Studiet av bygningsmaterialer
og konstruksjoner omfalter ogsa
omrader som akustikk og st0Ydempning. Formalet er a utvikle
detaljl0sninger som kombinerer
god byggeskikk med gode Iydtekniske egenskaper. Fellmalinger
av Iydisolasjon og St0y er i denne
sammenheng viktlg.
Anvendelse av byggelekniske
erfaringer
Bygningsmessige skader som
101ge av vaarpakjenninger, luktinntrengning 0.1. er velkjent. Det vII
som regel10nne seg a utrede skadearsakene n0ye f0r omlattende
Utbedringstlltak pabegynnes. NBI
har gjennom mange ar tatt pa seg
slike oppdrag. Pa bakgrunn av
unders0kelser og den erlarlng instituttet har fra lignende skader,
peker instituttet pa skadearsaken
og mulige ulbedringsmetoder. Men
det er hell klart billigere a lorebygge bygnlngsskader gjennom
en grundlg plan legging enn a utfrine kostbare reparasjoner senere.
NBI kan I denne sammenheng
granske detaljer pa tegnebrettet og
peke pa svakheter, som f.eks.

kuldebroer eller mangelfull fuklbeskyttelse.
NBI har na lall opp en produktutviklingsljeneste, der produsenter
kan fa hjelp Iii markedsanalyser,
idiwlvikling og tesling av prototyper. Inslituttet kan ogsa lilby generell byggevareradglvning, med
utrednlng om ytelseskrav og bruksomrade for en byggevare. Her er
nalurlig a peke pa de engasjement
Inslilultet allerede har i bransjevise kontrollordninger, f. eks.
Norsk d'lr- og vinduskontroll og
godkjenningsordningen for ferdighussystemer. Slike ordninger bidrar klart til a sikre kvalilelen pa de
produkter som leveres.
Energil!Jkonomlsering
Energi0konomisering er blittstadig
vikligere. NBI arbeider derfor med
lesting og ulvikling av malerialer
og meloderfor isolasjon og tetting,
og dellegges stor vekt pa a finne
frem til delaljer som gir gode
varmetekniske egenskaper. Det er
utviklet egne EDB-programmerfor
varmesln.msberegningerog beregning av energiforbruket, samtidig
utvikles meloder for maling av virkelig forbruk. NBI har et varmeleknisk laboratorium for beslemmelse
av varmeavgivelse for ildsleder.
Men andre ting har ogsa belydning for energiforbruket, som f.eks.
bygningens plassering og omgivelser, planl0sningen, varmekapasiteten osv. NBI vurderer prosjektenes energi0konomi og anslar
energiforbruket. NBI kan ogsa gi
veiledning i valg og drift av
oppvarming og ventilasjonssystemer.
Inneklima og installasjoner
El godl inneklima er viklig bade av
hensyn til brukere, bygningsdeler
og energi0konomi. Inslitultel har
meloder og fellutslyr for maling av
bl.a. lemperatur, lufthastigheler og
luftskifte. I denne vurderingen h0rer ogsa med anleggskontroll av
ventiiasjonssystemet, der funksjon,
aulomalikk, luftmengder 0.1. konlrolleres. NBI dlsponerer et venti lasjonspf0verom og ellaboratorium
for kapasiletsmaling og pf0ving av
komponenter og utstyr i venti lasjonsanlegg. Laboraloriel utf0rer
kalibrering av maieinstrumenter og
arrangerer kurs og demonstrasjonsvirksomhet om regulering av
venlilasjonsanlegg.

Ogsa for ytelses- og funksjonspr0ving av sanitaerkomponenter,
utstyr og komplette installasjoner,
disponerer NBI et godl utbygget
laboralorium. Forskningen konsenlreres om syslemenes og komponentenes hensiktsmessighet,
funksjon og varighet. NBI gir rad
om forebygging av vannlekkasjer
fra sanitaerinstallasjoner og gir rad
om utbedring hvis del er oppstatt
skader.
Samfunnsekonomi, boforhold
og brukerkrav
For aile som arbeider i bygg- og
anleggsbransjen er del viktig a fa
karllagl den fremlidige ulvikling i
bransjen. Del erderfor en viktig del
av inslituttets arbeid med samfunnS0konomiske problemslillinger a utarbeide perspektivanalyser
for bygg-og anleggsbransjen, baserl pa brukav "konomiske modeller med alternative ulviklingsrelninger.
Studiet av bokostnader er et bidrag til arbeidet med a dempe prisstigningen for boliger i Norge. Pa
bakgrunn av bl.a. boforholdsunders0kelser har NBI analyserl boligfinansiering og bokostnader. Forskning om end ringer av husholdingene, boligavgang, bosledspreferanse og markedsendringer
generelt gir underlag for a bed0mmefremtidig boligbehov og eltersp0rsel. NBI har lang tradisjon i
a formulere enkelle befolkningsgruppers brukerkrav til sine boliger. Et eksempel pa delte ertilpasning av bygg for rulleslolsbrukere.
Planlesning og bebyggelse
Med utgangspunkt i intervjuunders0kelser og studier arbeider
NBI med sammenhengen mellom
brukernes aktivilel og bruksareal
innend"rs og utend0rs. Til dette
brukes el planlaboralorium, hvor
del kan bygges prolotyprom i full
skala. Reguleringsplanenes ulforming har slor betydning for tomteprisene, del gjelder a utnylte
arealel besl mulig. Pa tverrfaglig
grunnlag er det utformet relningsIinjer for feltutbygging som viser
hvordan bebyggelsesformer, disponering av utearealer, veianlegg
og grunne integrerte ledningssystemer kan samordnes.
Byggeprosessen
Del er en sentral malselting a
senke byggekoslnadene. NBlleg-
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ger derfor vekt pa a utvikle effeklive
styringssyslemer og organisasjonsformer for byggeprosessen.
Kurs om produksjonsplanlegging,
daglig driftsstyring pa byggeplassen, bruk av mikrodalamaskin
osv. er i denne sammenheng viklig.
Men gode produksjonsmeloder er
ogsa et sp0rsmal om et godt arbeidsmilj". Hvordan det skapes et
godt arbeidsmilj0 pa byggeplassen, har derfor lenge vaerl et arbeidsomrade for instilultet.
Effektiv forvaltning betyr ogsa
mye for byggets IotaIe "konomi.
Basert pa erfaring med forvaltningssyslemer, energi0konomisering, klimaliske og bruksmessige
pakjenninger pa bygningsdeler,
har derfor NBf i den senere lid tatt
opp arbeidel med a utvikle driftsog vedlikeholdsplaner.
Informasjonsvirksomheten
Som det nasjonale forskningssenter for bygg- og anleggsbransjen
har inslitultet et saerlig ansvarfor a
bringe forskningsresullater fra innog ulland frem til brukerne. En
spesiell vellykkel publikasjonsform
har Byggforskserien vist seg a
vaere, med over 14.000 abonnenler
tilsammen. Nye blad ulgis 10 ganger i aret og blir hele liden holdt
ajour i lakt med offentlige bestemmelser og teknisk utvikling.
NBls bibliotek erdelsenlrale fagsenter i Norge nardet gjelder informasjonss0king i byggefaget. BibIioleket, som omfalter ca. 30.000
bind, har i liIIegg etabonnement pa
ca. 350 norske og utenlandske tidsskrifter. Bibliotekel yter bisland til
eksterne brukere, og patar seg litteralurunders0kelser ved hjelp av
EDB-baserle hjelpemidler, I"pende lilteraturovervakning i nordisk dalabase, ullan av lilteratur
osv. Bibliotekel har ogsa konlakt
med data baser i Europa og i andre
verdensdeler.
Del er i denne gjennomgaelsen
lagl vekt pa a vise bredden i NBls
engasjement for dermed a vise den
betydning instilultel har for byggog anleggsbransjen i Norge. Spesielle problemer kan tas opp med
instilultet, og nye konslruksjoner
og malerialer kan lestes ul i yare
laboratorier. Vi tar gjerne imot henvendelser om samarbeid for a I"se
de fleste lyper oppgaver. NBI b"r
fortsalt kunne bli en aktiv bidragsyter Iii "kl effeklivitet og produktivitet.

