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Voorwoord
Voor de beoordeling van de gebruiksveiligheid van huishoudelijke gasinstallaties in de bestaande bouw
wordt in het Bouwbesluit 2012 verwezen naar NEN 8078. In artikel 6.9 lid 2 staat:
2. Een bestaande voorziening voor gas voldoet aan:
a) NEN 8078 bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5 bar, en
b) NEN 2078 bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5 bar en lager dan 40 bar.

Vo

NEN 8078 is qua opzet gebaseerd op NEN 1078 en qua eisenniveau op de door EnergieNed uitgegeven
brochure Bodemniveau Gasinstallaties van 15 september 1992. Het niveau van de hier opgenomen eisen
correspondeert ook met het niveau van NEN 1078:1963 (GAVO-1963), met aanvulling van 1969.
In afwijking van de genoemde brochure Bodemniveau Gasinstallaties, maar in lijn met NEN 1078, geldt de
onderhavige norm voor voorzieningen voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar. Bij drukken boven
200 mbar moet volgens NEN 1059 een beveiligde gasdrukregelaar zijn toegepast.
Het bodemniveau in NEN 8078 is beperkt tot de binnenleidingen die in het vervolg 'gebouwgebonden
voorziening voor gas' wordt genoemd.
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Ontw. NEN 8078:2017 zal NEN 8078:2004 vervangen. Significante wijzigingen in dit normontwerp ten
opzichte van de versie NEN 8078:2004 zijn:
— algemene actualisatie;

— het onderscheid tussen primaire en niet-primaire prestatie-eisen is verdwenen;
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— 5.1.1: Het criterium voor restwanddikte van 1 mm is beperkt tot metalen leidingen;

ev

— 5.1.3 en bijlage D: De bepalingsmethode voor de slagbelasting is aangepast;

iew

— 5.2.2 en bijlage A: De procedure voor de bepaling van de gasdichtheid in bijlage A is aangepast, in lijn
daarmee is het criterium in 5.2.2 geherformuleerd.
In de navolgende figuur is de onderlinge samenhang tussen de NEN-normen voor de voorziening voor gas
en het Bouwbesluit 2012 bestaande bouw schematisch weergegeven.
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Bouwbesluit bestaande bouw
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Legenda

M is de plaats van de meter
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NEN 3028
NEN 8087
NEN 8757

Voorschriften voor aardgasinstallaties GAVO-1987 – Deel 2: Aanvullende voorschriften voor grotere
bijzondere installaties
Eisen voor verbrandingsinstallaties
Ventilatie van gebouwen – Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen
Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen – Bepalingsmethoden
voor de bestaande bouw

Pr

NEN 2078

Figuur 1 — Onderlinge samenhang tussen relevante normen voor gas en het Bouwbesluit 2012
(bestaande bouw)

P.H.J.M. Maas, voorzitter
C. Bravenboer,
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De norm is opgesteld door normcommissie 349 100 “Installaties voor verbruikstoestellen”, na voorbereiding
door de subcommissie 349 100 01 “Leidingsystemen” die uit de volgende leden bestaat:
Uneto/VNI, Zoetermeer

Contactgroep Leidingen, Apeldoorn

A. Dorrestijn

REHAU NV, Nijkerk

J.H.A. van Ekert
F. van Gijtenbeek

Bonarius Techniek B.V., Vijfhuizen

Henco Industries N.V., Herentals

E. Janssen

Nathan Import/Export B.V., Duiven

R. Offringa

Wavin Nederland B.V., Hardenberg

J.W. Ouwendijk

VSH Fittings BV, Hilversum

J.A. Pronk

Netbeheer Nederland, Den Haag
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Mw. H.J.M. Rijpkema

Netbeheer Nederland, Den Haag

H. Smit,

Netbeheer Nederland, Den Haag

C. Verlinden

Viega Gmbh & Co KG, Attendorn

A. de Jong, secretaris

NEN, Delft

Commentaar op dit normontwerp kan vóór 1 juli 2017 worden ingediend via www.normontwerpen.nen.nl
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Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar –
Prestatie-eisen – Bestaande bouw
1 Onderwerp en toepassingsgebied
NEN 8078 geeft eisen en bepalingsmethoden te stellen aan een gebouwgebonden voorziening voor gas, in
bestaande bouwsituaties, met een werkdruk tot en met 500 mbar (0,05 MPa).
OPMERKING 1 De Bouwregelgeving maakt onderscheid tussen bestaande bouw (waar deze norm voor is bedoeld) en
verbouw, waar afwijkende (strengere) regels voor gelden.
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Deze norm is bedoeld om te worden toegepast voor een voorziening voor gas die is ingericht voor het
gebruik van geodoriseerde gassen uit de tweede en derde familie volgens hoofdstuk 4 van NEN-EN 437; in
Nederland zullen dat zijn voor de tweede familie: aardgas en voor de derde familie: de flessengassoorten
butaan en propaan.
De norm is ook van toepassing op industriële processen tot en met 500 mbar volgens het Besluit
gastoestellen, mits een risicoanalyse wordt uitgevoerd.
OPMERKING 2 Deze norm is niet bedoeld te worden toegepast op de aansluitleiding van de netbeheerder. Het is de
bedoeling dat hiervoor NEN 7244-6 wordt toegepast.
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2 Normatieve verwijzingen
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De volgende documenten, of delen ervan, waarnaar in dit document normatief wordt verwezen, zijn
onmisbaar voor de toepassing ervan. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde uitgave van
toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste uitgave van het document (met inbegrip van
eventuele wijzigingsbladen en correctiebladen) waarnaar is verwezen van toepassing.
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NEN 7244-9, Gasvoorzieningsystemen  Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar  Deel 9:
Specifieke functionele eisen voor de afhandeling van gasmeldingen en periodiek gaslek zoeken
NEN-EN 437, Proefgassen – Proefdrukken – Toestelcategorieën

3 Termen en definities

Voor het doel van deze norm gelden de volgende definities.
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3.1
aansluitkraan
afsluitorgaan dat is aangebracht op een aansluitpunt en dat het mogelijk maakt een toestel op de
voorziening voor gas aan te sluiten of daarvan los te nemen en de gastoevoer naar het toestel af te sluiten
zonder dat de hoofdkraan behoeft te worden gesloten
3.2
aansluitleiding van het toestel
gasleiding – met inbegrip van een aansluitkraan – die de voorziening voor gas verbindt met een gastoestel
3.3
aansluitleiding van de netbeheerder
gasleiding vanaf de hoofdleiding naar het afleveringspunt

3.4
aansluitpunt
plaats in de voorziening voor gas die is bestemd, of wordt gebruikt, voor het aanbrengen van een
aansluitkraan of een aansluitleiding met inbegrip van een aansluitkraan
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