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Luft i stedet for miljøgassene HKFK/HFK = StyrofoamAVANCE

Avance kvaliteten er ekstruderte blå isolasjonsplater produsert uten miljø-
gassene HKFK/HFK. Med StyrofoamAVANCE setter Dow en ny standard for 
ekstrudert polystyrenskum til isolasjonsformål, av hensyn til miljøet.

Drivgassteknologien utviklet av DOW gjør det mulig å slutte og bruke
miljøgassene HKFK-KFK-HFK ved fremstilling av ekstrudert polystyren.
I dagens produksjon av StyrofoamAVANCE brukes små mengder CO2.
Denne gassen (CO2) kommer fra naturlige kilder eller fra allerede 
«brukt» CO2. Dette betyr ingen tilleggsemisjoner av CO2. Det eneste 
som er tilbake i cellene i StyrofoamAVANCE er luft.

Avance kvaliteten betyr langtids isolerende egenskaper som sikrer 
energisparing samt reduksjon av emisjoner som påvirker klimaet.

Etter kort tids bruk sparer StyrofoamAVANCE produktene mer energi enn 
det trengs for å produsere dem. Produktene er også resirkulerbare.

Miljøbevisste planleggere og entreprenører har nå fått et bredt utvalg av 
StyrofoamAVANCE produkter til forskjellige bruksområder. Produsert for 
fremtiden tar alle disse produktene hensyn til de økologiske kravene 
som stilles til nye generasjoner av isolasjonsmaterialer.

StyrofoamAVANCE produktene kjennetegnes ved godt dokumenterte 
egenskaper, slik som lav varmeledningsevne (50 årsverdier), lavt fukt -
opptak og gode trykkfasthetsverdier.

Som oppfinner av ekstrudert polystyrenskum, har Dow over 40 års 
praktisk erfaring når det gjelder bruk av de blå isolasjonsplatene til 
forskjellige formål.

HKFK/HFK frie StyrofoamAVANCE produkter for forskjellig bruk markedsføres
under kjente merkenavn som Floormate, Perimate, Solimate og Roofmate
med tilleggstekst AVANCE.

Avance, Styrofoam, Floormate, Perimate, Solimate og Roofmate er varemerker fra 

The Dow Chemical Company.

•

•

•

•

•



Frostsikr ing av hovedledninger StyrofoamAVANCE

3

Aktuelle ledningstyper

Vannledninger
Avløpsledninger
Overvanns-/drensledninger

Funksjonskrav

Overordnet funksjonskrav til ethvert ledningsnett 
forutsetter at dette skal være frostsikret.
Frostsikkerhet i denne sammenhengen betyr at 
vannet i ledningene ikke skal fryse og at ledningene
ikke utsettes for telehiv eller annen frostbetinget 
mekanisk påkjenning som kan føre til driftsproblemer.
I tillegg til stopp i vannforsyning og avløp på grunn av
isdannelse i rørene, kan frosten forårsake rørbrudd
uten at ledningene først er frosset.

Dimensjoneringsgrunnlag

Klimaforhold
Ved konstruksjon av hus bygger man på erfarings-
verdier både når det gjelder snø- og vindlaster.
Dette datagrunnlaget blir riktignok ikke alltid fulgt,
men er nedfelt i klare lastbestemmelser. Tilsvarende
data finnes også når det gjelder frostbelastning.
Både husfundamenter og hovedledninger må dimen-
sjoneres for absolutt frostsikkerhet. Det vil si at man 
legger 100 års vinteren til grunn for dimensjoner-
ingen. Et mål for vinterens strenghet er gitt ved 
stedets frostmengde. Frostmengden med betegn-
elsen timegrader, er angitt for alle landets kommuner
og beregnes ved å summere negative månedsmiddel-
temperaturer multiplisert med frostperiodens lengde,
fig. 1. Når det gjelder vannforsyningen, må denne
være frostsikker fra vannkilden og helt frem til bruks-
stedet. Enhver kuldebro i rørnettet over denne 
føringsveien kan resultere i stopp i vannforsyningen.
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Omhyllings-
kurver for
temperatur-
svingninger i
grunnen.
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Fig. 1. Omhyllingskurver for temperatursvingninger i grunnen, med og uten isolasjon. Et isolasjonslag demper temperatursvingningene
under isolasjonen. Stedets frostmengde er et mål for vinterens strenghet. I 10-15 m dybde er jordtemperaturen nær konstant over året.

Isolasjonsmaterialer

I NBI´s byggedetaljblad er følgende sagt om 
isolasjonsmaterialer:
«Varmeisolasjonsmaterialer brukes for å oppnå stor
varmemotstand med lite materialforbruk.
Isolasjonsmaterialer som blir brukt i tilknytning til 
VA-ledninger i grunnen, må oppfylle visse krav til
trykkstyrke og bestandighet. De bør også kunne 
beholde isolasjonsevnen i et tidsrom som svarer til
rørenes levetid (50 - 100 år). Med en overdekning på
0,3 m bør isolasjonsplatene tåle anleggs- og trafikk-
laster med dimensjonerende hjultrykk på 50 kN.
I tillegg må platene kunne tåle fottråkking o.l. i 
anleggs- perioden. Det anbefales derfor å bruke 
plater med densitet på 30 - 40 kg/m3 og korttidstyrke 
300 - 400 kN/m2. Sett på bakgrunn av trykkstyrke og
fukttekniske egenskaper står ekstrudert polystyren i
en særklasse når det gjelder bruk i VA-grøfter.
Ekstrudert polystyren krever ingen spesiell fukt-
beskyttelse i grunnen. Minste isolasjonstykkelse i 
tilknytning til VA-anlegg er 50 mm».

Hvorfor isolere?

Bruk av isolasjon i forskjellige typer ledningsgrøfter 
vil ha samme funksjon som et snødekke. Selv om lett
snø tilnærmet kan ha like god isolasjonsevne som
moderne isolasjonsmaterialer, viser all erfaring at det
er lite tilrådelig å stole på et høyst upålitelig snø-
dekke. Nedbørsstatistikk viser at kombinasjonen kald
vinter med stor kuldeintensitet og lite snø ikke er
uvanlig. Tilfredsstillende frostsikkerhet oppnås kun
ved å bruke høyverdig StyrofoamAVANCE isolasjon som
tåler å ligge i grunnen uten å tape isolasjonsevnen.
Isolasjon er viktig ikke bare når det gjelder å unngå
frost i vannledninger og vanntilsig til vannkilder, men
også å forhindre at kald luft blåser gjennom stein-
fyllinger. Kald luft som trenger ned i grunnen kan
resultere i telehiv på fundamenter for ledninger, hus
og jernbanelinjer selv om temperaturforhold og 
frostdybde ellers ikke er ekstreme. Bruk av
StyrofoamAVANCE isolasjon kan også forhindre at vann-
tilsig blokkeres med is og at vannet presses frem til
overflaten der det fryser. Man unngår dermed såkalt
iskjøyving som kan anta betydelige dimensjoner og
skape store problemer for veier og bebyggelse.
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Frostsikker dybde

Frostnedtrengning og telefarlighetsgrad i ulike jord-
arter er avhengig av en rekke faktorer som kan endre
seg over tid: vanninnholdet, dybde til grunnvannet,
jordens struktur, innhold av finstoffer, overflatens 
beskaffenhet, dreneringsforhold, snødekket o.l.

Slike forhold har man liten eller ingen kontroll med.
Det å legge en vannledning i såkalt frostsikker 
dybde, basert på erfaringer, har ingen ting med 
frostdimensjonering å gjøre. Enhver dimensjonering,
der man ønsker å operere med en viss sikkerhet, må
ta utgangspunkt i kjente størrelser. Klimabelast-
ningen er til en viss grad en slik størrelse. Det 
samme gjelder for ekstrudert polystyren isolasjon av
typen StyrofoamAVANCE der man bygger på årelang 
erfaring ved bruk av disse materialene i grunnen.
Derimot er vanlige jordmaterialer ikke en slik 
størrelse.

Uheldige omstendigheter gjør at frostdybden kan 
variere betydelig ut fra det som er forventet. Ved å
legge ledningene i såkalt frostsikker dybde, oppnår vi
frostsikkerhet bare hvis en rekke forhold som vi ikke
har full kontroll med er oppfylt.

Konklusjon:
Best sikkerhet oppnås ved å isolere ledningsnettet.

Jordvarme

Skal det ha noen hensikt å bruke isolasjon, må 
man ha tilgjengelige varmekilder. Uansett hva som
skal frostsikres i grunnen vil man alltid ha en 
betydelig varmekilde tilgjengelig, nemlig jordvarme.
Jordvarme er varme som tilføres og lagres i jorda i
sommerhalvåret og avgis i vinterhalvåret. Når man
kommer tilstrekkelig langt ned i grunnen, 10 - 15 m,
vil temperaturen nær være konstant over året, 
se fig. 1. Temperaturen i denne dybden ligger 1 til
2°C høyere enn gjennomsnittlig årsmiddeltemperatur
for luften på stedet. Midlere årsmiddeltemperatur for 
luften er f.eks. ca. 6°C for Oslo, 4°C for Lillehammer
og 0,5°C for Røros. Vi har derfor de fleste steder 
en betydelig varmekilde i grunnen som kan utnyttes
ved bruk av StyrofoamAVANCE isolasjon. Ved enhver
frostsikring av konstruksjoner som ligger grunt over
frostgrensen, er det viktig å kunne utnytte jordvarmen
i de øvre jordlag. Isolasjonen må derfor legges ned i
grunnen før frostsesongen starter. Dette er 
spesielt viktig i områder med kaldt klima der jord-
varmen er mer beskjeden. Lengre perioder med bar-
frost før man isolerer grunnen, vil tappe betydelige
varmemengder fra de øvre jordlagene. Det kan derfor
være for sent å isolere grunnen når ledningene først
har frosset.

Frostdybde?

FrostdybdeSP V

SP V

SP V

Pukk Pukk

Pukk

Grus SprengsteinStedlige masser (sprengstein)

Isolasjon

Fig. 2. På grunn av stor usikkerhet i termiske egenskaper for
grunnmaterialer og tilbakefyllingsmasser kreves en sikker frost-
dimensjonering og bruk av isolasjon med kjente materialparame-
tre og langtidsegenskaper.
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Fig. 3. Ved å anlegge et ringnett for hovedvannledningen og bruke fellesgrøfter for vann og avløp, vil det være en samlet varmebalanse for
ledningsystemet som danner grunnlaget for frostdimensjoneringen. Man bør derfor tilstrebe å legge hovedledningen i mest mulig snø-
dekket terreng. Det er da ofte tilstrekkelig å sikre vannledningen mot frost på spesielt utsatte steder, veipasseringer, fjellskjæringer, etc.
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Varme fra strømmende vann

I tillegg til jordvarme, kan vi ved frostsikring av 
hovedledninger for vann og avløp utnytte egen-
varmen i strømmende vann. Vannkildens temperatur-
forhold er da av avgjørende betydning. Det er en kjent
sak at hovedledninger ikke fryser så lenge de er i
drift. Dette er tilfellet selv om ledningen delvis ligger i
frostsonen. Egenvarmen i strømmende vann er 
betydelig sett i relasjon til jordvarmen og avgis 
nettopp der vi har bruk for varmen. Sirkulasjon i 
hovedvannledningen opprettholdes ved å anlegge et
ringnett. Det vil da være samlet varmebalanse for 
ledningssystemet som danner grunnlaget for frost-
dimensjoneringen, se fig. 3. Et ringnett vil generelt gi
en bedre forsyningsikkerhet idet man får en tosidig
tilførsel til brannvannsuttak. Skal hovedledningene,
som delvis ligger i frostsonen, også tåle driftsstans
av en viss varighet, bør de frostisoleres. Som regel vil
vannføringen i hovedledningene variere over 
døgnet. Ved bruk av horisontal isolasjon over rørene,
vil varme kunne magasineres i grunnen i perioder
med stor vannføring. Denne varmen kan igjen avgis i
perioder med mer begrenset vannføring eller drifts-
stans.

For å vurdere frostsikkerhet er det derfor tilstrekkelig 
å se på gjennomsnittlig vannføring over døgnet, 
se fig. 4.

En rekke av vannkildene som virker tilfredsstillende
under sommerforhold, gir ikke tilstrekkelig forsynings-
sikkerhet om vinteren. Det gjelder spesielt overflate-
vann fra bekker og elver. Men også grunne brønner
og mindre tjern kan være utsatt. Også i disse til-
fellene er det mulig å sikre vannforsyningen om 
vinteren ved hjelp av isolasjonsmaterialer. Man kan
da utnytte jordvarmen gjerne supplert med tilleggs-
varme fra elektriske varmekabler.

Valg av ledningstraséer og 
grøftedybde

Det er en rekke praktiske og økonomiske forhold som
bør legges til grunn ved valg av traséer for hoved-
ledningene. For å sikre god tilgjengelighet, enkel drift
og vedlikehold, bør ledningene isoleres for å 
begrense grøftedybden og gjerne plasseres på 
offentlig grunn. Man bør samtidig tilstrebe å legge
vann- og avløpsledningene i fellesgrøfter.
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Fig. 4. Varmeavgivelse fra hovedledninger i drift. Diagrammet kan brukes både for vann- og avløpsledninger.

Eksempel: En Ø150 mm  hovedvannledning har en gjennomsnittlig vannføring over døgnet på 4,0 l/s (vannhastighet 0,2 m/s). Med denne
vannføringen fremgår det av diagrammet at et varmetap på 10 W/m over en strekning på 200 m, fører til en temperatursenkning av vannet
på vel en tiendedels grad. Hvis varmetapet øker til 20 W/m, fordobles temperatursenkningen. På grunn av vannets store varmekapasitet vil
vannstrømmen i en vannledning representere en betydelig varmekilde som kan utnyttes i kombinasjon med isolasjon.
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Bruk av isolerte fellesgrøfter gjør det mulig å utnytte 
varme avgitt både fra vann- og avløpsledningene.
Hvis hovedledningene skal anlegges i tilknytning til
veier, bør ledningene plasseres utenfor snøbrøytet
veibane med stor frostdybde. Ledningsnett i veibanen
kan også skape problemer for trafikkavviklingen hvis
det oppstår ledningsbrudd. Større områder utstyres
normalt med gang/sykkelveier som det kan være 
hensiktsmessig å kombinere med trasé for hoved-
ledninger. Man bør da tilstrebe å få kortest mulig 
ledningsnett frem til sentrale deler av området med
uttak for brannvann.

Hovedvannledninger har normalt en diameter på 
Ø ≥ 150 mm. For å få tilstrekkelig overdekning på 
ventiler, bør hovedledningene normalt ha en minste
overdekning på ca 0,8 m, se fig. 9. Minste grøfte-
dybde vil da være ca. 1,1 m og overdekningen over
isolasjonsplaten ca. 0,65 m, se fig. 6 og 7. Ved bruk
av fellesgrøfter for vann og avløp, legges begge 
ledningene på felles fundament. Hvis det skulle opp-

stå lekkasjer i rørnettet, viser undersøkelser at man 
unngår forurensing av vannledningen med bruk av
finpukk i fundament og omfylling. Finpukk i grøfte-fun-
damentet vil også kunne tjene som frostfritt 
magasin for overvannet.

Hvor mye isolasjon skal man bruke?

Da isolasjonsplatene til bruk i grunnen leveres i 
bredder på 0,6 m, vil en praktisk minste isolasjons-
bredde i hovedgrøfter være 1,2 m, se fig. 5. Selv om
større hovedvannledninger i normal drift kan avgi 
betydelige varmemengder uten frostfare, bør man ved
dimensjonering av isolasjonen legge til grunn en ve-
sentlig mindre varmemengde. Dette er nødvendig for
å sikre vannledningen under en anleggsperiode med
beskjeden vannføring, eller ved reparasjons-
arbeider der vannføringen kan opphøre i perioder.
Hvis man ikke har nærmere data om hovedvann- og
avløpsledningens vannføring, kan man som en
rimelig antagelse forutsette en minste varme-
avgivelse på ca. 5,0 W/m.
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Fig. 5. Bestemmelse av isolasjonsbredde og tykkelse for forskjellig røroverdekning, varmeavgivelse og frostmengde. Materialene i grunnen
er sand og grus.

Eksempel: Frostmengden er 25 000 h°C, års-
middeltemperaturen 6,0°C og minste legge-
dybde 0,8 m. Varmeavgivelsen fra vann-
ledningen settes til 5,0 W/m. Som tidligere vist
må vi da bruke 1,2 m bred og 50 mm tykk isola-
sjonsplate over rørene. Hvis vi bare tar hensyn
til jordvarmen må vi bruke en isolasjonsplate
med bredde ca. 2,0 m og tykkelse 100 mm.
Dette understreker igjen vannføringens 
betydning for frostsikkerheten.
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Når vannledningen som skal frostsikres er en del av 
et ringnett, vil man som regel kunne regne med 
varmeavgivelse i størrelsesorden 10,0 W/m.
I spesielt kaldt klima kan det være nødvendig både å
øke isolasjonsbredden og -tykkelsen. Isolasjons-
mengden reduseres når rørene legges dypere i 
grunnen.

Dimensjoneringseksemplene i tabell 1 viser at vann-
føringen i rørene, og dermed rørenes evne til å tåle
varmetap, er en vesentlig faktor for å oppnå frost-
sikkerhet. I tabell 1 er det forutsatt fjell eller ikke tele-
farlig grunn. Det bør derfor alltid tilstrebes å utføre
hovedledningsnettet for vann som et ringnett. Ved
bruk av fellesgrøfter for vann og avløp, kan man også
utnytte varme avgitt fra spillvannsledningen. I tele-
farlig grunn, leire, silt etc. med mer begrenset frost-
nedtrengning, vil man være mindre avhengig av vann-
føringen i rørene for å oppnå frostsikkerhet.

Generell frostdimensjonering

Som grunnlag for generell frostdimensjonering av en
hovedvannledning, bør man ha kjennskap til laveste
vanntemperatur i området, gjennomsnittlig vannføring
over døgnet og lengden på rørstrekket som skal frost-
sikres. Egenvarmen i vannledningen kan dermed be-
stemmes av diagrammet i fig. 4. Når gjennom-
snittlig varmeavgivelse fra vannrøret er kjent, kan
man bestemme nødvendig isolasjonsbredde og 
tykkelse av fig. 5. Ved å bruke en minste isolasjons-
bredde på 1,2 m, tykkelse 50 mm og forøvrig fast-
legge nødvendig isolasjonsmengde av fig. 5, vil man 
generelt unngå frost under ledningene i telefarlig
grunn. Områder med årsmiddeltemperatur under
frysepunktet, eller når dimensjonerende frostmengde
overstiger 60.000 h°C, krever spesiell behandling.
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Varmeavgivelse Isolasjonsbredde Isolasjonstykkelse Min. overdekning Frostmengde

(W/m) (m) (mm) (m) (h°C)

5,0 1,2 50 0,8 <25 000

10,0 1,2 50 0,8 <35 000

5,0 1,2 60 0,8 <30 000

10,0 1,2 60 0,8 <40 000

5,0 1,5 80 1,0 <35 000

10,0 1,5 80 1,0 <45 000

15,0 1,5 80 1,0 <60 000

Ledninger Veier Tomteopparbeidelse

Økonomisk, miljøvennlig regulering, 
veiføring, grøftetraséer etc. 13% 13% 2%

Koordinerte kommunal- og tomte-
tekniske arbeider 2% 2% 34%

Frostsikring og samordning av 
tekniske anlegg 40% 32% 1%

Koordinert
opparbeidelse 55% 47% 37%

Kostnader

Frostisolering av VA-ledninger gir anleggsmessige
store besparelser i form av mindre graving, 
sprengning og gjenfylling. I tillegg vil reparasjoner og 
utskiftninger bli vesentlig enklere. Bruk av isolasjon
gir grunnere grøfter og åpner for en rasjonell, 
økonomisk samordning av alle tekniske anlegg i 
fellesgrøfter, se fig. 10. Hvis man samtidig tar i bruk
såkalt «lett kommunalteknikk» som omfatter en

koordinert  opparbeiding av alle tomtetekniske 
arbeider, vil både økonomi- og miljøgevinstene bli
meget store. Tabell 2 viser erfaringsverdier fra utførte
utbyggingsområder der sparepotensiale når det 
gjelder opparbeidelsen vil ligge i størrelsesorden 
40 - 50%. Besparelsene når det gjelder fremføring av
tekniske hovedanlegg, sett i forhold til tradisjonell 
utførelse, bør kunne bli vesentlig større.

Tabell 1. Eksempler på sammenheng mellom varmeavgivelse, isolasjonsmengde, overdekning og frostmengde.

Tabell 2. Sparepotensialet ved koordinert opparbeiding og bruk av ny teknikk.
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Kommune Temp. Frostmengde

Fylkesvis ordnet med ofisiell
nummering. Ajourført 1975. °C h°C m

01 ØSTFOLD
0101 Halden -22 6,0 22.000 1,6
0102 Sarpsborg -22 6,0 22.000 1,6
0103 Fredrikstad -20 6,5 24.000 1,7
0104 Moss -19 6,0 21.000 1,6
0121 Rømskog -25 4,5 30.000 2,0
0124 Askim -22 5,5 26.000 1,8

02  AKERSHUS
0214 Ås -22 5,5 25.000 1,8
0219 Bærum -20 6,0 26.000 1,8
0231 Skedsmo -22 4,5 29.000 2,0
0233 Nittedal -22 5,0 31.000 2,0
0237 Eidsvoll -24 4,0 35.000 2,2

03 OSLO -22 6,0 25.000 1,8

04 HEDMARK
0401 Hamar -26 4,0 39.000 2,3
0402 Kongsvinger -27 4,0 39.000 2,3
0427 Elverum -29 3,0 44.000 2,6
0437 Tynset -29 0,5 55.000 3,2
0439 Folldal -33 0,5 53.000 3,2

05 OPPLAND
0501 Lillehammer -25 4,0 44.000 2,5
0502 Gjøvik -25 4,0 36.000 2,2
0515 Vågå -28 -2,0 44.000 2,7
0520 Ringebu -30 3,0 42.000 2,5
0534 Gran -25 3,0 35.000 2,3

06 BUSKERUD
0601 Ringerike -25 4,5 34.000 2,1
0602 Drammen -22 5,5 29.000 1,9
0604 Kongsberg -23 4,5 31.000 2,0
0617 Gol -28 1,5 45.000 2,9
0626 Lier -22 5,5 29.000 1,9

07 VESTFOLD
0702 Holmestrand -19 6,0 22.000 1,6
0703 Horten -18 6,5 20.000 1,5
0705 Tønsberg -18 6,5 19.000 1,5
0706 Sandefjord -18 6,5 19.000 1,5
0707 Larvik -18 6,5 17.000 1,3

08 TELEMARK
0805 Porsgrunn -21 6,0 22.000 1,6
0806 Skien -22 5,0 25.000 1,8
0807 Notodden -26 3,5 29.000 2,0
0815 Kragerø -20 6,0 15.000 1,2
0828 Seljord -20 3,5 27.000 1,9

09 AUST-AGDER
0903 Arendal -19 7,0 12.000 1,1
0904 Grimstad -19 7,0 12.000 1,1
0914 Tvedestrand -20 6,5 13.000 1,2
0926 Lillesand -19 7,0 12.000 1,1
0940 Valle -23 4,0 21.000 1,7

10 VEST-AGDER
1001 Kristiansand -20 7,0 13.000 1,2
1002 Mandal -18 7,0 12.000 1,1
1003 Farsund -18 7,5 12.000 1,1
1004 Flekkefjord -19 7,5 12.000 1,1
1032 Lyngdal -19 6,5 12.000 1,1

Kommune Temp. Frostmengde

Fylkesvis ordnet med ofisiell 
nummering. Ajourført 1975. °C h°C m

11 ROGALAND
1102 Sandnes -16 7,5 7.000 0,9
1103 Stavanger -16 7,5 7.000 0,9
1106 Haugesund -13 7,5 6.000 0,9
1121 Time -16 7,0 7.000 0,9
1135 Sauda -19 6,0 15.000 1,3

12 HORDALAND
1221 Stord -13 7,5 5.000 0,8
1228 Odda -17 5,5 16.000 1,3
1235 Voss -23 4,5 24.000 1,8
1243 Os -13 6,5 8.000 1,0
1249 Fana -11 7,0 5.000 0,8

13 BERGEN -11 7,5 5.000 0,8

14 SOGN OG FJORDANE
1401 Florø -9 7,0 5.000 0,8
1416 Høyanger -13 7,0 5.000 0,8
1420 Sogndal -16 6,0 13.000 1,2
1432 Førde -17 5,5 13.000 1,2
1448 Stryn -16 5,5 13.000 1,2

15 MØRE OG ROMSDAL
1501 Ålesund -11 7,0 5.000 0,8
1502 Molde -12 6,0 5.000 0,8
1503 Kristiansund -11 7,0 5.000 0,8
1520 Ørsta -16 6,0 8.000 1,0
1566 Surnadal -18 5,0 15.000 1,3

16 SØR-TRØNDELAG
1601 Trondheim -19 5,0 16.000 1,4
1617 Hitra -15 6,0 6.000 0,9
1624 Rissa -17 5,5 11.000 1,1
1634 Oppdal -26 2,0 26.000 2,2
1638 Orkdal -19 5,0 15.000 1,3

17 NORD-TRØNDELAG
1702 Steinkjer -19 5,0 19.000 1,5
1703 Namsos -18 5,0 15.000 1,3
1711 Meråker -23 3,0 23.000 1,9
1714 Stjørdal -19 5,0 17.000 1,4
1719 Levanger -19 5,0 17.000 1,4

18 NORDLAND
1804 Bodø -13 4,5 17.000 1,5
1805 Narvik -15 3,5 25.000 1,9
1824 Vefsn -18 3,5 27.000 2,0
1828 Nesna -15 5,5 11.000 1,1
1841 Fauske -19 3,5 28.000 2,0

19 TROMS
1901 Harstad -12 4,5 16.000 1,4
1902 Tromsø -13 3,5 21.000 1,7
1922 Bardu -28 2,0 47.000 2,8
1938 Lyngen -20 3,0 31.000 2,2
1942 Nordreisa -19 2,0 42.000 2,7

20 FINNMARK
2001 Hammerfest -14 2,0 32.000 2,4
2002 Vardø -20 1,0 33.000 2,6
2012 Alta -23 1,5 44.000 2,9
2019 Nordkapp -13 2,5 29.000 2,2
2030 Sør-Varanger -30 0,5 50.000 3,2

t3 tm F100 Z100 t3 tm F100 Z100

Oversikt over årsmiddeltemperatur tm, dimensjonerende frostmengde F100, dimensjonerende luft-
temperatur t3, og frostdybde Z100, på representative steder i Norge
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Fig. 6. Frostsikring av en enkelt hovedvannledning. Grøftetverrsnittet angir minimumsverdier når det gjelder grøftedyp, isolasjonsbredde, 
- tykkelse og avstand fra rør til isolasjon og fundament.

min. 800 mm

1200 mm

 min. 1100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

50 mm

Vannrør

Finpukk 8 - 12 mm

Stedlig masser

Hvordan isolere?

Hovedledninger isoleres ved å legge en horisontal 
isolasjon over ledningene. Vannledningen kan
isoleres separat, se fig. 6, eller man kan bruke felles-
grøfter for vann og avløp der begge ledningene 
legges under isolasjonsplaten. Man har da mulighet
for å utnytte varme avgitt både fra vann- og avløps-
ledningen.
Da vannledningen er mest utsatt for frost, bør den lig-
ge midt under isolasjonsplaten, se fig. 7. Man vil da
kunne utnytte både jordvarme og varme fra strøm-
mende vann. Normalt vil avløpsledninger fra hushold-
ninger legges med fall og tilføres betydelige varme-
mengder i form av temperert vann. Det oppstår derfor
svært sjelden frost i disse ledningene. Isdannelse i
avløpsledningen kan oppstå hvis den har dårlig fall
eller motfall, og tilføres vann med lav temperatur.

Avløpsledninger kan derimot være tomme i lengre 
perioder og er derfor utsatt for telehiv hvis de ligger i
frostsonen i telefarlig grunn.
Da vannstrømningen i rørene er en mer betydelig var-
mekilde enn jordvarmen, bør det brukes pukk både i
grøftefundamentet og i omfyllingssonen. Pukk har lav
varmeledningsevne (λ p = 0,5 - 0,6 W/mK), og vil redu-
sere varmetapet fra vannledningen til grøfte-
sidene. Varmetapet fra rørene til grøftesidene kan
også reduseres ved å trekke isolasjonen ned på en
eller begge sider av ledningene. Man kan da bruke
noe smalere grøft, se fig. 8.
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min. 800 mm

1200 mm

 min. 1100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

50 mm

Vannrør
Spillvann

Ev. drensrør

Finpukk 8 - 12 mm

Stedlig masser

Fig. 7. Frostsikring av vann- og avløpsledninger i fellesgrøft. Vannledningen plasseres midt under isolasjonslaget.

Det er tilsvarende viktig å ha et pukklag på minimum
100 mm over topp vannledning før man legger 
isolasjonsplatene. Dette pukklaget inngår i om-
fyllingsmassene som vil virke som et varmelager som
vil varmes opp i perioder med stor vannføring. Man
har dermed en buffer som hindrer at frosten trenger
ned til rørene i kortvarige perioder med spesielt lave 
temperaturer. Samtidig er det viktig at isolasjonen
trekkes ned mot rørene når vannstrømningen er 
vesentlig varmekilde. Rørenes leggedybde vil derfor
være bestemmende for den dybden man legger 
isolasjonsplatene. Hvis jordvarmen er vesentlig 
varmekilde kan isolasjonen legges høyere i grøfta.
Det vil normalt kreve et bredere isolasjonslag som
når man kombinerer vei- og ledningsisolasjon, eller
vil frostsikre tilsig til brønner etc.

For å unngå at ventiler og stakekummer represent-
erer kuldebroer og gir mekaniske tilleggslaster på rør-
nettet, bør disse fundamenteres og isoleres på 
linje med det øvrige rørnettet. Det enkleste er da å
bruke nedgravde ventiler og prefabrikkerte avløps-
kummer, se fig.9. Ledningsbrudd i tilknytning til 
kummer skyldes ofte setninger i grunnen som direkte
kan tilbakeføres til en kombinasjon av stor frostned-
trengning og ustabile grunnmaterialer med stort inn-
hold av finstoffer. Ved å bruke finpukk i omfylling og
fundament, vil man kunne unngå disse problemene.
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Fig. 8. Grøftebredden kan reduseres ved å trekke ned isolasjonen på en eller begge sider av ledningene.

Fig. 9. Tradisjonelle ventilkummer kan f.eks. erstattes med nedgravde
ventiler som er vesentlig enklere å frostsikre uten at det oppstår kulde-
broer. Nødvendige forankringer av ventiler og ledninger bør etableres
ved å bruke strekkfaste skjøteforbindelser.



Frostsikr ing av hovedledningerStyrofoamAVANCE

14

1200 mm

Ev. fiberduk

Isolasjon

Finpukk,
8–12 mm

Finpukk,
8–12 mm

700 mm1000 mm

Kabler

Plastheller

Tomme
trekkrør

Ev. drensrør

Vannrør

Spillvannsrør

1100 mm

Stedlig masse

Fig. 10. Fellesgrøfter for VA-ledninger og kabler.

Praktisk utførelse

Da varmeisolasjonsmaterialer brukes for å oppnå 
stor varmeledningsmotstand med lite materialbruk, 
er det viktig å være nøye med utførelsen.
Unøyaktigheter i utleggingen av isolasjonsplatene 
eller utilstrekkelig isolasjon ved kumpunkter, av-
greninger etc. kan føre til kuldebroer som reduserer 
anleggets evne til å tåle driftsstans. Det er viktig med
god tilpasning mellom isolasjonsplatene. Helst bør
platene utføres med en falsforbindelse, sammenholdt
med Foamlock. Ved retningsendringer er det 
nødvendig å skråskjære platene. Isolasjonsplatene 
legges på et avrettet underlag. Over isolasjonsplaten
er det vanlig å legge et 100 mm pukklag før man 
legger overfyllingen som kan være stedlige masser.

Fellesgrøfter for tekniske anlegg

Fig. 10 viser en fellesgrøft for kabler og VA-ledninger.
Ved å frostsikre vann- og avløpsledningen med 
horisontale isolasjonsplater, står man mer fritt til å
velge en leggedybde som muliggjør praktisk bruk av
fellesgrøfter. Ved anlegg av fellesgrøfter er det viktig
å legge stor vekt både på produksjons- og drifts-
tekniske forhold. Som det fremgår av fig. 10, legges
kablene etter at vann- og avløpsledningen er lagt.
Dette gjør det mulig å trekke kablene i lange lengder
som er en forutsetning for rasjonell kabellegging.
Videre er det lagt ned tomme ekstrarør i grøfta for
supplering og utskiftning av kabler uten oppgraving.
Da grøfta også tjener som magasin og vannvei for
overvann, er det brukt fiberduk for å unngå at fin-stof-
fer trenger inn i finpukken.
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SPESIFIKASJONER STANDARD ENHET FLOORMATEAVANCE FLOORMATEAVANCE SOLIMATEAVANCE SOLIMATEAVANCE SOLIMATEAVANCE

200 SL-A 300 SL-A 300 BE-A 300 BS-A 400 BS-A

Trykkfasthet EN 826 kPa 200 300 300 300 400
Korttidslast v/10% def.
eller flytegrense

E-modul EN 826 MPa 8 12 12 12 14
Korttid

Største anbefalte langtids- EN 1606 kPa 90 140 140 140 180
last ved 2% def. 50 år 

x)Varmekonduktivitet NS 8046 W/(m · K) 0,033 0,033 0,033 0,033 0,036
lambda klasse inntil 60 mm

Vannabsorpsjon EN 12088 Vol% < 3% < 3% < 3% < 3% < 3%
Vanndiffusjon

Kapillaritet - - Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen

Dampgjennomslippelighet DIN 52615 10
-6
m2/s (0,25) (0,25) (0,25) (0,25) (0,25)

µ-faktor 80 - 200 80 - 200 80 - 200 80 - 200 150 - 200

Utvidelseskoeffisient - 10
-6
m/m°C 70 70 70 70 70

Max kontinuerlig temp. - °C 75 75 75 75 75

Brannegenskaper NTFire 002 - vanskelig vanskelig vanskelig vanskelig vanskelig
antennelig antennelig antennelig antennelig antennelig

Format -
lengde/bredde  EN 822 mm 1200 x 600 1200 x 600 2400 x 600 2385 x 570 2385 x 570
tykkelser EN 823 mm 40, 50, 60 40, 50, 70, 20, 30, 40 50, 60, 70 50, 60, 70

70, 80, 100 80, 100 50, 60, 70 80, 100 80, 100 

Kantutforming - - Fals Fals Rett Stor fals Stor fals

Overflate - - Glatt Glatt Glatt Glatt Glatt

Produktbetegnelse
Produktenes betegnelse gir informasjon som gjør det 
enkelt å velge riktig produkt.

Eksempel: SolimateAVANCE 300 BE-A

Tallene angir korttidstrykkfastheten uttrykt i kPa,
eks. 300 kPa

BE angir produktets kantutforming.
BE (butt edge) = rett kant
SL (ship lap) = fals
BS (big ship lap) = stor fals
Bokstaven A (air) angir at produktet er HKFK/HFK-fritt
og har homogene lukkede celler fylt med luft.

Fordelen med SL-kantutforming (fals) er at man får 
mindre kuldebro i plateskjøtene enn med en BE-kantut-
forming (rett kant). BS-kantutforming (stor fals) har en-
større falsdybde og har samtidig en helling på falsen
slik at stein, jord, etc .ikke skal legge seg i falsskjøtene.

HKFK/H
FK

fri
HKFK/H

FK

fri

BE - rett kant

SL - fals 15 mm

x
x

BS - stor fals 30 mm

x

x

FLOORMATEAVANCE 200 SL-A FLOORMATEAVANCE 300 SL-A

SOLIMATEAVANCE  300 BE-A

FOAMLOCK
Platelås av polypropylenplast 
som holder platene på plass også
etter overfylling med masse.
Ingen kuldebroer med Foamlock.
Normalt forbruk 2 stk. pr. plate.

SOLIMATEAVANCE 300 BS-A

SOLIMATEAVANCE  400 BS-A

Tekniske data

Produkter for VA-isolering

HKFK/H
FK

fri

HKFK/H
FK

fri
HKFK/H

FK

fri

x) I vanlige bygningsdeler
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GLAVA A/S - OSLO
Fridtjof Nansens vei 14
Postboks 5017 Majorstua, 0301 Oslo
Tlf. 22 93 17 00  Fax 22 93 17 77

Avd. kontorer               Tlf. Fax

GLAVA - Trondheim 73 94 30 40 73 94 30 43

GLAVA - Bergen 55 32 15 00 55 32 90 66

GLAVA - Stavanger 51 53 41 50 51 56 74 74

GLAVA - Kristiansand 38 02 22 46 38 07 08 54

Norges mest brukte!

Brann

Floormate og Solimate isolasjonsplater inneholder 
en flammehemmende tilsetning som skal hindre 
tilfeldig antenning fra en liten flammekilde.
Produktene er imidlertid brennbare og brenner hurtig
etter antenning. Angitte brannegenskaper er basert
på forsøk i liten skala. Slike forsøk tilsvarer ikke 
nødvendigvis materialets egenskaper ved en virkelig
brann. De gjeldende byggeforskrifter fastsetter 
kravene til brannsikkerheten.

Lagring og håndtering

Floormate og Solimate isolasjonsplater kan lagres 
utendørs, men må da være beskyttet mot sterkt 
sollys. Dette gjøres best ved å benytte original-
emballasjen.

Bruksforhold

Floormate og Solimate isolasjonsplater må 
anvendes innen anbefalt temperaturområde. I motsatt
fall kan produktets egenskaper og ytelse bli alvorlig
forringet. Dersom produktene utsettes for sterkt 
sollys over lang tid, brytes overflaten ned til fint støv.

Kjemikalier

Floormate og Solimate isolasjonsplater er mot-
standsdyktige mot de vanligst forekommende bygge-
materialer og substanser. Visse organiske stoffer
særlig hydrokarboner og oksiderte løsemidler vil 
angripe Floormate og Solimate isolasjonsplater og 
resultere i myking, krymping og til og med oppløsning
med påfølgende tap av ytelse.

Lim

Bruk av løsemiddelfritt lim anbefales. Konsulter lim-
fabrikanten om limet kan benyttes sammen med 
polystyrenskum.

Miljøegenskaper

Floormate og Solimate isolasjonsplater brytes ikke 
ned biologisk i miljøet og anses dermed ikke å 
utgjøre noen miljørisiko for vann/jord.

Produktene kan gjenvinnes, kjemisk eller mekanisk.
Dette forutsetter imidlertid at produktene er sortert 
og rene.

Kapp og rester fra Floormate og Solimate
isolasjonsplater kan deponeres på godkjente fyll-
plasser eller helst brennes under godkjente forhold.
I dette tilfellet kan energiinnholdet i polymeren 
(polystyren) gjenvinnes.

Kontakt oss gjerne

Vi gir raskt svar på alle spørsmål omkring isolasjons-
produkter av ekstrudert, blått polystyrenskum fra
Dow.

Informasjon og fakta i denne brosjyren gis i god tro og er, så vidt Dow kjenner
til, korrekte og erstatter fakta og informasjon som kan ha blitt gitt tidligere.
Dow påtar seg gjennom denne brosjyre ikke noe ansvar eller noen forpliktelse
eller gir noen garanti med hensyn til produktenes sluttegenskaper. Det forhold at
det ikke gis noen referanse til patent eller immateriale rettigheter, innebærer
ikke at produktene ikke er knyttet til slike rettigheter. Dette dokument er ingen
produktspesifikasjon.

Dow Norge A/S
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