
StyrofoamAVANCE

Frostsikring av sekundær- og stikkledninger

M
ilj

øo
ri

en
ter

t • Kvalitetsorientert
•

•

Fremtidsoriente
rt

AVANCE



Frostsikr ing av sekundær-  og st ikkledningerStyrofoamAVANCE

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.
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Hovedledninger (vann, spillvann, overvann (dren))

Sekundærledninger (vann, spillvann)

Stikkledninger (vann)

Utvendig stengeventil

Brannkum    

Fig. 1. Betegnelse og forskjellig utforming av rørnettet i boligområder
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Interne hovedledninger

Eksterne hovedledninger

Aktuelle ledningstyper

Sekundærledninger er betegnelsen på private felles-
ledninger i et boligfelt, og stikkledninger er ledning-
ene inn til hver enkelt bolig, se fig. 1. Som det frem-
går av fig.1 kan dette rørnettet utføres på forskjellige
måter. Det vanlige er å bruke fellesgrøfter for vann-
og avløpsledninger.

Det karakteristiske for sekundær- og stikkledninger er
at de er dimensjonert for forbruk og har derfor små
dimensjoner. Rørdimensjonene for vannledningene vil
da gjenspeile vannføringen. Vannledningene er idag
normalt utført i plast (polyetylen), og har utvendig
/innvendig rørdiameter fra 32/26 mm til 75/61 mm.

Rørene har derfor relativ stor godstykkelse, 
3 til 7 mm som til en viss grad vil tjene som rør-
isolasjon. Polyetylenplast har en varmeledningsevne
på 0,25 W/mK. Da disse vannledningene inneholder 
relativt lite vann, vil de ved driftsstans bare i 
beskjeden grad tåle frost hvis de ligger i frostsonen.
Tilsvarende har spillvannsledningene i sekundær- og
stikkledningsnettet en diameter fra 90 mm opp til 
125 mm med hoveddimensjonen 110 mm. Også disse
rørene er normalt utført i forskjellige typer plast-
materialer.
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Fordelen med å bruke plast i spillvannsledningene i
frostteknisk sammenheng, er plastmaterialenes lave
varmeledningsevne og varmekapasitet. Det betyr i
praksis at rim eller is som kan dannes i røret i perio-
der med minimal vannføring, hurtig vil tine opp når
rørene settes i ordinær drift. Spillvannsledningene
regnes derfor som ikke frostutsatte når det gjelder 
isdannelse i røret. Hvis spillvannsledningen derimot
ligger i frostsonen i telefarlig grunn, kan det oppstå
driftsproblemer på grunn av telehiv.
Spillvannsledningene må da frostisoleres.

I tillegg til vann- og spillvannsledninger brukes drens-
eller overvannsledninger for transport av takvann,
overvann, drensvann etc. Drensledningene er normalt
utført i korrugerte plastmaterialer med diameter 
100 mm og legges i pukkmasser som ikke kan holde
på fuktighet av betydning. Disse ledningene kan 
derfor plasseres i frostsonen og allikevel fungere i
snøsmeltingsperioder om våren. Drens- eller tette
overvannsledninger, som ligger i frostsonen og til-
føres beskjedne mengder kaldt vann om vinteren, 
må frostsikres på linje med det øvrige ledningsnettet.

Isolasjonsmaterialer 

I NBI´s byggedetaljblad er følgende sagt om 
isolasjonsmaterialer:
«Varmeisolasjonsmaterialer brukes for å oppnå stor
varmeledningsmotstand med lite materialforbruk.
For eksempel vil en 50 mm tykk isolasjonsplate under
stasjonære forhold ha samme isolasjonsevne som 
ca. en meter med pukk eller vel tre meter med grus.
Isolasjonsmaterialer som blir brukt i tilknytning til 
VA-ledninger i grunnen, må oppfylle visse krav til
trykkstyrke og bestandighet. De bør kunne beholde
isolasjonsevnen i et tidsrom som svarer til rørenes 
levetid (50 - 100 år). Med overdekning på 0,3 m bør
isolasjonsplatene tåle anleggs- og trafikklaster med
dimensjonerende hjultrykk på 50 kN. Dette kan til-
fredstilles med en langtids trykkstyrke på platene på
ca. 150 kN/m2. I tillegg må platene kunne tåle fot-
tråkking o.l. i anleggsperioden. Håndtering og 
belastning i anleggsperioden vil som regel være 
dimensjonerende for platenes trykkstyrke. Det 
anbefales å bruke isolasjonsmaterialer med densitet
30 - 40 kg/m3 og korttidstrykkstyrke på 
300 - 400 kN/m2.
Fuktopptak, spesielt ved vanndampdiffusjon, er den
viktigste årsaken til at isolasjonsmaterialer ikke 
beholder isolasjonsevnen. Materialenes motstand
mot oppfukting har derfor avgjørende betydning for

ninger viser at fuktopptaket er nær omvendt propor-
sjonalt med kvadratet av tykkelsen. Halveres plate-
tykkelsen vil fuktopptaket firedobles. Siden opp-
fuktingen vesentlig skjer ved vanndampdiffusjon, vil
både temperatur- og fuktforholdene i grunnen være
avgjørende. Pukk, som ikke kan holde på noe fuktig-
het av betydning, er derfor et gunstig omfyllings-
materiale for isolasjonsmaterialer i grunnen.
Sett på bakgrunn av trykkstyrke og fukttekniske
egenskaper står ekstrudert polystyren i en særklasse
når det gjelder bruk i VA-grøfter. Ekstrudert poly-
styren krever ingen spesiell fuktbeskyttelse i 
grunnen. Minste isolasjonstykkelse i tilknytning til 
VA-anlegg er 50 mm. Materialet er også relativt 
temperaturbestandig og tåler temperaturer på 
75 - 80 °C. Det kan derfor også brukes som isolasjon
for varmeledninger i grunnen.
Andre isolasjonsmaterialer som mineralull, ekspan-
dert polystyren, polyetylen, polyuretan osv. må ha
egen fuktbeskyttelse og som regel også mekanisk
beskyttelse. Disse isolasjonsmaterialene brukes bare
i spesielle tilfeller, f. eks. som rørskålisolasjon med 
beskyttelseskappe.
Isolasjonsmaterialer som er avhengig av fuktsikring
for å bevare isolasjonsevnen, er mindre egnet til
isolasjon av VA-ledninger, hvis ikke andre egen-
skaper er avgjørende».
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Trasévalg og frostsikkerhet

Valg av gunstige ledningstraséer er av stor betydning
for frostsikkerhet og kostnader. Leggedybden for 
VA-ledningene har betydning for valg av frostsikrings-
metode. Grøftedybden er avhengig av hustype og 
husets plassering på tomta i tillegg til stedlig topo-
grafi, dybder til fjell etc. Generelt er det viktig å velge
grøftetraséer der man mest mulig kan unngå fjell-
sprengning. Det er viktig at planleggings- og prosjekt-
eringsfasen for ledningsnettet omfatter utomhus-
planer der man kan påvirke fremtidige terrenghøyder.
Skal det foretas en oppfylling av terrenget, kan ofte 
ledningene legges direkte på eksisterende terreng
etter at man har fjernet vekstlaget, se fig. 2.

I telefarlig eller fuktig grunn bør man velge en legge-
dybde som sikrer at ledningene blir liggende i stabile
masser over grunnvannstanden. Hvis grøfta utsettes
for trafikklast i driftsfasen eller i anleggsperioden, bør
vann- og avløpsledningene ha en minste overdekning
på 0,4 - 0,5 m for å være mekanisk beskyttet.
Isolasjonsmaterialene bør ha en minste overdekning
på 0,3 m.

Ledningstraséer i terrenget utenfor brøytede veier, i 
fyllinger, under oppvarmede hus etc., vil ofte gi korte
ledningsstrekk og større frostsikkerhet. Da lednings-
nettet normalt har kortere levetid enn boligene, er det
viktig å sikre tilgjengeligheten eller mulighet for 
reparasjon eller utskiftning av ledningsnettet uten
omfattende inngrep. Dette er særlig viktig for felles-
ledninger under hus, forstøtningsmurer etc. der man
bør legge inn et tomt varerør, drensrør el. i grøfta for
å muliggjøre trekking av ny vannledning. Det finnes
metoder for å rehabilitere avløpsledninger uten opp-
graving.

Fjell

Løsmasser Snødekke

Vegetasjon,
gras e.l.

Oppfylling

VA-ledninger

Isolasjon

Fig. 2. Det er viktig å kartlegge dybden til fjell for å kunne velge en grøftetrasé der man mest mulig kan unngå fjellsprengning, enten ved å legge
ledningene i løsmasser eller foreta en oppfylling av terrenget. Grøftene bør følge terrenget og vesentlig legges i snødekket mark.
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Temperatursvingningene dypere i grunnen er 
betydelig dempet og faseforskjøvet i forhold til 
overflatetemperaturen. For ledninger beliggende i
frostsonen, er derfor jordtemperaturen og ikke frost-
dybden dimensjonerende. Det er derfor viktig å plas-
sere ledningene i naturmark med vegetasjon og snø-
dekke der jordtemperaturene er vesentlig høyere enn
i asfalterte, snøryddede områder. Lengre perioder
med barfrost kan resultere i hurtig nedkjøling av de
øvre jordlag. Etter hvert som frosten trenger lenger
ned i grunnen, vil nedtrengningshastigheten avta da
varmen som avgis i frostsonen skal passere det over-
liggende frosne laget som vil virke som en isolasjon.
Da frossen jord normalt har relativt høy varme-
ledningsevne, er det nærliggende å erstatte deler av
jordmassen med varmeisolasjon. Da barfrost gjerne
inntreffer på forvinteren da man stadig har relativt
høye vanntemperaturer, kan man relativt enkelt 
unngå frostproblemer for vann- og avløpsledningene
ved å legge en isolasjonsplate over ledningene.

For ikke å gjøre dimensjoneringen unødig komplisert,
er det vanlig å bruke stedets maksimale frostmengde
som dimensjoneringsgrunnlag for frostsikring, 
se fig. 3. Da det er frostmengden på jordoverflaten
som er koblet mot temperaturforholdene i grunnen, er
det viktig å ha kjennskap til snødekkets innvirkning.
Figur 4 viser erfaringsverdier for hvordan snø 

Frostsikkerhet

Kravet til sekundærvannledningene (fellesledninger)
er at disse bør dimensjoneres for absolutt frost-
sikkerhet. Når det gjelder stikkledningene inn til hver
enkelt bolig kan det være mer økonomisk og miljø-
messig riktig å dimensjonere disse med en rimelig
grad av sikkerhet. Absolutt frostsikkerhet kan da opp-
nås ved å legge forholdene til rette for en enkel oppti-
ning, f.eks. ved hjelp av elektriske varmekabler, hvis
ledningene under uheldige omstendigheter skulle 
fryse. Alternativt kan varmekablene brukes for å for-
hindre frost i perioder der anlegget ikke er i drift.

Dimensjoneringsgrunnlag

Klimaforhold
Jordtemperaturene i de øvre jordlag uten snødekke (<0,5 m) påvirkes av relativt hurtige svingninger i 
lufttemperaturen, se fig. 3.
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F Korreksjonsfaktor kF

for frostmengde F i
snødekket mark.
Foverflate = kF ·Fluft
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°C

1/2  år
0
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trengning
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Θ min = den laveste gjennomsnittlige lufttemperaturen i en tredagersperiode (dimensjonerende lufttemperatur).

Θ m = normal årsmiddeltemperatur i grunnen som tilnærmet kan settes lik luftens årsmiddeltemperatur på stedet.

Θ ° = den laveste temperaturen som fremkommer når luftens årlige temperaturvariasjon regnes å følge en harmonisk svingning (sinuskurve).

Fig. 3. Minimumstemperatur i grunnen i vinterhalvåret. På grunn av faseforskyvning vil minimumstemperaturene i overflaten og i dybden ikke opptre samtidig.

Fig. 4. Korreksjonsfaktor kF for frostmengden F i snødekket mark,
F overflate = kF · Fluft. Når gjennomsnittlig snødybde er 0,2 m halveres
frostmengden. Fra å ha en dimensjonerende frostmengde på 
25 000 h°C vil den reduseres til ca. 12 500 h°C. Selv om snødekket
kan være relativt upålitelig er det spesielt i kalde områder av stor 
betydning for frostnedtrengningen og da særlig i kombinasjon med 
varmeisolasjon.

Midlere snødybde, m
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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

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

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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Innvendig ringmurisolasjon

Tilbakefylt matjord

Markisolasjon

SP
V

Hovedledninger

Snø

Isolasjon

Stikkledninger

Lufting over tak av
spillvannsledningen

Se fig. 5a, b og c

Snitt av en grunn isolert stikkledning. Det er viktig å unngå kuldebro ved hus-
tilknytningen ved å legge isolasjon under ringmuren, som kobles sammen
med grøfteisolasjonen, og ringmursisolasjonen. Minste isolasjonsbredde 
under ringmuren er 1,2 m. Ved bruk av utvendig ringmursisolasjon unngår

Frostdybde i forskjellige masser med angivelse av varmeledningsevnen
i frosset og ufrosset tilstand. Frostmengden er 25 000 h°C.

STEIN
ρd = 1800kg/m3

W = 2%
λu = λF =

1,4 W/mK

GRUS
SAND
ρd = 1700kg/m3

W = 8%

λu = 1,7 W/mK
λF = 1,6 W/mK

SILT
ρd = 1500kg/m3

W = 20%

λu = 1,4 W/mK
λF = 2,4 W/mK

LEIRE
ρd = 1500kg/m3

W = 20%

λu = 1,3 W/mK
λF = 1,6 W/m

3,2 m

2,4 m

1,8 m

3,0 

m

2,5 

2,0 

1,5

1,0

0,5

1,55 m

1,2 m

GRUS
ρd = 1800kg/m3

W = 6%

FJELL
ρ = 2500 kg/m3

W = 0 %
λ = 3,0 W/mK

ρd = Tørr densitet
W = Vanninnhold (vekt %)
λu = Varmeledningsevne i ufrosset tilstand
λF = Varmeledningsevne i frosset tilstand

Hvorfor isolere?

På grunn av små rørdimensjoner vil sekundær- og
stikkledningene ikke kunne påvirke temperaturfor-
holdene i grunnen i nevneverdig grad. Tradisjonelle
metoder for frostsikring forutsetter da også at man
skal legge ledningene i såkalt frostsikker dybde, også
der frosten kan trenge flere meter ned i grunnen.
Man kan jo uvergelig spørre om hensiktsmessigheten
av å sprenge en flere meter dyp grøft for å frostsikre
en 32 mm vannledning da spillvannsledningen 
normalt ikke er frostutsatt. Dette er ikke bare et 
økonomisk spørsmål, men i like stor grad et miljømes-
sig spørsmål. Dype fjellgrøfter på små tomte-
arealer fører ofte til en fullstendig rasering av 
terrenget og kan i tillegg endre avrenningsmønsteret
for området med store konsekvenser for vegetasjo-
nen. Man øker også muligheten for oversvømmelser
og flomfare i lavereliggende deler av bebyggelsen.
Erfaringene viser at såkalt frostsikker dybde er langt
fra sikker idet det er en rekke forhold man har liten
kontroll med som bestemmer frostdybden. Utvikling
av isolasjonsmaterialer som tåler å ligge i grunnen
(mekanisk og fuktteknisk), gjør oss i stand til å velge
mer rasjonelle frostsikringsmetoder.

Hvordan isolere?

Varmekilder og isolasjonsutforming
Hvordan man skal utforme isolasjonen for å frostsikre
ledningene vil være bestemt av forholdene på stedet.
Hensikten med varmeisolasjon er å utnytte tilgjeng-
elige varmekilder. Det er da viktig å velge en 
isolasjonsform der man fortrinnsvis kan utnytte egen-
varmen i strømmende vann og jordvarmen uten 
behov for ekstern energitilførsel.

Ved å legge en plateisolasjon over ledningene 
reduseres frostnedtrengningen i grunnen under 
ledningene. Man har da mulighet for å forhindre at
frosten trenger ned under ledningene i telefarlig
grunn. Jordvarmen, dvs. den varmen som tilføres og
lagres i jorda i sommerhalvåret, vil da være en 
vesentlig varmekilde. Da frostnedtrengningen er
sterkt avhengig av materialene i grunnen, snødekke
etc. vil man ved å legge en plateisolasjon over 
ledningene kunne bruke samme leggedybde for 
ledningene uavhengig av grunnforholdene.
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Hvis man vil unngå fjellsprengning og bruke minimal
overdekning på ledningene (0,4 - 0,5 m), vil 
ledningene over hele frostperioden kunne bli 
liggende i frostsonen. Det er da nødvendig med en
mer aktiv form for frostsikring som betyr at man over
hele frostperioden må ha balanse mellom varmetap
og varmetilførsel. Varmetilførselen vil da primært
være i form av egenvarme fra vannstrømning i 
rørene. Varmeisolasjonen må da utformes slik at 
varmetapet fra ledningene blir minst mulig. Da 
frosten kan trenge  betydelig dypere ned i grunnen
enn ledningens nivå, er det nødvendig å isolere 
ledningene helt fra de omliggende jordmassene.
For samtidig å gjøre vannledningens frostsikkerhet 
mindre følsom for svingninger i temperaturforhold og
vannføring, er det viktig at isolasjonsutførelsen øker
vannledningens varmekapasitet. Det kan f.eks. opp-
nås ved å legge vannledningen inne i en isolasjons-
kasse som fylles med finpukk. Frostsikkerheten for
vannledningen vil øke betydelig når spillvanns-
ledningen også legges inne i isolasjonskassen. Det
skyldes at spillvanns-ledningen i drift blir tilført vann
av høy temperatur. Spillvannsledningen har også 
relativt stor overflate som kan overføre varme til
pukkmassene. Ved å legge vann- og avløps-
ledningene i umiddelbar nærhet av hverandre under
en horisontal isolasjonsplate eller inne i en 
isolasjonskasse, har man mulighet for varmeut-
veksling mellom ledningene.
Da spillvannsledningen er luftet over tak, vil man på
grunn av skorsteinseffekt trekke varm luft fra hoved-
ledningen inn i spillvannsledningen selv når denne
ikke er i drift. Denne varmemengden, som er relativt
beskjeden, er allikevel viktig for å sikre en mer 
kontinuerlig varmetilførsel til omfyllingsmassene.
I separate grøfter vil vannledningens frostsikkerhet
vesentlig være basert på egen vannsirkulasjon eller
varme tilført fra elektriske varmekabler.
Frostsikringen vil ytterligere kunne forbedres hvis
man legger forsyningskabelen for elektrisitet til en 
eller flere boliger i fellesgrøft med vann- og avløps-
ledningene.
Figur 5 a, b og c viser eksempler på hvordan man
kan isolere stikkledninger med vann- og avløps-
ledninger.

Delvis snødekket

Ev. drensledning

Pukk i områder
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El- og signalkabler
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Vannledning med
varmekabel

50 mm

300 mm

500 mm

 Grus e.l. i vei
(Matjord i frimark)

Min. 300 mm i
vei.
Min. 200 mm i
frimark.

250 mm
SP v
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Fjell El- og signalkabler

Vannledning med varmekabel

Grus,
pukk e.l.

200 mm

50 mm

400 mm
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Matjord

v
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Ev. varmekabel El- og signalkabler

Pukk e.l.
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0 

m
m

SP v

Fig. 5 a, b og c. Forskjellige måter å frostsikre stikkledninger inn til 
enkelthus med isolasjon.

Fig. 5b. Stikkledningene er lagt inne i en isolasjonskasse.
Kasseløsningen krever minimale grøftebredder og grøftedybder samtidig
som varmetapet fra ledningene er lite. Kasseisolasjon egner seg derfor
godt i fjellterreng med stor frostbelastning. Forsyningskabelen for elektri-
sitet og signalkabler kan legges inne i isolasjonskassen. Absolutt frost-
sikkerhet oppnås ved å feste en varmekabel på vannledningen.

Fig. 5a. Stikkledningene er lagt under en horisontal plateisolasjon.

Fig. 5c. Stikkledninger frostsikret ved hjelp av en horisontal isolasjons-
plate over ledningene. For å begrense grøftebredden kan man ev. legge
isolasjon over og på siden av rørene. Ledningene kan ligge i løsmasser
over fjell eller i dårlig grunn med høy grunnvannstand der man også for-
hindrer at rørene utsettes for telehiv. Absolutt frostsikkerhet oppnås ved å
feste en varmekabel på vannledningen.
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Hvordan sikre varmetilførselen

Vannets egenvarme, representert ved vannstrømning
i vann- og avløpsledningen, er den viktigste varme-
kilden når vannledninger skal frostsikres ved hjelp av
varmeisolasjon. Fordelen med denne varmekilden er
at den er konsentrert og tilføres internt i de 
ledningene som skal frostsikres. Plastrørenes 
varmeisolerende egenskaper kan da utnyttes fullt ut.
Den vanligste og mest effektive måten å forhindre 
isdannelse i vannledningen, er å foreta en beskjeden
frosttapping. Samme effekt oppnås ved å utføre 
sekundærvannledningene som et ringnett, bruke 
dobbeltledning eller utstyre vannledningen med 
varmekabel, se fig. 6.

Da 10 meter plastvannledning med diameter 
Ø 40 mm bare inneholder ca. 8 liter vann, vil selv en
beskjeden vannføring kunne gi en hurtig vann-
utskiftning i ledningsnettet. Det forhold at mindre
vannledninger inneholder lite vann sikrer hurtig 
varmetilførsel ved vanntapping, men setter samtidig
klare begrensninger på hvor lange driftsstopp vann-
ledningen kan tåle. Vanntemperaturen i hovednettet
som forsyner sekundær- og stikkledningene med
vann, er derfor av stor betydning for hvor lange drifts-
stopp mindre vannrør tåler før de fryser. Med lave
vanntemperaturer i hovednettet, er det desto viktige-
re å anlegge et ringnett som sikrer hyppige vannbe-
vegelser. Vel så viktig er det å foreta en 
varmeisolering for å sikre at vannledningen har et lite
varmetap. I figur 7 er det sammenlignet nødvendig
varmemengde som må tilføres  en uisolert og isolert
vannledning som begge ligger  i frostsonen og har
samme overdekning. Det er uten videre klart at det,
til tross for en betydelig vanntapping, vil oppstå frost-
problemer med en uisolert vannledning i frostsonen.
Valg av frosttekniske gunstige traséer er også en 
viktig faktor for å redusere varmetapet fra vann-
ledningen. Dette kan være grøfter i snødekket 
terreng og under oppvarmede hus. Det vil da være
ledningsnettets samlede varmebalanse over 
ledningstrekket som vil være bestemmende for frost-
sikkerheten, se fig. 8. Ved å legge en sekundær-
ledning under en oppvarmet husrekke, vil man også
kunne tilføre varme til vannrøret.

4,0 W/m

VannSpillvann

16 - 40 W/m
Frostmengde: 20 000 – 50 000 h OC

550 mm

700 mm

VannSpillvann

Sekundærledninger

BK

Q1

QL1 L2

Q2

Eksempel på dobbeltledning med ringledningseffekt

Vannledning lagt som ringledning

Brannkum
Hovedledninger

Fig. 6. Eksempler på måter å sikre en viss vannstrømning i sekundær-
vannledninger og unngå for lange driftsavbrudd.

Fig. 7. Nødvendig varmetilførsel for å frostsikre en uisolert vannledning
som ligger i frostsonen i forskjellige klimaforhold. Isolasjonskassen kan 
f. eks. utføres slik at kassetverrsnittet er frostsfritt med en varmetilførsel
på 4,0 W/m uavhengig av klimabelastningen.
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Tappevann i hus 1 : Q = Q1 + Q2

Q1 L2

Q2 =        L1

Eks: Hvis L2 = 9 · L1 vil
Q1 = 3Q2
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Hvor mye varme avgis fra vann- og 
avløpsledningen?

Vann- og avløpsledningenes egenvarme er avhengig
av vannføring og vanntemperatur. Rørlengden vil da
være bestemmende for hvor stort varmetap som kan
tillates over det frostutsatte ledningsstrekket, 
se fig. 9. Man kan her få et begrep om vann-
ledningens egenvarme og dermed evne til å tåle 
varmetap når vannføring og vanntemperatur er kjent.
Det er forutsatt samme varmetap over hele rør-
strekket og kontinuerlig vannføring i ledningene.
Ved mer ujevn vannføring forutsettes en viss varme-
lagring i omfyllingsmassene.

Ved bruk av kasseisolasjon, som er en mer aktiv
frostsikringsmetode, er vi avhengig av varmetilskudd
fra ledningene. Her har vi lagt til grunn en gjennom-
snittlig varmetilførsel på 4,0 W/m for bestemmelse av 
isolasjonsutførelsen, se fig. 7. Det finnes da flere 

muligheter for å få tilført denne varmemengden. Det 
enkleste er å utføre vannledningen som en ring-
ledning og legge spillvannsledningen sammen med
vannledningen. Med en varmetilførsel på 4,0 W/m er
det forutsatt at hele kassetverrsnittet under dimen-
sjonerende temperaturforhold har temperaturer over 
frysepunktet. Imidlertid ligger det en betydelig sikker-
het i denne antagelsen. Hvis samlet varmeavgivelse
fra vann og avløpsledningen i perioder er lavere enn
4,0 W/m, betyr det ikke at vannledningen fryser selv
om temperaturen i pukkmassene under kasselokket
faller under frysepunktet. Da både plastmaterialet i
vannrøret og pukkmaterialene rundt røret virker som
en rørisolering, vil selv en meget beskjeden sirkula-
sjon i vannledningen forhindre frost. Det eneste som
skjer er at vannledningen vil tåle noe kortere periode
med driftsavbrudd.

Fig. 9.
Tilgjengelig varmemengde som funksjon av rørlengde, vannføring og vanntemperatur. Hvis frostutsatt
rørlengde er 75 m og isolasjonen er dimensjonert for en varmetilførsel på 4,0 W/m, må midlere vann-
strømning over døgnet være ca. 0,035 l/s. Temperaturfallet over rørstrekket er 2,0 °C. Ved bruk av felles-
grøfter for vann og avløp, kan varme avgis både fra vannledningen og spillvannsledningen.
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Fig. 10. Ved å plassere en varmekabel inne i vannledningen er man 
sikret effektiv opptining hvis vannledningen under uheldige omstendig-
heter skulle fryse. Ved bruk av plastrør vil man samtidig utnytte plast-
materialets isolerende egenskaper.

Ledninger Veier Tomteopparbeidelse

Økonomisk, miljøvennlig regulering, 
veiføring, grøftetraseer 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%

Når vi under dimensjoneringen har regnet med en 
relativt beskjeden varmeavgivelsel fra rørene, vil vi
være sikret en isolasjonsmengde som gir vann-
ledningene en tilfredstillende frostsikkerhet. Det er
også viktig at effektbehovet er lite når frostsikker-
heten baseres på bruk av elektriske varmekabler.
Hvis frostsikkerheten delvis baseres på varmetilskudd
fra elektriske varmekabler, er det normalt bare behov
for varmekabler i en anleggsperiode eller i lengre
driftsstansperioder. For stikkledninger der vannføring-
en er mer variabel, kan man som en ekstra sikkerhet
feste en varmekabel på vannledningen. Man er da
sikret tinemulighet hvis vannledningen skulle fryse.
Den mest effektive måten å tine vannrør eller kom-
pensere for utilstrekkelig vannføring, er å legge en
varmekabel inne i vannrøret. En effekt på 10-15 W/m
vil i dette tilfellet sikre hurtig opptining. Varmekabelen
kan også trekkes inn i vannledningene etter at disse
er lagt hvis det viser seg at ledningsnettet ikke har til-
fredsstillende frostsikkerhet, 
se fig. 10.

Når vann- og avløpsledningen ligger i en isolasjons-
kasse, kan man også tine vannledningen ved å helle
varmt vann i, eller blåse varmluft i avløpsledningen.
Denne tinemetoden er særlig aktuell for sekundær-
ledninger som er utstyrt med utvendige kumpunkter
på spillvannsledningen.

Kostnader

Frostisolering av VA-ledninger gir anleggsmessige
store besparelser i form av mindre graving, spreng-
ning og gjenfylling. I tillegg vil reparasjoner og utskift-
ninger bli vesentlig enklere. Bruk av isolasjon gir
grunnere grøfter og åpner for en rasjonell, økonomisk
samordning av alle tekniske anlegg i fellesgrøfter, 
se tabell 1. Hvis man samtidig tar i bruk såkalt «lett
kommunalteknikk» som omfatter en koordinert opp
arbeiding av alle tomtetekniske arbeider, vil både
økonomi - og miljøgevinstene bli meget store. Tabell 1
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 vesent-
lig større.Reduksjonsnippel

32 mm x 1¨
32 mm rør

32 mm rør

32 mm T-rør20 mm pakknippel
m/ reduksjonsnippel
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Hvor mye isolasjon skal man bruke?

Horisontal plate over ledningene
Ved å legge en horisontal isolasjonsplate over 
ledningene, vil man generelt forbedre frostsikker-
heten. For å begrense isolasjonsmengden, vil det
være mest hensiktsmessig å bruke plateisolasjon i 
telefarlige masser og i områder med moderat klima-
belastning på markoverflaten (feks. snødekket mark)
med begrenset frostnedtrengning. Ved å legge en iso-
lasjonsplate over ledningene, sikrer man 
ledningene mot frost i perioder med barfrost. Man
unngår samtidig frost under ledningene som kan føre
til telehiv og driftsproblemer.

Hvis isolasjonsplaten skal tjene som en frostisolering
der man ser bort fra varmeavgivelse fra ledningene,
bør minste isolasjonsbredde være 1,2 m og tykkelse
50 mm, se fig. 11. Denne isolasjonsmengden vil kun-
ne redusere frostdybden med ca. 20% når ledningene
ligger i snøryddet mark. Samtidig vil frostnedtreng-
ningen i ledningsgrøfta være mindre avhengig av 
materialene i grunnen. Man står derfor friere i valg 
av grøftemasser uten at dette har direkte konse-kven-
ser for vannledningens frostsikkerhet. Hvis man øn-
sker større reduksjon i frostdybden, må isolasjons-
mengden økes vesentlig eller varme tilføres under
isolasjonen.

Finpukk,
8–12 mm

Min. 100 mm
50 mm

50 mm

1200 mm

Fig. 11. Frostisolering av en ledningsgrøft i snødekket mark når man ser bort fra varme avgitt fra vann- og avløpsledningene. Jordvarmen vil da være en 
vesentlig varmekilde. Skal isolasjonen ha noen effekt bør isolasjonen ha en minimumsbredde og tykkelse på henholdsvis 1,2 m og 50 mm.
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Isolasjon 
Ekstrudert polystyren

Finpukk,
8–12 mm

Finpukk,
8–12 mm

Kabler  El, Tele, TV

Drensrør

Vannrør

Spillvannsrør

300 mm500 mm 

600 mm

~800 mm

150 mm

200 mm
50 mm

Min.

Min.

~700 mm

Plastheller

Fiberduk

50 mm

Stedlig
masser

Størst effekt av isolasjonsplater over rørene får man 
når man i tillegg til jordvarme kan regne med varme-
avgivelse fra rørene. Hvis vi igjen forutsetter en 
gjenomsnittlig varmetilførsel under isolasjonsplaten i
størrelsesorden 4,0 W/m, vil allerede en isolasjons-
plate med bredde 0,6 m og tykkelse 50 mm over 
ledningene kunne forbedre frostsikkerheten 
betydelig, se fig 12.

Fig. 12. Overdekningen er 0,5 m, isolasjonsbredden 0,6 m og varmetilførselen 4,0 W/m. I sand og grusmasser vil vannledningen som er plassert midt under
isolasjonsplaten, kunne tåle en frostmengde på ca 12 000 h°C (Arendal-klima). Hvis grøfta ligger i naturmark med 0,2 m tykt snødekke, vil ledningene kunne
tåle en frostmengde på ca 24 000 h°C eller Oslo-klima. Det er forutsatt brukt finpukk med lav varmeledningsevne som omfylling rundt ledningene.
Isolasjonen vil da frostsikre vannledningen i en barfrostperiode.
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Isolasjon
Ekstrudert polystyren

Finpukk,
8–12 mm

Finpukk,
8–12 mm

Kabler El, Tele, TV

Drensrør

Vannrør

Spillvannsrør

300 mm

1200 mm

150 mm

200 mm
50 mm

Min.

~ 700 mm

Plastheller

Fiberduk

60 mm

Stedlig
masser

Fig. 13. Med en isolasjonsbredde på 1,2 m og tykkelse på 60 mm vil vannledningen kunne tåle en frostmengde i sand og grusmasser på ca 20 000 h°C.
Samlet gjennomsnittlig varmeavgivelse fra vann- og avløpsledningen er 4,0 W/m. Med et snødekke på ca. 0,2 m vil ledningen kunne tåle en frostmengde
på ca 40.000 h°C. El- og signalkabler er lagt på samme fundament som VA-ledningene under isolasjonsplaten. Varme avgitt fra el.kabelen vil da bidra til å
redusere varmetapet fra vannledningen.

Økes isolasjonsbredden til 1,2 m og tykkelsen til 60 
mm vil ledningene tilsvarende tåle betydelig større
frostmengde, se fig. 13. Man vil generelt få større nyt-
te av en økt isolasjonstykkelse når isolasjons-
bredden økes. For å unngå at grøfta blir for bred sam-
tidig som man får redusert pukkmengden, kan isola-
sjonen trekkes ned på en eller begge sider av rørene.
Isolasjonsmengden kan forøvrig være den samme
som ved bruk av en horisontal isolasjons-
plate. Hvis klimaforholdene krever større isolasjons-
mengder, kan det som regel være mer hensikts-
messig å bruke kasseisolasjon.

Kasseisolasjon

Plateisolasjon over ledningen egner seg best når 
frostbelastningen på jordoverflaten ikke er for stor 
(≤ 20 000h°C) eller ledningene ligger i fuktige tele-
farlige masser med høy grunnvannstand der man ikke
ønsker å grave for dypt. I områder med større frostbe-
lastning, og steder der ledningene er mer frostutsatt
f.eks. fjellterreng og snøryddede områder, vil frost-
nedtrengningen kunne bli betydelig. I dette 
tilfellet vil det være mer hensiktsmessig å bruke 
kasseisolasjon. Ved bruk av isolasjonskasse vil vann-
ledningen bli liggende i frostsonen og er avhengig av
en viss varmetilførsel for frostsikring.
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Finpukk,
8–12 mm

700 -800 mm

Min.500 mm

250 mm

50 mm

50 mm

50 mm
50 mm

150 mm

Sp
V

Isolasjonskassens størrelse og tykkelsen vil være 
bestemt av rørdimensjoner og frostmengde. For å 
redusere kassens overflateareal og dermed varme-
tapet, og ikke bruke mer isolasjon enn nødvendig, er
det viktig at kassen er så liten som mulig. Samtidig er
det en fordel i størst mulig utstrekning å bruke en
standardkasse som kan dekke de fleste tilfellene.
Største rørdimensjoner på stikk- og fellesledninger er
normalt Ø 75 mm  for vannledningen og Ø125 mm
for spillvannsledningen. Minste innvendige bredde og
høyde i isolasjonskassen kan da være 250 mm og
150 mm, se fig. 14.
En isolasjonskasse med innvendig bredde 300 mm og
høyde 200 mm kan brukes som standard for alle 

aktuelle rørdimensjoner for sekundærnettet. Denne
kassen vil kunne lette monteringen og øker lednings-
nettets varmekapasitet og dermed evnen til å tåle
lenger driftsstans. Kassens isolasjonstykkelse fast-
legges på bakgrunn av frostmengde og vannføring.
Da sekundærvannledningene er dimensjonert for for-
bruk, kan rørdimensjonen brukes som et mål for
vannføringen. Isolasjonstykkelser som funksjon av
frostmengde og rørdimensjon er angitt i tabell 2. For
de minste rørdimensjonene er det lagt til grunn en
gjennomsnittlig varmeavgivelse fra ledningene over
døgnet på 4,0 W/m. For større sekundærledninger der
man er sikret en mer kontinuerlig vannføring, er det
forutsatt en varmeavgivelse på 5,0 W/m.

Fig. 14. Vann- og avløpsledninger lagt i en isolasjonskasse med innvendig bredde 250 mm, høyde 150 mm og tykkelse 50 mm. Minste overdekning for
ledningene er ca. 0,5 m som gir en grøftedybde på 0,7 - 0,8 m. Det fylles pukk både inne i og utenfor isolasjonskassen.

Tabell 2. Kasseisolasjon. Isolasjonstykkelse som funksjon av frostmengde og rørdimensjoner.

Rørdimensjoner [mm] Frostmengde [h°C] Isolasjonstykkelse [mm]

F ≤ 40 000 50
Spillvann = 110 og vann < 75 40 000 < F ≤ 50 000 60

F > 50 000 80

F ≤ 50 000 50
Spillvann = 125 og vann 63 - 75 F > 50 000 60



Frostsikr ing av sekundær-  og st ikkledningerStyrofoamAVANCE

Praktisk utførelse

Da varmeisolasjon brukes for å oppnå stor varme-
ledningsmotstand med lite materialbruk, er det viktig
å være nøye med utførelsen. Det kreves derfor en
god tilpasning mellom isolasjonsplatene og kasse-
elementene. Best tilpasning oppnås når plater og
kasselokk er utført med en falsforbindelse. Finpukk
brukes både som omfyllingsmaterialer for rør og 
isolasjon. I tillegg til lav varmeledningsevne 
(0,6 W/mK), har pukkkmaterialene stor porøsitet 
(ca. 40%) og ikke evne til å holde på fuktighet. Man
eliminerer dermed muligheten for forurensing av
vannledningen ved lekkasjer, og oppnår samtidig at
grøfta kan brukes som magasin og vannvei for over-
vannet.

Fellesgrøfter for tekniske anlegg
Ved å frostsikre vann- og avløpsledningene ved 
hjelp av isolasjonsmaterialer, kan disse legges bety-
delig over frostgrensen. Forholdene ligger da godt til 

rette for å bruke fellesgrøfter for alle tekniske anlegg
og dermed få flere kostnadsbærer for grøfta, 
se fig. 15. Hvis forholdene tilsier grunnest mulig grøft,
kan kablene legges på samme fundament som 
ledningene. Man kan også legge kablene i nivå over 
isolasjonslaget og dermed oppnå en enklere kabel-
trekking. Hvis man bruker plateisolasjon, kan kablene
legges på siden under isolasjonslaget der el. kabelen
bidrar med varme til grøfta, se. fig 13. Når man 
bruker kasseisolasjon, er det vesentlig stikkabler inn
til enkeltboligene som det kan være hensiktsmessig å
legge inne i isolasjonskassen. Ved bruk av elektrisk
oppvarming, vil effektbehovet øke i takt med kulde-
intensiteten. Kabelen vil derfor bidra til å øke frostsik-
kerheten i kalde perioder. Når pukkmassene i 
grøfta skal tjene som et vannmagasin og transportvei
for overvann, bør det legges en fiberduk i grøfta for å
sikre at finstoff ikke trenger inn og tetter pukk-
massene.

800 mm

Ev. fiberduk

Isolasjonskasse

Finpukk,
8–12 mm

Finpukk,
8–12 mm

600 mm

Kabler

Plastheller

Drensrør

Vannrør

Spillvannsrør

700 mm

Stedlig masse

Fig. 15. Bruk av fellesgrøfter for alle tekniske anlegg. I tillegg til flere kostnadsbærere til grøfta vil man også kunne utnytte varme avgitt fra elektriske kabler.



Frostsikr ing av sekundær-  og st ikkledninger StyrofoamAVANCE

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)



Markedsføring, kundeservice, salg

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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