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Norge er et land med store

klimavariasjoner og

temperaturforskjeller. Hele landet kan

bli utsatt for tele, og i noen områder

kan teledybden bli over to meter.

Veier, andre trafikkområder, og anlegg

må beskyttes for å kunne

opprettholde sin funksjon. Dette kan

effektivt gjøres med STYROFOAM

isolasjonsplater.

Ved bruk av STYROFOAM isolasjon

minsker risikoen for frostskader og

dermed også kostnadene for

reparasjoner og vedlikehold. 

Platene finnes i forskjellige kvaliteter

og kan derfor dimensjoneres for riktig

kuldemengde og bruksområde.

Denne form for frostisolasjon blir

dessuten ofte enklere og billigere enn

utgraving og fylling med grus.

I følgende avsnitt gis beskrivelse av

de vanligste mark- og anleggsarbeider

og hvordan de isoleres. Beskrivelsene

er ment å vise muligheter, ikke å

fungere som eksakte beskrivelser.

*

*

*
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Observer!
Informasjonen i denne brosjyren var den

mest aktuelle ved publiseringstidspunktet.

Det kan bli forandringer. Ved spesifikasjon

av STYROFOAM er det viktig at de

absolutt siste henvisninger og

rekommendasjoner blir fulgt. Kontakt

Dow sine representanter eller besök vår

webside: www.styrofoameurope.com
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Innhold Introduksjon

Denne brosjyre beskriver hvordan STYROFOAM ekstruderte
polystyrenplater fra Dow brukes som frostisolasjon.
Prinsipper, konstruksjoner og innstallasjonsmetoder for frost
og teleisolasjon blir forklart.

*Varemerke til Dow Chemical Company



Dimensjoneringsforutsetninger
Telesikring med isolasjonsmaterialer

baseres på varmemagasinet i jorda

fra sommerhalvåret. Isolasjonslaget

reduserer varmetapet i vinterhalvåret

slik at frosten ikke trenger ned i

telefarlig undergrunn. Varmemagasinet

øker desto høyere årsmiddel-

temperaturen er på stedet.

Frostpåkjenningen karakteriseres ved

stedets frostmengde F som er

summen av lufttemperaturen under

frysepunktet multiplisert med den

aktuelle tiden per døgn for hele

frostsesongen.

Den uttrykkes vanligvis i “timegrader”

(h ˚C). F100 angir den frostmengden

som statistisk sett antas å bli

overskredet en gang hvert hundrede

år, og F10, F2 tilsvarende for hvert

tiende år, resp. hvert annet år. F100

kan i praksis betraktes som stedets

maksimale frostmengde, og F2 som

den midlere frostmengden.

Årsmiddeltemperaturen tm og frost-

mengder i luft F100 - F10 er oppgitt for

et representativt utvalg av kommunene

i Norge i “Kommunetabellen” bak i

heftet side 34.

Med kjennskap til disse frostmeng-

dene og årsmiddeltemperaturen på

stedet, har man ved beregninger

funnet de tilsvarende

isolasjonstykkelsene som hindrer

frostnedtrengning i telefarlig

undergrunn. Resultatene h10 - h100 er

gitt i kommunetabellen side 34.

Det er regnet med snøfrie flater.

Lokale klimaforhold må alltid vurderes

ved praktisk dimensjonering! I

høyereliggende områder må frost-

mengden økes og årsmiddeltempera-

turen justeres noe ned. Det samme

gjelder områder med mye kaldluft og

utstråling. Særlig i fjord-strøk kan

frostmengdene variere mye fra sted

til sted. Dersom kommunesenteret

ligger ved fjorden, kan tabellverdiene

være alt for lave inne i dalstrøkene i

samme kommune. Kontakt lokalkjente

folk, i alle fall kommunens tekniske

etat!

En frittliggende snøfri isolert flate vil

på grunn av utstråling mot kald

himmel få overflatetemperaturer som

er lavere enn i luften, og dermed

større frostmengde. Dette vil til en

viss grad kompenseres av

solinnstråling vår og høst, og er tatt

hensyn til i dimesjoneringsdiagrammet

for vanlige forhold utendørs.

For overflater med mye utstråling og

lite solinnstråling, f.eks. i skygge/mot

nord, bør frostmengdene justeres noe

opp hvis flatene også er konstant

snøryddet. Motsatt vil flater under tak

få ca 10 % mindre frostmengde.

Korreksjon av

årsmiddeltemperaturen:

I Norge synker årsmiddeltemperaturen

normalt med 0,6 - 0,7 ˚C for hver 100

meter stigning, og dette kalles “den

vertikale temperaturgradienten”. For

å opprettholde sikkerhetsnivået for

høyereliggende steder ved telesikring

med isolasjon, må korrigert

årsmiddeltemperatur beregnes ved at

verdien i Kommunetabellen reduseres

med 0,7 ˚C per 100 meter

høydeforskjell mellom anleggsstedet

og kommunesenteret. For typiske

dalstrøk i innlandet kan denne

temperaturgradienten være betydelig

mindre, men en reduksjon av den

beregningsmessige korreksjonen på

slike steder, bør være basert på

informasjoner om temperaturforhold-

ene, og ikke bare på antakelser.

Er årsmiddeltemperaturen på stedet

mindre enn +1 ˚C, er varmemagasinet i

jorden så lite at metoden blir usikker

og krever en ekspert utredning, for å

løse telesikkringen.
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Introduksjon
Det er blitt vanligere å teleisolere

veier med høyeffektive

isolasjonsmaterialer. Ved å isolere

med SOLIMATE kan man forenkle

telebeskyttelsen i nye og

eksisterende veier radikalt. Man har

isolert veier med STYROFOAM i over

34 år. Det eldste objektet i Norge er

forsøksfelt Kjellstadveien 1966.

Fordelene med SOLIMATE-

produktene er mange, både for eiere

og brukere. En forbedret

telebekyttelse minsker kostnadene

for vedlikehold betraktelig. En vei

uten teleskader gir økt sikkerhet. En

jevnere vei innebærer bedre

kjørekomfort, samtidig som

bensinforbruket minsker med store

miljøgevinster som følge.

Ved å bruke SOLIMATE ved

teleisolasjon av eksisterende veier

kreves mindre inngrep i

veikonstruksjonen.

Spesifikasjoner
Hovedkrav som stilles til

isolasjonsmaterialer for veier:

◆ tilstrekklig isolasjonsevne mot

frost i telefarlig grunn i

konstruksjonens levetid (50 år).

◆ tilstrekklig holdbarhet og

trykkfasthet for lang-og

korttidsbelastninger.

◆ meget lav vannabsorbsjon ved

diffusjon (NS EN 12088)

◆ meget lav vannabsorbsjon ved

frysning/tining i fuktig miljö

(NS EN 12091)

Andre viktige krav er at

motstandsevnen mot

miljøpåvirkninger er god og at

konstrukksjonsmetodene er enkle og

sikre.

Forsterkningslagets tykkelse
For å beskytte isolasjonen når

resterende fylling påføres, og for

eventuell trafikk er det nødvendig

med et forsterkningslag.

◆ minst 250 mm for XPS med 

σp ≥ 0,35 MPa

◆ minst 350 mm for XPS med

0,25 MPa ≤ σp < 0,35 MPa

Vibrerende dampveivalser med større

statisk linjelast enn 25 kN/m må ikke

brukes ved komprimering av laget

nærmest isoleringslaget.

Trykkfasthet
Normalt brukes SOLIMATE 400 i

veger og plasser. Denne tåler

belastningene med en gruspute ned

til 250 mm tykkelse. Med over

350 mm grus over isolasjonen kan i

prinsippet SOLIMATE 300 benyttes,

men på grunn av risikoen for

overbelastning fra anleggstrafikk

anbefales ikke dette generelt.

Overbygningen må fordele

hjultrykkente på vegoverflaten, slik at

isolasjonslagets trykkstyrke ved

gjentatte trafikklaster ikke overskrides.

Samtidig må påkjenninger i anleggs-

perioden ikke overbelaste isolasjonen.

Vegdirektoratet angir følgende krav til

overdekning for veger:

Dette gir følgende krav til tykkelse av

grus/pukklag over ulike typer

SOLIMATE:
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➀ Belegg

➁ Bærelager

➂ Grus

➀ Belegg

➁ Bærelager

➂ Lettklinker
i sekk

➀ Belegg

➁ Bærelager

➂ Lettklinker

➀ Belegg

➁ Bærelager

➂ SOLIMATE

➃ Avrettningslag

Figur 01:  Sammenlikning mellom ulike isolasjonsmaterialer og SOLIMATE
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Tabell 01

Krav til isolasjonsmaterialers trykkfasthet,
avhengig av overliggende gruslag

SOLIMATE
type

Trykkfasthet
NS EN 826

kN/m2

Minste
overdekn.

cm

SOLIMATE 200 200 60

SOLIMATE 300 300 40

SOLIMATE 400 400 30

Tabell 02

Minste overdekning for SOLIMATE i veger med
asfaltdekke



Termisk dimensjonering
Statens vegvesen har utarbeidet

tabeller med nødvendig tykkelse av

vegisolasjon for samtlige kommuner i

landet i håndboka “Vegbygging”.

Statens vegvesen angir h10, som

tilsvarer frostmengden F10 som riktig

isolasjonstykkelse for veger.

Tabellene gir altså resultatene direkte,

uten å finne årsmiddleltemperatur og

frostmengder, men forutsetter en

vurdering av anleggsstedets lokalklima.

Fordi lokalklimaet kan variere sterkt,

bør man derfor øke isolasjonstykkelsen

om man er i tvil, f.eks. 10 mm. Større

økning kan være nødvendig på særlig

utsatte steder, f.eks. i høytliggende

eller åpne områder med mye kaldluft

og utstråling.

Vegskulder må isoleres for å hindre

tele fra siden, også kulverter og

underganger må telesikres. Dessuten

må overgangen mellom telesikret og

ikke telesikret veg utjevnes ved såkalt

utkiling. Veger dimensjoneres for 

“10-års vinter”, og tilhørende

isolasjonstykkelse h10 for SOLIMATE

er gitt i Kommunetabellen side 34.

Lokale klimaforhold skal alltid vurderes.

Statens vegvesen krever “40 års

termisk levetid” som innebærer at

vegen etter 40 år skal tåle en

“normalvinter”, dvs F2. Dette stiller

krav til isolasjonens spesifikke

fuktopptak og minstetykkelse.

Minste isolasjonstykkelse for

SOLIMATE skal være 40 mm. Ved

dimensjonering av isolering i mark

skal det tas hensyn til den fuktighet

isolasjonen absorberer Ref NS 3031.

For SOLIMATE-produktene er

fuktopptaket lite og korrigeringen

gjøres som et ∆λ (delta lambda)-

tillegg til den klassifiserte

varmekonduktivitetsverdien.

Tidlig ising
Det er uventede variasjoner i

isdanningstendensen over kortere

distanser som er spesielt farlig.

På steder der isdannelsen er stor,

f.eks. ved vann eller i permanent

skygge, bør man være ekstra

oppmerksom. Overganger mellom

isolert og ikke isolert vei bør ikke

legges i slike områder eller i svinger.

Det viktigste for å unngå ising er

overbygningsmaterialet og -tykkelsen.

En velgradert fuktig naturgrus i

overbygningen vil ha så stor varme-

kapasitet og varmeledningsevne at

den kompenserer for utstrålingen,

vesentlig bedre enn grove knuste

materialer som pukk og kult.

Økning av overbygningstykkelsen gir

også redusert isingstendens, og de

angitte minste overdekningene gir en

god sikring mot sterk ising. Veger

med minst 300 mm grus over

isolasjonen iser ikke mer enn

uisolerte veger av kult og pukk.

Figuren 02 viser resultatet fra

undersøk-elser som ble utført ved

VTIs glattkjøringsbane i Linkøping.

Stablene i figuren viser tiden i timer (h),

når veibanens temperatur har vært

under -2 ˚C, i løpet av de tre

forsøksvintrene. De viser også

tidsforskjellen i prosent sammenliknet

med en konvensjonell, uisolert

konstruksjon (lengst til venstre i

figuren).

05

Isolering av veier

Figur 02:  Tidsrom når veibanens temperatur er lavere enn -2 ˚C for noen typer av

overbygning indikerer forskjellig grad av risiko for glattis.
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➀ Bit. belegg

➁ Grus

➂ Sand

➀ Bit. belegg

➁ Grus

➂ Sand

➃ SOLIMATE

➄ Avrettningslag

➀ Bit. belegg

➁ Grus

➂ Sand

➃ SOLIMATE

➄ Avrettningslag

➀ Bit. belegg

➁ BG*

➂ Fjellkross

➃ Sand

➀ Bit. belegg

➁ SOLIMATE

➂ Grus

➃ Sand

*Bitumenstabilisert grus
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Overbygning

Nye veier

Dimensjonering av overbygningen

vurderes etter følgende faktorer:

◆ jevnhetsklasse

◆ grad av telefare i undergrunnen

◆ aktuell klimasone

◆ isolasjonsmateriale

◆ tidlig ising

◆ utkiling

Teleisolasjon med SOLIMATE skal

alltid legges på et avrettningslag.

Materailvalg gjøres i samsvar med

“Vegbygging”.

Isolasjonen legges på avrettningslaget

i et eller to lag. Doble lag brukes for

ufalsede plater, der plateskjøtene er

forskjøvet slik at ingen

gjennomgående sprekker oppstår

(figur 03). Platene skyves godt

sammen og låses med en spesiell

låsemekanisme - Foamlock 

(figur 04) Ca 1,5 Stk/m2. SOLIMATE

har en skrå fals som gjør leggingen

enklere.

Over isolasjonsplatene legges

forsterkningslaget, tykkelse ref tab. 02.

Forsterkningslaget skal legges på

forsiktig slik at ikke isolasjonen blir

forskjøvet. Komprimeringen utføres

med veivals, statiske linjelast må ikke

overstige 25 kN/m. Isolasjonen bør

legges ut forbi veikanten, avkjørsler

isoleres minst 2,5 meter. (figur 05).

Eksisterende veier

Ved forbedring av allerede eksisterende

veier kan avrettningslaget bestå av

eksisterende overbygning som jevnes

ut.

Avstanden til veidekket bør dog være

500 mm. Ettersom det isolerende

sjiktet bremser varmestrømningen fra

veiens undergrunn, kjøles overflaten

raskere ned, enn ved uisolerte

veipartier. Derfor kan temperaturen

synke under frysepunktet og føre til

uventet isbelegg og glatte veier.

Dette motvirkes ved nevnte 500 mm.

For å minske forstyrrelser på trafikken

er det ofte nødvendig å ta halve

veibanen av gangen. En tilfeldig

sperre langs midten forenkler

sammenføringen av isolasjonsplatene

fra begge kjørebanene.

Teleisolasjon

Nye veier

Kravene til isolering av nye veier og

trafikkområder styres av faren for tele

i bakken, veistandarden, anleggs- og

vedlikeholdskostnader og trafikk

belastningen. Figur 06 viser den

prinsipielle oppbygningen av en ny vei

med telebeskyttelse av SOLIMATE

isolasjonsplater.

Eksisterende veier

Ved planlegging av telebeskyttelse av

eksisterende veier må man ta hensyn

til følgende faktorer:

◆ grunnforhold og drenering

◆ bæreevne, tendens til

teledannelse og teleskader i

eksisterende overbygninger

◆ geometriske forhold (høyde,

tverrprofil...)

◆ tidlig ising

◆ utkiling

◆ brønner, kulverter og faste

konstruksjoner

◆ trafikktekniske forhold
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Figur 03

Ca 2,5 m

Figur 05 Avkjørsel

➀ Veidekke

➁ Bærelag

➂ Forsterkningslag

➃ SOLIMATE

➄ Avrettningslag

➅ Undergrunn

Figur 06

➁
➀

➂

➃
➄
➅

Foamlock

Figur 04  Foamlock
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På eksisterende veier kan isolasjonen

enten plasseres på allerede

eksisterende overbygning (figur 08)

eller graves ned (figur 07). 

Nedgravd isolasjon kan være den

beste løsningen innen boligfelt, for å

unngå høydeøkning eller andre

problemer ved tomtegrenser. 

Utkiling
For å unngå for brå overgang mellom

en telefarlig og en telesikker eller

frostisolert vegstrekning, må det

utføres en utkiling med telesikre

materialer eller isolasjon som endrer

telehivet grandvis. “Vegbygging”, kap

512.43 angir følgende minste

utkilingslengder:

Enkel trappeutkiling:
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Isolering av veier

➀ Veidekke

➁ Bærelag

➂ Forsterkninglag

➃ SOLIMATE

➄ Nedre del av gammel overbygning

➅ Underlag

Figur 08
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➃

➄

➅

➁

➀

➂
➃

➄

➀ Veidekke

➁ Bærelag

➂ SOLIMATE

➃ Ev. avjevningslag

➄ Eksisterende vei som skal bearbeides

➅ Underlag

Figur 07

➅

Dim. hastighet, km/t Utkilingslengde l, m

60 15

80 20

100 25

Tabell 03

Utkilingslengder. (2)

SOLIMATE

Utkiling mot telesikker veg.

Isol. tykkelse isolert
veg, mm

Ikke isolert
område

50 -

60 -

70

Isol. tykkelse i utkilingsområdet, mm
(4 like lange felt)

40

40

50

30

30

40

20

20

30

20/0

20/0

20 -

80 60 40 30 20 -

100 80 60 40 20 -

Tabell 04
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STYROFOAM Løsninger

Eksempler på veger og plasser

telesikret med SOLIMATE

Forsterkning av eksisterende veg

med SOLIMATE
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➀ Asfaltgrus betong, 30 mm

➁ Knust fjell, 200 mm

➂ Knust grus/Knust fjell, 300 mm

➃ SOLIMATE 400

➄ Sand, 50 mm

➅ Asfalt betong, 80 mm

➆ Asfaltert grus, 120 mm

➇ Knust fjell, 500 mm

➁

➀

➂

➅

➆

➇

Figur 09  Hovedveg

➃

➄

➃

➄

➀ Asfalt betong, 30 mm

➁ Knust fjell, 400 mm

➂ SOLIMATE 400

➃ Sand, 50 mm

➄ Knust fjell, 200 mm

➅ Knust grus/Knust fjell, 300 mm

➆ SOLIMATE 400

➁

➀

➂

➀

➄

➅

Figur 10  Samleveg

➆

➃

➃

➀ Asfalt betong, 80 mm

➁ Asfaltert grus, 80 mm

➂ Knust grus/Knust fjell, 250 - 300 mm

➃ SOLIMATE 400

➄ Sand, 50 mm

➅ Stein, 80 mm

➆ Sand, 40 mm

➇ Sementstabilisert grus, 180 mm

➁

➀

➂

➅

➆

➇

Figur 11  Terminalanlegg maks 15 t

aksellast

➂

➃
➃

➄
➄

≤ 1500 ÅDT ≤ 10000 ÅDT

≤ 500 ÅDT ≤ 1500 ÅDT

Asfaltdekke Betongstein

➀ Asfaltgrus betong, 30 mm

➁ Bærelagsgrus, 300 mm

➂ SOLIMATE 400

➃ Sand, 50 mm

➄ Stein, 60 mm

➅ Sand, 40 mm

➆ Knust grus/Knust fjell, 320 mm

➁

➀

➂

➄

➅

➆

Figur 12  Atkomstveg parkeringsplass

➂

➃
➃

≤ 300 ÅDT ≤ 300 ÅDT

For “lett P-plass” for personbiler og for
gang - og sykkelveger kan bærelaget
reduseres fra 300 til 250 mm knust
fjelleller grus (Knust grus/Knust fjell),
forutsatt forsiktig utførelse slik at
isolasjonen ikke skades.

➀ Betong C 45, 180 - 200 mm

➁ Knust fjell, 400 mm

➂ SOLIMATE 400

➃ Sand, 50 mm

➄ Betong C 45, 200 - 220 mm

➅ Knust fjell, 600 mm

➁

➀

➂

➅

Figur 13  Betongveger

➂

➃

➃

➄

≤ 5000 ÅDT
Samleveger Hovedveger

≤ 15000 ÅDT

➀ Vegdekke, 50 mm

➁ Bærelag, 150 mm

➂ Nedre del av gammel overbygning

➃ Forsterkningslag, ≥ 300 mm

➄ SOLIMATE 400

➁

➀

➂

➀

➁

Figur 14

➂

➃

➄

Eksisterende
veg

Delvis
utgravning av
gammel veg

Undergrunn
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Henv.: “Vegbygging”, og “Kulverter

og rør”.

Det knytter seg flere krav m.h.t. frost

og tele for slike konstruksjoner:

A Sikring av konstruksjonen og

overliggende veg mot telehiv og

teleskader

B Utkiling av telehiv i overliggende

ikke telesikret veg.

En kulvert vil gi ulik frostvirkning om

den er vannførende eller tørr.

Vannførende kulverter vil gi ingen

eller liten frostbelastning på grunnen,

men mindre kulverter vil gjerne fryse

tørre om vinteren, og må derfor

sikres mot telehiv etter reglene her.

A Telesikring av kulvert og
undergang

Små stikkrenner med indre diameter

mindre enn 0,6 m behøver bare å

sikres ved åpningene. For større

kulverter og underganger øker indre

frostbelastning med tverrmålet/

diameteren som vist i tabell 05. Fra

åpningen dimensjon-eres det for full

frostbelastning i en lengde som

tilsvarer frostdybden i sand/grus på

stedet.

Plassering av SOLIMATE i tverrsnittet

og ved åpningene framgår av figur 15.

I kalde strøk kan det være aktuelt å

kombinere SOLIMATE med et lag

underliggende telesikre masser.

Isolasjonstykkelsen h10 finnes av

Kommunetabellen side 34, etter evt

justering for kalde steder i kommunen.

Isolasjonstykkelsen h100 for brokar og

underganger etc finnes på grunnlag

av F100 og årsmiddeltemperaturen på

stedet (kommunetabellen side 34).

Se telesikkrin av voppvarmede

konstruksjoner side 29 og

monogrammet figur 52.

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

Kulverter, underganger, landkar etc.

Figur 15  Telesikring av åpninger kulvert/undergang

b1

hk

hk

b2

d

1,0 m

h100

h100

d

Ikke telefarlig materiale

SOLIMATE

Evt. drensledning

Største innvendige
mål d (meter)

Kulvert* :
0,6 <d ≤ 1,0
1,0 < d

0,3 • d • h10

(0,3 + 0,1•d) • h10

Undergang : h100

Minste tykkelse 
h av SOLIMATE

Tabell 05

*): d innsettes med tallverdien i meter

Nødvendig tykkelse av SOLIMATE
for kulverter og underganger.

hf

h1

h2

b1 = d + 2(hf - h1)
b2 = d + 2(hf - h2)

0,5 m
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Hvis kulverten/ undergangen ligger i

eller nær telefarlig grunn, kan

frostangrep innenfra denne gi telehiv

på vegen. Dersom konstruksjonen er

telesikret etter reglene i pkt. A, vil

dette allikevel eliminere telen.

Frostangrep på vegen fra sidene må

imidlertid kontrolleres.

B Utkiling av telehiv i
overliggende ikke frostsikret
veg:

Stikkrenner, kulverter og underganger

som krysser en ikke frostsikret veg

skal sikres mot ujevne telehiv i

vegen. En varm (f.eks. vannførende)

kulvert i vegens frostsone vil gi lokal

tining og følgelig en dump i veg med

telehiv. Telesikring av en kulvert som

ligger høyt i frostonen vil bare delvis

hindre slik setning fordi det alltid vil

være tint under kulverten. Ulempene

med dette reduseres med utkiling, se

figur 17.

En tørr kald kulvert under vegens

frostsone bør frostsikres i h.h.t. pkt.

A for å hindre økt telehiv på vegen

nedenfra. Det er da unødvendig med

utkiling.

Telesikring av landkar og
støttemur:
Slike faste konstruksjoner i

forbindelse med veganlegg må

dimensjoneres frostteknisk som vist

under hovedkapitel “Telesikring av

uoppvarmede konstruksjoner”.

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

Kulverter, underganger, landkar etc.

Innenfor frostsonen Innenfor frostsonen Innenfor frostsonen

h

I

h

I

h

Telehiv

Tilbakefylte
masser

Normal
frostdybde

Figur 17  Utkiling av kulverter i forskjellige dybder under ikke frostsikret veg

I Utkilingslengde i h.h.t tabell 03 side 07
h SOLIMATE - tykkelse i h.h.t. tabell 05 side 09
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Introduksjon
Norges Statsbaner NSB† har vært

pionér på frostsikring av baner, og har

telesikret flere hundre km teleutsatte

strekninger med produkter fra

STYROFOAM Programmet.

Dimensjoneringen baseres på

maksimal frostmengde F100.

Frostsikringen utføres gjerne i

forbindelse med utskifting eller

rengjøring av ballasten.

Spesifikasjon Sverige
Med henvisning fra

Naturvårdsverkets forskrifter om

HCFC og CFC har Banverket

gjennomført en policy, at all termisk

isolasjon skal utføres med HCFC-HFC

og CFC frie celleplastprodukter.

Banverkets policy tar dermed hensyn

til Naturvårdsverkets forskrifter om å

forebygge skader på atmosfæren

som følge av kjemiske produkter.

Som frostbeskyttelse i spor må kun

ekstrudert celleplast brukes.

Produktets evne til å lede varme,

(varmekonduktivitet), skal ha en

λ.verdi ≤ 0,036 W/(m•K). STYROFOAM

for skulderlast på 250 kN skal ha en

densitet på minst 40 kg/m3.

Ved de dynamiske

belastningsforsøkene skal

deformasjonen mellom det 10:ende

og 2 000 000:ende lastbytte være

maks. 5% av prøvens tykkelse.

Produkter for skulderlast 250 kN skal

ha en trykkfasthet på minst 450 kPa††.

Dette tilsvarer SOLIMATE 500 RE-A-N

resp. RS-A-N.

For at produktet skal kunne brukes

som isolasjon til jernbane, skal

materialet være godkjent av

Banverket etter en test på et

prøvningsinstitutt som er godkjent av

Banverket.Dette reguleres etter den

fullstendige testmetoden som

fremstilles i BVF 585:53. 

SOLIMATE 500 RE-A-N resp. RS-A-N

er godkjent av banverket.

Norge
I Norge dimensjoneres frostsikring av

jernbane, etter JVB’n tekniske

regelverk.

Isolasjonslaget legges høyt i

banefundamentet med minst 300 mm

ballast mellom platene og underkant

sviller. Under isolasjonen ligger grus i

forskjellig tykkelse, avhengig av

frostbelastningen. JVB benytter

gjerne faste isolasjonstykkelser 60 og

100 mm, og regulerer

frostkapasiteten med tykkelsen av

gruslaget. Se figur nedenfor. I

diagrammet har man lagt til 10 mm

isolasjon på grunn av innpressing av

pukk i isolasjonen.

JVB’s krav til isolasjonsmaterialet er:
- HKFK-fri ekstrudert polystyren
- Trykkfasthet: min 400 kN/m2 v/

5% def
- Tørr densitet: min 38 kg/m3

- Varmekonduktivitet: DIM VERDI
0,037 W/(m•K)

Utkiling
Utkilingens lengde varierer avhengig

av isolasjonstykkelsen. Utkiling

bygger opp isoleringen i etapper til

ønskelig frostbeskyttelse er oppnådd

og trapper i omvendt rekkefølge ned

tykkelsen der isolasjonen opphører.

Avretting utføres ikke der

isolasjonsstrekningen er tilsluttet et

fast anlegg uten risiko for

frosthevelse av sporet, som f.eks.

ved bro- og fjellanlegg.

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

4,0 m - 5,0 m

Underlag

SOLIMATE 500 RS-A-N

4,0 m - 5,0 m

Figur 19

Figur 20

60 mm

Isolering av jernbane

† Nå jerbaneverkets (JVB)
†† 5% Def.

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

G
ru

st
yk

ke
ls

e,
 m

0 10000 20000 30000 40000 50000
Frostmengde, h ˚C

SOLIMATE

0,4 m
pukk Grus

Isolasjonstykkelse

60 mm

100 mm

≥ 0,3 m

Svill
Pukk

Sand eller grus
SOLIMATE 500 RS-A-N

Figur 18

SOLIMATE 500 RS-A-N
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Plassering i svinger

Kileformede celleplastplater kan

brukes i svinger med en svingradius

på under 1500 m. Disse kan kun

fremstilles mot ordre. Plater med

lengde 4,0 til 5,0 meter har kileform

fra 600 mm ned til 40 mm i bredde.

Avhengig av svingens radius legges

de kileformede platene inn med

varierende avstand.

Det blir produsert plater for svinger

for både en. og tolags isolasjon.

For ett lag finnes det falsede plater

for bruk i høyre- eller venstresvinger.

Ved bestilling må svingens grad av

avvik til høyre eller venstre, med

hensyn på retningen for platene,

angis.

Ved to lag med forskjøvet skjøt

brukes plater med rettskårne kanter,

som passer til både høyre- og

venstresvinger. Plater for spesielt

store belastninger kan fremstilles

etter behov.

STYROFOAM Løsninger
For isolering av jernbane brukes

SOLIMATE 500 RE-A-N/RS-A-N.

Hvis frostbeskyttelsens tykkelse er

mindre eller lik 100 mm kan

SOLIMATE-isolasjonen legges i ett

lag. Da skal platene være falsede til

halvparten av platens tykkelse med

60 mm dyp skrå fals langs platenes

langside for å unngå kuldebroer.

Ved tykkere frostbeskyttelse enn

100 mm brukes SOLIMATE

isolasjonsplater med rett kant i to lag.

Det isolerende laget legges høyt i

banefundamentet med minst

300 mm ballast mellom platene og

underkanten. Avhengig av risikoen for

teledannelse legges et gruslag av

varierende tykkelse under SOLIMATE-

platene.

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

Vertikal trykkfasthet SOLIMATE 400-A-N SOLIMATE 500-A-N

Dynamiske kompresjonskrav

Skulderlast, kN
Densitet, kg/m3

Trykkfasthet, kPa
Deformasjon, % av tykkelse

≤ 225
35 – 40
≥ 350
≤ 5

Skulderlast, kN
Belastning, maks. kPa
Belastning, min. kPa
Belastningsform, trapeseformet firkantbølge

med stigningstid ved 90% av amp.,millisek.
Deformasjon, % av tykkelse
Belastnings skifte, antall
Belastnings skifte, Hz

≤ 225
150
10

20
≤ 5
2 x 106

1,0 – 4,0

≤ 250
40 – 50
≥ 450
≤ 5

≤ 250
200
10

20
≤ 5
2 x 106

1,0 – 4,0

600 mm 400 mm 400 mm

4,
0 

m
 - 

5,
0 

m

Retning for platene

Figur 21

Tabell 06

Isolering av jernbane
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Introduksjon
Flyplasser skal oppfylle meget høye

krav til holdbarhet og jevne baner.

Dette innebærer bl.a. at spesielt høye

krav må stilles til telesikkerheten.

Derfor teleisoleres flyplasser, både

sivile og militære, med STYROFOAM.

STYROFOAM kan også brukes til

flyplasser i meget kalde klimaer for å

beholde permafrosten under banen i

løpet av sommeren.

Spesifikasjoner
Et fly har ekstremt høyt hjultrykk, når

det står stille. Dette stiller meget

høye krav til belegg og isolasjon.

Den må tåle de store belastningene

fra hjultrykket i kombinasjon med den

dynamiske belastningen ved

landning.Den mekaniske slitasjen er

ekstrem ved landning og

innbremsning og i svinger, da

hjulenes dreining er stor. 

Belegget/isolasjonen må også klare

statisk belastning over lang tid ved

av- og påstigning. Hver flyplass

dimensjoneres alltid individuelt, med

hensyn på de lokale grund- og

værforhold.

Flyplasser bør isoleres etter maksimal

frostmengde F100, angitt som h100.

(S34) Utkiling utføres som for veger.

STYROFOAM Løsninger
SOLIMATE 400 A-N oppfyller normalt

de krav til trykk og dynamiske laster

som stilles til flyplasser.

Forsterkningslagets tykkelse

bestemmes av belastningen på

overflaten og den spredningen av last

som skjer i forsterkningslaget.

Overflatebelegget består enten av

asfaltbetong eller av sementbetong.

Flyplassen i Mosjøen er telesikret

med STYROFOAM HI 50. Svalbard

Lufthavn er etterisolert med

STYROFOAM HI 50 etter omfattende

tineskader, for å beholde

permafrosten i grunnen om

sommeren.

Startbanene isoleres alltid i hele sin

bredde og blir avrettet i

lengderetningen Avrettingens lengde

blir tilpasset individuelt, men skal

alltid være minst 24,0 meter. I banens

bredde avtar isoleringen etter hvert

og blir avrettet ut i anbefalt

omfatning.

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

Isolering av flyplasser

Figur 23  Normalseksjon gjennom startbane med betongbelegg og asfaltbelegg

Avrettnings
lag av-grus

Beskyttelseslag

Betong

35,0 - 45,0 m

Tett asfaltbetong

Bærelag av bundet grus
eller sementstabilisert
grus

1:80

SOLIMATE
isolasjonsplater

➀ Aafaltdekke, Agb 11, 50 mm

➁ Bærelag forkilt pukk, 100 mm

➂ Nedre bærelag, grus, 350 mm

➃ STYROFOAM HI 50, 50 mm

➄ Forsterkningslag, grus, 450 mm

➅ Glassfiberduk, 200 g

➁

➀

➂

➃

➄

➅

Figur 22  Snitt av Mosjøen flyplass.

(Nordland Teknikk, MRIF)
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Introduksjon
For å oppnå stabile grunnforhold på

for eksempel veger/jernbaner eller i

veiskråninger kan deler av den

underliggende jorden erstattes med

såkalt lettfylling av 

SOLIMATE LW-A-N. Den gjør det

mulig å bygge konstruksjoner på

områder med dårlig bærekraft

(figur 24).

Metoden kan også brukes for å

erstatte massen ved

broffundamenter. Derved minsker

belastningen på og bevegelse av

brofestet (figur 25). Konstruksjoner

med lettfylling kan også brukes i f.eks

nedgravde parkeringshus. 

SOLIMATE LW-A-N erstatter da en

del av det øvre jordlaget. Metoden er

enkel og kostnadseffektiv, da

alternativet mange ganger ville vært

forsterkning med stål eller betong.

Vektbesparelsen er betydlig. Ved

å erstatte den undre halvparten av et

600 mm tykt jordlag med 

SOLIMATE LW-A-N minker vekten

med mer enn 500 kg/m2. For å unngå

at konstruksjonen skal sette seg er

det viktig at lettfyllingsplatene ikke

deformeres av statiske eller

dynamiske belastninger.

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

Lette fyllninger i veger og jernbaner

SOLIMATE LW-A-N

Figur 25  Lettfylling bro fundament

Veibane

Bærelag

Veigrøft

Lettfylling

Eventuell
lettfylling

Figur 24  Lettfylling i veg/jernbane
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Spesifikasjon
SOLIMATE LW-A-N er blitt utviklet og

produsert spesielt for vei- og

jernbaneapplikasjoner, der stor

holdbarhet og overlegen

fuktmotstand er nødvendig. 

SOLIMATE LW-A-N kombinerer

utmerket fuktmotstand over lang tid

med stor trykkfasthet.

Ved å bytte ut en del av den tunge

jorden i områder der bæreevnen er

dårlig med SOLIMATE LW-A-N, kan

bæreevne forbedres vesentlig.

SOLIMATE LW-A-N kan dessuten

brukes for å begrense, eliminere eller

utjemne settninger. 

SOLIMATE LW-A-N reduserer trykket

på jorden (horisontaltrykket) mot

støttekonstruksjoner.

Ved brofeste for jernbane legges

normalt ikke lettfylling, ettersom

problemer kan oppstå når materialet

tar opp bremse- eller

akselerasjonskrefter. Banverkets

brokonstruktører må godkjenne

utformingen, hvis lettfylling skal

brukes som motfylling mot en

jernbanebro.

Dimensjonering
Henvisningene baserer seg på

Svensk Banverkets håndbok "

Lättfyllning i järnvägsbankar" (BVH

585.11). Henvisningene går på

jernbane, men bør også kunne ligge

til grunn for andre applikasjoner f.eks.

veier og broer.

Densitet
Den karakteristiske tyngden til

SOLIMATE LW-A-N, antas ved en

brukstid på 80 år å oppnå den

nominelle tyngden, pluss en

vannmengde for dimensjonerings-

perioden tilsvarende 0,4 kN/m3.

Den dimensjonerte tyngden kan med

en partiellkoeffisient på 1,3 og en

levetid på 80 år settes til 1,0 kN/m3.

Ved risiko for løfting bestemmes den

dimensjonerte tyngden til 

-10,0 kN/m3.

Holdbarhet og
deformasjonsegenskaper
For å unngå settninger er det

vesentlig at platene er jevne og ikke

deformeres av statiske eller

dynamiske belastninger. Spesielt

viktig er dette ved lette fyllninger ved

jernbane. Tykkelsestoleransen er

derfor satt til ± 0,5%.

Trykkfastheten ved

korttidsbelastninger bestemmes

ifølge SS 169524 (ISO 826). Den er

satt til minst 0,25 Mpa ved 5% relativ

deformasjon eller ved brudd, det som

inntreffer først.

For dynamiske belastninger gjelder at

deformasjonen mellom lastveksling

10 og 2 000 000 ikke må overstige

5% ved dynamiske belastningsforsøk

utført etter spesiell prøvemetode av

Banverket.

STYROFOAM Løsninger
STYROFOAM leveres i

plastinnpakkede bunter med en

nominell tykkelse på 400 mm.

Standardformat er 3 m x 600 mm.

Andre lengder kan leveres etter

ordre.

◆ buntene legges på telefritt, jevnt,

komprimert og drenert

underlag.Avrettingsbredden kan

være et ca 100 mm tykt lag av

natur- eller knustmateriale, 

0 - 20 mm. Komprimeringen

utføres 4 ganger med

vibratorplate som har en vekt på

minst 75 kilo

◆ avrettnings laget skal ha en jevn

overflate på ± 10 mm per

3,0 meter og må ikke avvike mer

enn ± 20 mm fra teoretisk

høydenivå

◆ buntene legges i

"mursteinsmønster", for å

forhindre at skjøtene havner rett

over hverandre. Skjøtene foskyves

minst 300 mm, ved unntak ned til

150 mm

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

Lette fyllninger i veger og jernbaner
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Isolasjonen legges ned lag etter lag

med buntenes lengde annen hver

gang i veiens/jernbanens

lengderetning respektive bredde.

◆ for å unngå at buntene blåser bort

i byggefasen sikres ytterrrekkene.

Ca 1 meter lange armeringsjern

stikkes ned gjennom isolasjonen

med 1,0 - 2,0 meters

senteravstand

En kontinuerlig inspeksjon av hvert

lag, for å kontrollere at det ligger

jevnt, er nødvendig. Jo høyere

utfylling desto viktigere (figur 26).

Helningsvinklene bestemmes av de

geotekniske omgivelsene, men skal

ikke under noen omstendigheter

være brattere enn 2:1. Sidene til

utfyllingen skal være delt i forskjellige

trinn, hvis ikke høyden er under

1 meter. Da kan vertikale sider

konstrueres.

Støttefylling av skråninger
◆ fyllingen skal bestå av

underballast med kvalitet ifølge

BVH 581.15 D1.42.

Sprengstein skal ikke brukes

◆ støttefylling for skråninger skal

påføres forsiktig. Det egner seg å

bruke en gravemaskin for å løfte

ballasten på plass

◆ fyllingen komprimeres forsiktig

med vibratorplate

◆ fyllingens tykkelse mot overflaten

av celleplasten skal være minst

500 mm

◆ fyllingens helning legges til ≥ 2:1

Överbyggnad
◆ underballast med kvalitet ifølge

BVH 581.15 D!.42, ikke

sprengstein, legges forsiktig ut på

celleplasten. NB! Underballasten

må ikke tippes direkte på

celleplasten. Det første laget skal

tippes ved siden av og legges ut i

et ca. 400 mm tykt lag

◆ komprimering av det første laget

utføres fire ganger med

vibrerende veivals med statisk

linjelast på maks. 20 og minimum

15 kN/m, eller utstyr med

tilsvarende effekt

◆ resterende ballast/underballast

legges ut med en tykkelse som er

avhengig av tilgjengelig

komprimeringsutstyr.

Komprimeringen utføres ifølge

Mark AMA

◆ kjøretøy må ikke trafikere

overflaten før minst 400 mm

overbygning er lagt over

celleplasten

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

2

1

Figur 26

Egenskaper Metode Enhet SOLIMATE LW-A-N

Trykkfasthet 
(maks. 5% def.)

NS EN 826 kPa 250

Dynamisk deformasjon Banverket % < 5

Vannopptak DIN 53434 vol % < 0,2

Lengde mm 3 000

Bredde mm 600

Tykkelse/pakke mm 400

Tykkelsestoleranse % ± 0,5

Cellegass luft

Ved diffusjon NS EN 12088 vol% < 3

Tabell 07  SOLIMATE LW-A-N er godkjent av Banverket og oppfyller kravene 

i BVH 585.11

Lette fyllninger i veger og jernbaner
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Introduksjon
I tunneller kan det renne frem vann

fra fjellet i både velv og bunn. Jo

nærmere tunnelåpningen vannet

kommer, desto større risiko er det for

at det skal fryse og danne is. På

grunn av vanntrykket kan vann- og

ismengdene bli betydelige og føre til

sikkerhetsproblemer.

Å sikre tunneler for frost kan
innebære
◆ sikre tunnelhvelvet fra vann

og frost

◆ beskytte veibanen fra tele

◆ sikre dreneringen mot frost

Frostsikring av tunneler stiller store

krav til isolasjonsmateriale.

Lav vannabsorbsjon ved diffusjon, og

fryse/tining tester. Høy trykkfasthet

som skal vedvare i tunnelens

beregnede livslengde (50 år).

STYROFOAM-produktene oppfyller

samtlige av disse krav ifølge NS EN

12088, 12091, 1606 og SW5.

Spesifikasjon

Frostbelastning

På grund av ulike faktorer som for

eksempel vind, "pipeeffekt", kulderas,

sugeeffekt fra trafikken og mekanisk

ventilasjon trenger frosten alltid inn i

en tunnel. Frostsikringen utgår fra

F10 års vinteren (h ˚C) og betegnes

F10T. Frostmengde i luften fremgår

av kommunetabell side 34 og

korrigeres etter høyde over havet,

Deretter beregnes lokale verdier for

F10T.

Frostsikring av tunnelhvelv

Aktuell metode med STYROFOAM er

prefabrikerte betongelement,

ferdigisolerte med 

FLOORMATE* 200 SL-A-N.

Isolasjonens tykkelse dimensjoneres

ifølge F10 - F10T på det aktuelle

stedet. 

STYROFOAM Løsninger
Det er viktig å bruke isolasjon som

tåler støt og slag godt, f.eks. 

FLOORMATE 200 SL-A-N, ettersom

isolasjonen på de prefabrikerte

elementene lett kan skades/ trykkes

sammen under transport og

montering.

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

*Varumärke som tillhör Dow Chemical Company

Veibane

Bærelag

FLOORMATE/SOLIMATE

Drenerende lag

Avrettet fjell bunn

Figur 27  Isolert veibane

hvelv i tunnel

Tabell 08  Veiledende tykkelse Nøyaktige

beregninger må gjøres etter F10

F10T (h˚C) >10 000 >20 000 >30 000

Tykkelse (mm) 50 70 80-100

Betong element

Membran

FLOORMATE 
200 SL-A-N

Fjell

Isolasjon i tunneler
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Veibanen
For å anlegge veibanen renses

tunnelbunnen ned til det nivå som

kreves for å gi plass til

overbygningen. Den tunnelmassen

som ligger igjen under, kan ofte være

telefarlig, noe som kan føre til telehiv

og dårlig bæreevne i kombinasjon

med vanntilførsel. Underliggende

masse bør altså sikres mot tele ved

ugunstige vannforhold.

Tykkelsen på isolasjonssjiktet

bestemmes utifra kommune tabel h10

side 34.

Veimaterialet dimensjoneres forøvrig

som for veier, når det gjelder

materialstandard inklusive bærevne

og minste isolasjonsstykkelse.

Nøyaktige beregninger gjøres utifra

F10 og gjennomsnitts-temperaturen

per år.

STYROFOAM Løsninger
FLOORMATE 500 SL-A-N/ 

SOLIMATE 500 RS-A-N brukes som

isolasjon. Eventuelt kan andre

kvaliteter (trykkfasthet) beregnes av

konsulent.

Belastningen på isolasjonen i løpet av

anleggsperioden er som regel

dimensjonerende (for eksempel ved

utlegging av sementstabilisert grus).

Platene skal ha fals for å unngå at det

oppstår kuldebruer. De bør føyes

sammen med Foamlock, slik at de

ikke glir fra hverandre når bærelaget

påføres.

Det er viktig å bruke
isolasjonsmateriale som har
◆ Stor trykkfasthet over lang tid

(se NS EN 1606). Dette sikrer at

isolasjon ikke skades, hverken i

løpet av anleggs- eller

driftsperioden

◆ stor motstandsevne mot

påvirkning av frysning/tining i

fuktige miljøer (NS EN 12091)

◆ meget lav vannabsorbsjon ved

diffusjon (NS EN 12088)

◆ 50-års-verdier på

varmeledningsevne

STYROFOAM produktene oppfyller

alle disse krav som blir nevnt i

testmetodene NS EN 1606-12091-

12088.

Frostsikring av tunneldrenering

Lekkasjer i bunnen skal kunne renne

ut uten fare for frost, fra

innløpsstedet til frostsikker

dreneringsgrøft. Dette oppnås

vanligvis ved å isolere med

SOLIMATE.

Isolasjonsbehovet av

dreneringsgrøften beregnes slik:

Isolasjonen legges så dypt som mulig

i grøften. En platebredde på 600 mm

er vanligvis nok. Se også "Isolasjon av

VA-ledninger".

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

F10T(h˚C) Isolering av dreneringsgrøft

0 - 4000 Ikke nødvendig

4000 - 6000
Nødvendig hvis
vannmengden i grøften
går under 1 l/s

>6 000
Nødvendig hvis
vannmengden i grøften
overstiger 1 l/s

Tabell 09

➀ Slitelag

➁ Bindelag

➂ Bærelag

➃ FLOORMATE 500 SL-A-N /
SOLIMATE 500 RS-A-N

➄ Sprengstein 5 - 50 mm
Strødd med 4 - 8 mm

➅ Underlag

Figur 28  Vegoppbygning i tunnel

➁
➀

➂

➃

➄

➅

➀ Slitelag

➁ Bærelag

➂ SOLIMATE 400 BS-A-N

➃ Drenslag 50 mm T1

➄ Tunnelmasse, avrettet

➅ Underlag

Figur 29  Vegoppbygning i tunnel

➁

➀

➂

➃

➄

➅

Isolasjon i tunneler
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Introduksjon
En viktig forutsetning for et godt

ledningsnett er at det er frostsikkert.

Vannet i ledningene skal ikke fryse.

Rørledninger må ikke skades av

telehiv og risikoen for ledningsbrudd

på grund av teleskader må elimineres.

Høye krav blir stilt til

isolasjonsmateriale for VA - ledninger.

Det skal beholde sin gode

isolasjonsevne over like lang tid som

livslengden til rørene (50 - 100 år).

Det skal også tåle belastninger fra

anleggstrafikk.

Mange faktorer påvirker frostdypet,

som klimafaktorer og jordartfaktorer

samt grunnvannivå, jord type og

dreneringsforhold. Dessuten finnes

den varmekilde som den lagrede

jordvarmen byr på. Dertil kommer

egenvarmen i strømmende vann.

STYROFOAM Løsninger
Ved å isolere VA-anlegg med

STYROFOAM foretas direkte

besparinger ettersom et mindre

anleggsdyp kan brukes.

◆ et minsket grøftedyp fører til

mindre fremtidige settninger i

bakken, som ofte leder til skader,

◆ påvirkning på vegetasjon og natur

som følge av grøfte arbeider

minimeres, samme med risikoen

for påvirkning av grunnvannetx

◆ drifts- og vedlikeholdskostnadene

kan holdes nede ved at

rørledningene blir lettere

tilgjengelige,

Spesifikasjoner
VA-ledningene plasseres på et

undelag av fyllmateriale (8 - 12 mm).

Rundt rørene brukes samme type

materiale minst 100 mm over

ledningene.

Knutepunkter, ventiler og

rensebrønner isoleres like nøye som

det øvrige ledningsnettet, ettersom

kuldebroer ellers kan oppstå.

Dimensjonering
Den metode som beskrives her for å

beskytte ledninger mot frost, bygger

på en metode fra Norges

Byggforskninginstitutt (NBI). Her

vises det hvordan dimensjoneringen

blir utført i fire trinn.

Trinn 1

Bestemme klimafaktorer m.m.

Hvor dypt telen går i bakken kommer

ann på ulike faktorer som direkte eller

indirekte inngår i bestemmelsen av

teledybden. De er inndelt i to typer:

◆ klimafaktorer

◆ jordartfaktorer

Klimafaktorer

Tre faktorer brukes direkte for

avgjørelsen av teledybden.

◆ Maksimal frostmengde i luft F100.

Hvis bakken er måket bør verdien

økes med 10% avhengig av

strålingen. Observer at lokale

forhold kan gi s.k. kuldehull med

større kuldemengde

◆ Snødekket. Snødekket reduserer

normalt kuldemengden. Kalde

vintre medfører oftest et bedre

isolerende snødekke (figur 30)

◆ Årsmiddelstemperaturen. Inngår

som parameter i det viste

teledybde-diagrammet, se figur 31.

Årsmiddelstemperature, per år

påvirkes av et snødekke ved en

mindre kuldebelastning på bakken

om vinteren. For luft (måket mark)

angis en middelverdi og for

snødekket mark en estimert verdi

Forrige sommer inngår indirekte som

en faktor i bestemmelsen av

teledybden, i form av varme som

lagres i bakken. Varme overføres til

dypere jordlag i hovedsak med

nedbør som renner gjennom jorden.

Sommerens nedbør bestemmer altså

i høy grad sommervarmemagasinets

størrelse.

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

Isolasjon av VA-ledninger

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 m0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Middelsnødybde

Figur 30  Reduksjon for

snødybde
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Jordartsfaktorer

Tre faktorer er av stor betydning for

hvor dypt telen går:

◆ vanninnhold

◆ varmeledningsevnen til den

teleutsatte jorden

◆ jordartens tetthet og kompakthet

Vanninnhold

Størst betydning har vanninnholdet,

gjennom den varme som frigjøres når

vannet fryser. Eksempel på jordarter

som inneholder mye vann er silt og

leire. Et høyt grunnvannsnivå er av

stor betydning, ettersom det som

regel utgør en grense for fortsatt tele

danning. Samtidig medvirker

grunnvannsnivået til et høyere

vanninnhold ved kapillære jordarter.

Varmeledningsevnen til jord

utsatt for tele

Varmeledningsevnen avgjører hvor

fort jordvarmen og isdanningsvarmen

avledes til jordoverflaten. Grove

jordarter som grus og sprengstein

inneholder betydelig mindre vann og

har dårligere evne til å lede varme

enn silt og leire. Slike grove jordarter

får en stor teledybde på grunn av sitt

lave frysemotstand. Silt og leire, som

har et høyere tall for varmeledning,

inneholder betydelig mer vann og får

en mindre teledybde. Et grovere

material fungerer isolerende og

motvirker telen, når det er ovenpå et

materiale som inneholder mye vann.

Dette kommer av at materialet med

mye vann gir fra seg mye varme.

Jordartens tetthet og

komprimeringsgrad

En jordart med større tetthet er mindre

porøs og inneholder mer vann. En god

komprimering av fyllingsmaterialet

medvirker altså til mindre tele i bakken.

Trinn 2

Å bestemme teledybden

Teledybden varierer kraftig mellom

forskjellige jordarter, hovedsakelig

p.g.a. vanninnhold og evne til å lede

varme. Man har derfor delt inn

jordartene i ulike grupper med en

innbyrdes sammenheng. Teledybden

beregnes for "Sand og grus", øvrige

grupper i forhold til denne ved en

korrigeringsfaktor. Gruppene med

sine faktorer er vist i tabell 10.

I fjellsjakt avgjøres teledybden av

fyllingsmaterialets sammensetting og

mengde. I tvilsomme fall brukes

jordartsgruppen "stein".

Vanlig fremgangsmåte når teledybden

og dimensjonerende kuldemengde

skal avgjøres:

1. Bestem nødvendige klimafaktorer.

Tenk på kuldehull og stråling fra

gater.

2. Bestem riktig korrigeringsfaktor

med hensyn på jordarten

(tabell 10).

3. Korriger kuldemengden ved

ledninger i snødekket jord

(figur 30).

4. Bestem teledybden i jordarten

"sand og grus" ved hjelp av

figur 31. Korriger deretter

teledybden med hensyn på

jordarten.

5. Bestem ny dimensjonert

kuldemengde basert på den

korrigerte teledybden (figur 31).

Avgjør til slutt rimeligheten med

hensyn på spesielle geologiske

forhold.

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

Isolasjon av VA-ledninger

Jordart Korrigeringsfaktor

Stein - sprengstein og steinrik grus 1,4

Sand og grus 1,0

Silt
(Leire, blandingsjord, telefarlig jord) 1)

0,85
(0,7)

Meget telefarlig jord 1) 0,5

Torv, bark 0,3

1) I kapillærkontakt med grunnvann

Tabell 10  Korrigeringsfaktor for avgjørelse av teledybden i ulike jordarter. 

60 50 40 30 20 10 0 1,0 2,0 3,0 4,0

Makskuldemengde F100 1000 h˚C Teledybde  m

1˚
2˚

3˚
4˚

5˚

6-7
˚

Årsmiddeltemp

Figur 31  Bestemmelse av teledybden med hensyn på jordarten sand og grus
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Trinn 3

Bestem varmestråling fra

ledningene

Den varme som avgis fra

ledningsnettet er av stor betydning

for frostbeskyttelsen. Ettersom

frostbeskyttelsen i første rekke er

avsett for vannledningen og i annen

rekke for en eventuell avløpsledning,

er det naturlig i første rekke å bruke

varmen fra slike ledninger.

Elkabler som plasseres i ledningsgrøft

avgir betydelig med varme.

Større forsyningskabler kan ofte ikke

plasseres under isoleringen, ettersom

de gir fra seg for mye varme.

Også mindre kabler tilfører ønsket

tilskuddsvarme.

Vannledning

Den varme en mindre avløpsledning

avgir kan beregnes ved hjelp av

formelen

4190 x Q x v
q  = L

q = avgitt varme i W/m

Q = gjennomsnittlig mengde 

vann i ledningen i løpet av et 

døgn i l/s

v = tillatt temperaturfall i ˚C

L = ledningens lengde i meter

Avløpsledning

En avløpsledning er ofte

hovedvarmekilden når VA-ledninger

skal beskyttes mot frost og bør derfor

plasseres nærme vannledningene.

Gjennomsnittstemperaturen for

avløpsvann er rundt 15 - 25 ˚C og

derfor er det normalt ingen risiko for

at det skal fryse.

Bare en liten del av

varmeoverskuddet kan brukes,

ettersom avløpsvannet kun er i

ledningene en kortere tid. Hvis ca.

20 leiligheter er tilkoblet og tilskuddet

av avløpsvann er relativt kontinuerlig,

kan man regne med en avkjøling på

3 - 5 ˚C. Samme formel som for

vannledninger kan brukes.

Ved mindre avløpsledninger, d.v.s hvis

ferre enn 20 leiligheter er tilkoblet,

kan varmeavgivelsen bestemmes i

følge figur 32. Observer at

avløpsledning der vannet står stille

allikevel avgir varme, på grunn av at

luft ventileres gjennom ledningene.

Forutsetningen er at ventilasjonen

skjer over tak.

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

Isolasjon av VA-ledninger
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Avgitt varme (W/m)

Avstand i meter fra bosted til samle- og hovedledning

Figur 32  Varmeavgivelse  fra mindre avløpsledning ventilert over tak og med isolerte

brønnslokk

Minst 4 leiligheter tilkoblet

Ingen vannstrøm
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Elkabler

Fra elkabler til hus skjer en betydelig

varmeavgivelse, ved maksimal belastning.

Denne varmen er spesielt velkommen i

regioner med kaldt klima. Større

forsyningskabler avgir normalt så mye

varme at de ikke kan plasseres direkte

under isolasjonen. Ved å plassere dem ved

siden av isolasjonen utnyttes

varmeavgivelsen allikevel og faren for

frysning og frostbelastninger begrenses.

Hvis en kabel skal kunne ligge inne i

isolasjonssystemet, må ikke

varmeavgivelsen overstige 

10 - 15 W/h, noe avhengig av isolasjonens

utforming. Figurerne 33 og 34 viser

varmeavgivelsen fra hoved-resp.

serviskabel som funksjon av belastningen.

Drens vann

Drensledningen er en kald ledning og er

derfor utsatt for frysningsrisiko.Kald luft

som ventileres gjennom dagvannsystemet

har i mange tilfeller medvirket til

teledannelse.

Ved å bruke luftlås kan man forhindre den

avkjøling som fremkommer når kald luft

suges gjennom avløpsbrønner.

En drensledning bør ikke plasseres i

tilknytning til en vannledning og definitivt

ikke ved en isoleringskasse.

Varmekabel

Hvis den beregnede ledningsvarmen ikke er

høy nok eller er usikker, f.eks. i et område

med lav bosetning, er tilskuddsvarme fra en

varmekabel et godt komplement.

Eventuell termostat bør med hensyn til

driftsøkonomien være veldig følsom og ha

en minste toleranse på maks ± 0,5˚.

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

Isolasjon av VA-ledninger
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Figur 33  Varmeavgivelse fra hovedkabel som funksjon av

belastningen
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Figur 34  Varmeavgivelse fra serviskabel som funksjon av

belastningen
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Isolasjon av VA-ledninger
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Figur 36

Trinn 4

Bestemmelse av isolasjons
bredde/tykkelse/utforme
frostbeskyttelsen
Eksempel (figur 35, 36):

Frostmengden F100 er 25000 h ˚C,

årsmiddeltemperature 6,0 ˚C og

minste dybde 0,8 m.

Varmeavgivelsen fra vannledningen

settes til 5,0 W/m. Som vist må vi

da bruke 1,2 m og 50 mm tykk

isolasjonsplate 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

frostsikkerketen.

Hesteskoformet isolasjon

Hesteskoformet isolasjon utnytter

på en effektiv måte den varme

som avgis fra ledningene, som

innebærer at rørgravens bredde

kan minskes (figur 38). Høyere

vertikale plater øker isolasjonens

effekt. Rent praktisk foreslås en

300 resp. 600 mm høy

sideisolering. Hvis ledningen

savner varmeavgivelse, blir

isolasjonseffekten per enhet den

samme som for horisontell

isolasjon. Dimensjonering 

utføres i følge (figur 37).

Figur 38

Hesteskoformet isolasjon
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Kasseformet isolasjon

Ledningsvarmen utnyttes maksimalt

hvis en kasseformet isolasjon bygges

(figur 40). Den bør dog ikke brukes på

telefarlig jord, ettersom telen kan gå

under esken og føre til skader  ved

telehiv og tining. Metoden brukes

oftest for rørgraver i fjell.

◆ en liten, trang isolasjonskasse gir

best isolasjonseffekt

◆ ledninger som kan innebære risiko

for avkjøling, f.eks. drenvann,

plasseres utenfor kassen

Hvis ledningsvarmen er ujevn, kan

dette kompenseres ved en større

isolasjonskasse. Da beholdes den

varme som lagres i sandfyllingen

bedre.

Dimensjonering utføres i følge

figurene 39.

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider
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Introduksjon
Høye krav til jevne flater og kvalitet

gjør det lønnsomt å frostsikre med

SOLIMATE istedenfor å

massevtskifte telefarlig masse.

Med SOLIMATE kan man unngå

teledannelse i bakken, med risiko for

ujevnheter og minsket bæreevne når

telen går. Isolerte baner gjør det

mulig å forlenge sesongen betydelig.

Vårsolen kommer raskt til å tiner og

tørker overflaten, slik at vårsesongen

kan innledes tidlig. Om høsten vil en

godt bygget og vel drenert

idrettsbane isolert med SOLIMATE

kunne by på ypperlige forhold langt

etter at frosten er kommet.

Å kunne bruke en idretsarena under

så stor del av året som mulig er

positivt fra brukernes synsvinkel.

Men det er også god økonomi å

bruke investeringene maksimalt.

Ønske om å raskt komme igang om

våren kolliderer med perioden når

telen går ut av bakken. Det er derfor

viktig å isolere undergrunnen slik at

tele ikke dannes.

De isolasjonsmaterialene som skal

brukes må oppfylle høyt stilte krav,

som for eksempel

◆ meget lav vannabsorbsjon ved

diffusjon, NS EN 12088

◆ god varmisolasjonsevne i hele

anleggets levetid

◆ materialet må ikke påvirkes når

det utsettes for belastning av

frysning/smelting ved

temperaturforskjeller 

(NS EN 12091)

◆ god holdfasthet mot mekanisk og

kjemisk påvirkning

SOLIMATE oppfyller samtlige av

disse krav.

Tenk på at de største belastningene

på isolasjonsmaterialet skjer i løpet av

anleggsperioden.

Spesifikasjoner

Drenering

En førsteklasses drenering er en av

de viktigste forutsetningene for alle

typer av idrettsanlegg. Dreneringens

effektivitet påvirker såvell anleggets

brukeregenskaper som

sesonglengden. Den dimensjoneres

etter nedbørsmengde og banens

avløpskoeffisient.

Tette overflatebelegg må legges med

helning eller renner, og et tett system

av dreneringsledninger må alltid

finnes i grunnen (figur 41 og 42).

Tvers over banen graves 300 mm

dype grøfter med c/c 4 - 6 meter og

med en helning på 10%. I grøften

plasseres fiberduk og dreneringsrør

av plast Ø 75 mm med en helning på

1:100. Dreneringsrørene tilsluttes til

en hovedledning Ø 100 - 150 mm

rundt banen. Disse ledes til

dreneringsbrønn og vannledning ved

overflaten. Grøftene fylles med

dreneringsmasse som komprimeres;

helst grov sand 0 - 8 mm, som har

gode filtreringsegenskaper 

(figur 41 y 42).

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

Isolering av idrettsbaner

Sugedreneringsledning
Samledreneringsledning
Tett avløpsledning
Avløpsskum med sandfang
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Figur 42  Prinsipp for drenerings- og

overvannssystem for forball-eller

idrettsbane

➀ Slitlager

➁ Overbygning

➂ SOLIMATE

➃ Drenslag

➄ Fiberduk

➅ Sugedrensledning Ø75 mm
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Figur 41  Prinsippsnitt av

banedrenering
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Overbygning

Idretts- og fottballarenaer bør

konstrueres minst etter veiklasse III.

Overbygningen skal være 

250 - 350 mm tykk og av god grus-

eller steinkvalitet for veibygg.

Overflatedekket er naturlig nok det

viktigste for brukerne. For kunstgress

og syntetiske materialer er dekket

også den største utgiftsposten.

Det er idag en selvfølge at de dyreste

dekkene legges på telesikret underlag

SOLIMATE opfyller de høyt stilte

kravene.

SOLIMATE 300 eller SOLIMATE 400

legges over hele banen og utkrages

500 mm til 1,0 meter utenfor

kantene. Isolasjonsplater med rett

kant brukes og disse bør ligge med

minst 5 mm avstand fra hverandre for

å sikre god drenering. Mot telefarlig,

uisolert område utkiles det med

tynnere isolasjon, minst 

2,0 - 3,0 meter.

Anlegg med utstyr for

snøsmelting

Hensikten med oppvarmet anlegg er

å få anlegg som kan brukes hele året.

En fullgod varmeisolering med

SOLIMATE er en forutsetning for at

driftskostnadene ikke skal bli

uoverkommelige.

STYROFOAM Løsninger

Baner med kunstgress

Kunstgress er populært ettersom det

byr på gode trenings- og

konkurranseforhold hele året. Selv om

anleggskostnadene er høye blir

kostnadene per driftstime lav,

ettersom en kunstgressbane kan

erstatte opptil 15 baner med natur

gress (figur 44).

Kunstgressbaner bør isoleres mot

tele. Det gjøres enklest og best med

SOLIMATE. Banen kan fungere fint

med mekanisk snømåking uten

oppvarming. Som underlag brukes

minst 2 lag (50 + 30 mm) åpent

drenert asfalt. For ytterligere

informasjon henviser vi til idrettsavd.

I kulturdep.

Friidrettsbaner

Friidrettsbaner stiller enda høyere

krav til jevn het og stabil tet, enn

fotballbaner. De må derfor være

teleisolerte, jevne og vell

komprimerte (figur 45).

Overflatedekket kan være tett eller

slippe igjennom vann. 

Underlaget må utformes deretter.

Som underlag for idrettsanlegg kan

man buke 90 + 60 kg/m3 asfalt

AB 12/8, tett eller åpen, i følge

rekommendasjon fra leverandør.

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

Isolering av idrettsbaner

➀ Evt. spesiakdekke

➁ Dekke avhengig av bruksområde

➂ Bære- og forsterkningslag av velgradert
grus eller pukk (min 250 mm)

➃ Filterduk

➄ SOLIMATE

➅ Drens-/avrettingslag

➆ Filterduk

➁

➀

➂

➃

➄

➅

➆

Figur 43  Prinsipp for overbygning av

telesikret fotball-/idrettsbane med

SOLIMATE

➀ Kunstgress

➁ Sjokkabsorbent

➂ Asfalt

➃ Bærelag- sand

➄ SOLIMATE

➅ Avretting med dreneringsmaterial

➆ Underliggende jord

Figur 44  Idrettsbaner for ballspill

➁

➀

➂

➃

➄

➅

➆

➀ Kunstbelegg

➁ 2 lag med asfalt

➂ Bærelag - sand

➃ Grus

➄ SOLIMATE

➅ Avretting med dreneringsmateriale

➆ Underliggende jord

Figur 45  Baner for friidrett

➁

➀

➂

➃

➄

➅

➆
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Baner for tennis og andre

ballspill

Baner for ulike typer ballspill blir

belagt med grus- eller kunststokf,

men felles for alle gode baner er krav

til teleisolasjon.

Kunststoffbaner kan hovedsakelig

bygges i følge beskrivelsene for

friidrettsbaner, men kravene til selve

overflatedekket og underlaget for

dette spesifiseres av leverandør eller

anleggets konstruktør.

Grusbaner kan bli gode med godt

materialvalg og anleggsarbeid i

kombinasjon med omhyggelig

vedlikehold.

Kunstisbaner

Introduksjon

Kunstisbaner isoleres for å unngå

telehiv som kan resultere i ujevnt

underlag og for å spare energi.

Å planlegge og bygge et anlegg for

kunstisbaner er en meget kompleks

oppgave. Det er derfor ikke mulig å ta

stilling til alle forutsetninger her.

Spesifikasjoner
Det er ikke alltid nødvendig med

undervarme i kunstisbaner med

sesongdrift med tanke på

telebeskyttelsen. Undervarmen kan

erstattes med større

isolasjonstykkelse så lenge sesongen

ikke overstiger 6 måneder.

Anlegg uten undervarme

dimensjoneres av spesielt kvalifiserte

rådgivere, derfor presenteres ingen

ferdige dimensjoneringsregler.

Den enkleste kunstisbanen består av

en grusbelagt flate med nedgravde

kjølerør og tilhørende kjøleanlegg.

Men for å opnå et sportslig og

økonomisk tilfredsstillende anlegg,

må følgende komplementeringer

gjøres:

◆ telesikring av bakken for å unngå

stor teleforskyvning og langvarige

skader

◆ isolasjon for å begrense energi

forbruket og gjøre det mulig å

regulere temperaturen og rask

isdanning/smelting

◆ eventuell undervarme for å hindre

permafrost ved langvarig drift.

Hvis sesongen dog ikke overstiger

6 måneder kan undervarmen

mange ganger erstattes med økt

isolasjonstykkelse - en klart

kostnadsbesparende måte

◆ et baneanlegg av et godt

materiale. egnet for andre

aktiviteter, når banen ikke er

isbelagt

Isolasjon -varme-kabler

En moderne innendørs isbane har

idag to rørsystem innebygget. Både

kjølerør, varmekabler - eller rør.

Kjølerørene trengs for å danne og

vedlikeholde isen. Men kulden sprer

seg også nedover mot grunnen, der

man egentlig ikke ønsker noen

nedkjøling. Jo mer av den lagrede

kulden som sprer seg "feil vei", desto

dårligere økonomi blir det i anlegget.

Risikoen for at tele dannes er også

der. Hvis bakken ikke rekker å tine i

løpet av den delen av året når

anlegget ikke brukes, kryper telen

dypere og dypere ned. For å unngå

dette isoleres det med SOLIMATE /

FLOORMATE. Når sesongen

overstiger 6 måneder, tilføres ekstra

varme via varmekabler eller varmerør.

Ettersom mange isbaner også brukes

til andre aktiviteter, må isen kunne

fjernes. En godt varmeisolert

betongplate gjør det mulig å

gjennomføre dette på en enkel og

rask måte.

En riktig dimensjonert isolasjonsplate

av SOLIMATE / FLOORMATE passer

på at kulden holdes oppe ved

overflaten og hindrer den fra å krype

lenger ned. Den mengde jodmasse

som trengs å bortsjaktes minsker

betydelig når SOLIMATE isolasjon

brukes.

Det er to typer kunstisbaner:

A. Permanente kunstisbaner med

året-rundt-drift

Disse anleggene bygges og drives

etter forholdsvis enkle forutsetninger:

◆ alltid undervarme

◆ forholdsvis små krav til

temperaturregulering av isen

◆ gulv og andre gjoremål plasseres

over isen eller isen fjernes

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

Isolering av idrettsbaner
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B. Baner med tidsbegrenset

isbelegg

Hallen brukes også som

konsertarena, messehall osv.

Det er en stor fordel hvis slike baner

er noe "termisk treige". Overbygningen

over kjølerørene bør være minst

mulig og isolasjonen ligge så høyt

som mulig, sånn at tiden for frysning

resp. tining blir så kort som mulig.

Asfaltbaner kan være et mulig

alternativ, men ofte er de mekaniske

påkjenningene i kombinasjonshaller

så store at betong er en bedre løsning.

Ofte er også kombinasjons-bruken

dimensjonerende for SOLIMATE /

FLOORMATE - isolasjonen.

Det er sjelden nødvendig å bruke

undervarme i slike baner, men den

bygges ofte inn med hensyn på

fleksibiliteten på lang sikt.

STYROFOAM Løsninger

Det er viktig å bruke

isolasjonsmateriale som har:

◆ stor trykkfasthet over lang tid 

(se NS EN 1609). Dette sikrer at

isolasjonen ikke skades/ blir

dårligere, hverken under anleggs-

eller driftsperioden. Stor

trykkfasthet gir fleksibilitet i

bruken av hallen

◆ stor motstandsevne mot

påvirkning av frysning/tining i

fuktige miljøer (NS EN 12091)

◆ meget lav vannabsorbsjon ved

diffusjon (NS EN 12088)

◆ 50-års-verdier av

varmeavgivningsevnen

STYROFOAM produkter oppfyller alle

disse kravene som blir nevnt i

testmetodene NS EN.

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

Isolering av idrettsbaner

➀ Is

➁ 30 mm åpen asfalt

➂ Fryserør

➃ 50 mm åpen asfalt

➄ Bærelg

➅ FLOORMATE

➆ Evt. undervarme

➇ Avretting- og drenslag

➈ Evt. filterduk

➉ Undergrunn

➁
➀➂

➃

➄

➅

➆ ➇
➈
➉

➀ Is

➁ Bane med steinmeldekke

➂ Fryserør i sand eller drensasfalt

➃ Bærelag

➄ SOLIMATE

➅ Evt. undervarme

➆ Avretting- og drenslag

➇ Evt.filterduk

➈ Undergrunn

➁
➀

➂

➃

➄

Figur 47  For ballspill/friidretts baner

➅ ➆
➇
➈

➀ Is

➁ Armert betongplate

➂ Fryserør

➃ Glidesjikt

➄ FLOORMATE

➅ Undervarmerør

➆ Avretting- og drenslag

➇ Evt, filterduk

➈ Undergrunn

➁
➀➂

➃
➄

➆

Figur 48  Betongbane på

telefarliggrunn med undervarme

➇
➈

➅

➀ Is

➁ Armert betongplate

➂ Fryserør

➃ 30 mm pastop

➄ Glidesjikt

➅ FLOORMATE

➆ Membran

➇ Ev varnt

➈ Armert betongplate

➁
➀

➅

➃
➄

Figur 49  Betongbane på isolert

betogdekke

➂

➆

➈

➇

Figur 46  Bane med asfaltdekke for

idrett og variert bruk
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Introduksjon
Gulv i ikke oppvarmede

konstruksjoner og ringmurer som

legges i telefarlig mark må telesikres

hvis de ikke legges i telefritt dyp.

Et heldekkende isolasjonssjikt med

anbefalt utkraging som hindrer

frosten fra å trenge ned i den

telefarlige bakken, er en effektiv måte

å eliminere risikoen for telehiv på

(figur 50).

I denne brosjyren gis beregning og

regler for utførelsen basert på mer

enn 30 års erfaring av telesikring med

FLOORMATE/SOLIMATE.

Henvisningene er tatt fra forskrifter

og fra Frost i jord.

På grunn av henvisningenes generelle

karakter kan  de ikke erstatte

dimensjonering og spesifikasjon for

hvert enkelt prosjekt. Dette forblir en

oppgave og ansvaret til byggherren

eller de han ansetter f.eks. arkitekt,

konsult eller entreprenør.

Spesifikasjoner
Tykkelsen på isolasjonsplatene velges

slik at temperaturen i den telefarlige

undergrunnen ikke blir lavere enn

0 °C (figur 51).

Derimot tillates det ikke telefarlige

laget (normalt drensgrus) mellom

isolasjonsplaten og undergrunnen å

fryse.

Som inngangsverdi for beregningen

trengs:

◆ områdets frostmengde F100

◆ områdets årsmiddeltemperatur tm

◆ tykkelsen til det ikke telefarlige

drenerende laget mellom

isolasjonen og undergrunnen

◆ tykkelsen til jordlaget over

isolasjonen

Frostpåkjenning. Frostmengde
og årsmiddeltemperatur
Telesikring av uoppvarmede

konstruksjoner med isolasjons-

materialer baseres på varmemagasinet

i jorda fra sommerhalvåret. solasjons-

laget reduserer varmetapet i vinterhal-

våaret slik at frosten ikke trenger ned

i telefarlig undergrunn. Varmemagas-

inet øker desto høyere årsmiddel-

temperaturen er på stedet.

Frostpåkjenningen karakteriseres ved

stedets frostmengde F som er

summen av lufttemperaturen under

frysepunktet multiplisert med den

aktuelle tiden per døgn for hele

frostsesongen.

Den uttrykkes vanligvis i “timegrader”

(h ˚C). F100 angir den frostmengden

som statistisk sett antas å bli

overskredet en gang hvert hundrede

år, og F10, F2 tilsvarende for hvert

tiende år, resp. hvert annet år. F100

kani praksis betraktes som stedets

maksimale frostmengde, og F2 som

den midlere frostmengden.

Årsmiddeltemperaturen tm og frost-

mengder i luft F100 - F10 er oppgitt for

et representativt utvalg av kommun-

ene i Norge i “Kommunetabellen”

bak heftet side 34.

Med kjennskap til disse frostmeng-

dene og årsmiddeltemperaturen på

stedet, har man ved beregninger

funnet de tilsvarnde isolasjonstykkel-

sene som hindrer frostnedtrengning i

telefarlig undergrunn. Resultatene er

gitt i dimensjoneringsdiagrammet side

30. Det er regnet med snøfrie flater.

Lokale klimaforhold må alltid vurderes

ved praktisk dimensjonering! I høyer-

eliggende områder må frostmengden

økes og årsmiddeltemperaturen

justeres noe ned. Det samme gjelder

områder med mye kaldluft og

utstråling. Særlig i fjord-strøk kan

frostmengdene variere mye fra sted

til sted. Dersom kommunesenteret

ligger ved fjorden, kan tabellverdiene

være alt for lave inne i dalstrøkene i

samme kommune. Kontakt lokalkjente

folk, i alle fall kommunens tekniske

etat!

Korreksjon av

årsmiddeltemperaturen:

I Norge synker årsmiddeltemperat-

uren normalt med 0,6 - 0,7 ˚C for hver

100 meter stigning. For å opprettholde

sikkerhetsnivået for høyereliggende

steder ved telesikring med isolasjon,

må korrigert årsmiddeltemperatur

beregnes.

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

Telesikkring av uoppvarmede konstruksjoner

Figur 50  Telesikring med

FLOORMATE/SOLIMATE

➁

➀

➂

➃

➀ Jordlag over isolasjonen

➁ Isolasjon med FLOORMATE/SOLIMATE

➂ Telesikkert lag som tillates å fryse

➃ Telefarlig undergrunn

d1

disol

d2

t≥0˚C

Figur 51
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Drenerende lag

Det drenerende laget (min 0,1 m)

inneholder alltid en viss mengde

fuktighet. Denne mengden av

fuktighet må fryse til is innen

temperaturen i lagets underside går

under 0 ˚C. Et tykt lag med

drenerende materiale minsker derfor

behovet for isolasjon.

Jordlaget över isoleringen

Et jordlag over isolasjonen har en

isolerende evne, som i frossen

tilstand er sterkt avhengig av jordens

fuktighet. Høy fuktighet gir dårligere

isolasjonsevne.

I tabell 11 vises varmekonduktiviteten

for noen vanlige jordarter i frossen

tilstand. I parantes ved lav, respektive

høy grad av fuktighet. Den relativt

dårlige isolasjonsevnen gjør at

tykkelsen til jordlaget bør overstige

0,3 m innen isolasjonstykkelsen

påvirkes nevneverdig.

STYROFOAM Løsninger

Beregning av isolasjonstykkelse

Ved sand og grus over

isolasjonen

Dimensjonerende isolasjonstykkelse

ddim leses ut fra monogrammet

(figur 52).

F = dimensjonerende

kuldemengde fåes fra

kommunetabell side 34

tm = årsmiddeltemperatur fås fra

kommunetabell side 34

Ved annen jordart over isolasjonen

ddim.jord = finnes ved formelen:

ddim = d0 x    1,3
λ jord

d0 = aktuell tykkelse på jordlag

over isolasjonen

λ jord = varmekonduktivitet fås fra

tabell 11

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

Telesikkring av uoppvarmede konstruksjoner

Gruslag over isolasjon

FLOORMATE/SOLIMATE

Telesikker grus

Telefarlig undergrunn

Nomogram som gir anbefalt

isolasjonstykkelse med plate av

FLOORMATE/SOLIMATE som funksjon av 

F, tm, d2 och d1

200 160 120 80 40

Isolasjonstykkelse ddim mm

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

K
ul

de
m

en
gd

e 
 F

 h
°C

Årsmiddeltemperatur tm °C

12
3≥4

d1

ddim

d2

0,1-
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1

2

3

4

50,5 1,00
Tykkelse til gruslag over
isolasjonen d1 m Rm2 °K/W

Tykkelse til
grusbedd d2 m

Figur 52

Varmekonduktivitet for frossne materialer.

Verdier i parentes for høy resp. lav fuktighet i materialet.

Jordart λ jord W/(m x K)

Stein - sprengstein 1,0 (0,6 - 1,3)

Grus 1,3 (0,7 - 1,8)

Sand og grus 1,3 (1,7 - 1,8)

Silt 2,3 (1,7 - 2,8)

Leire og blandet jord 2,0 (1,6 - 2,4)

Tabell 11
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Utkragning

For å hidre frosten fra å trenge inn

under den aktuelle konstruksjonen er

det nødvendig å isolere et stykke

utenfor denne.

Grunnplater > 4,0 m

Isolasjonen utføres i følge figur 53,

der utkragningen b1 leses fra tabell

12.

Gjennomgående søyler eller vegger

inne i platen isoleres på undersiden i

følge figur 54. Noen avretting trengs

da ikke hvis gulvet er isolert.

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

Telesikkring av uoppvarmede konstruksjoner

Gulv

≥
4,

0 
m

b 1
+

0,
5 

m

b1

b1 0,5

b1+0,5 m

Figur 53  Isolasjonens utkragningen

ved ikke oppvarmede bygninger med

bredde over 4 m og isolert gulv

Figur 54  Gjennomgående søyler og

vegger inne i platen isoleres på

undersiden

b2/b3 < 4,0 m b2/b3

Figur 55  Isolasjonens utkragningen ved grunnplate < 4,0 m

og under frittliggende vegger eller søylefundament

b2/b3 < 4,0 m b2/b3

Figur 56  Isolasjonens utkragningen under frittliggende

vegger eller søylefundament

Konstruksjon
Dimensjonerende kuldemengde, h°C

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

Gulv b1 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

Grunnplater under 
vegger b2

0,50 0,75 1,00 1,50 2,00

Grunnplater under
søyler b3

0,75 1,10 1,50 2,25 3,00

Tabell 12

Markisolasjonens utkragning i m.

Grunnplater < 4,0 m, stripe ogveggfundament og punkt

ogsøylefundament

Isolasjonen utføres som på figur 55 eller 56, der utkragningen b2 stripe

veggfundament) og b3 punktog (søylefundament) leses fra tabell 12.
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Støttemurer, kalde kjellervegger,

nedkjørsler

Dette avsnittet omfatter kalde

frostisolerte konstruksjoner som skal

oppta nivåsprang. Disse må telesikres

både under fundament-såle og bak

vegg.

Eksempler:

◆ vegg mot telefarlig grunn i

uoppvarmede lokaler

◆ støttemurer

◆ trapper på terreng

Andre kalde konstruksjoner

Det kan være aktuelt å sikre andre

små konstruksjoner og løst utstyr

mot telehiv. Dette kan være:

◆ carports

◆ utvendige trapper

◆ store blomsterkasser

◆ mindre vannbasseng (tomme)

◆ små boder, lekehus osv

◆ benker, lekeutsyr

Slikt utstyr vil ofte få telehiv som er

skjemmende og redusere

bruksegenskapene. Dessuten må det

sikres mot telehiv, dersom det skal

knyttes til en fast konstruksjon, f.eks.

en bygning. Det er ofte meget enkelt

å frostsikre slikt utstyr ved å plassere

det på FLOORMATE like under

terrengoverflaten.

Dimensionering av isoleringslaget blir

i prinsip samme som för punktfunda-

mentet på siden 31.

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

Telesikkring av uoppvarmede konstruksjoner

Figur 57  Støttemur med såle og vegg telesikret med FLOORMATE. Det er

hensiktsmessig å legge drensmasser i naturlig rasevinkel bak veggen før

tilbakefylling med gravemasser. Massene må komprimeres forsvarlig

Topplag

Drensledning

Tilbakefylte masser
FLOORMATE

Drenerende
masser

b2 100 - 200 mm

Figur 58  Støttemur med såle og vegg telesikret med FLOORMATE,Vegg

telesikret og drenert med PERIMATE DI. For å hindre telekrefter i toppen må

det legges markisolasjon i bredde b2 inn over telefarlige masser

Topplag

Drensledning

Tilbakefylte masser

PERIMATE DI

Drenerende masser

b2 100 - 200 mm

FLOORMATE

b2

Evt. filterduk

min. 150 mm

FLOORMATE

Figur 59

b3

Telesikring av utvendig trapp

FLOORMATE
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Isolasjonsplatene kan lagres

utendørs. De påvirkes ikke av regn,

snø eller frost. Beskytt platene mot

direkte sollys ved lagring over lang

tid. Ikke bruk mørke

beskyttelsesmaterialer, siden

varmedannelsen da kan bli for høy.

Sørg for regelmessig ventilasjon ved

lagring innendørs.

◆ isolasjonsplatene kan bearbeides

med vanlig snekker verktøy og

standardmaskiner

◆ isolerskivorna är brännbara och

skall därför alltid vid installation

skyddas mot antändning.

Förbränningsprodukterna är, som

för alla organiska material,

huvudsakligen koloxid samt

koldioxid och sot. Röken är

ungefär lika giftig som från andra

byggnadsmaterial, exempelvis trä

◆ platene smelter hvis de utsettes

for høy temperatur over lang tid.

Maksimal rekommendert

temperatur er + 75 ˚C

Rekommenderte metoder,

materialvalg og konstruksjon er avsett

som hjelp til konstruktører og

entreprenører. De er blitt utformet

med den erfaring Dow har fra bruk av

STYROFOAM.

Tegningene er kun ment å vise de

mange applikasjonsmulighetene og er

ikke avsett som grunn for

konstruksjoner.

Siden Dow, som materialleverandør ,

ikke har noen innflytelse  over

installasjonen av STYROFOAM plater,

kan selskapet ikke stilles til ansvar for

tegninger og rekommendasjoner.

Spesielt kan ikke ansvar påberopes

for de systemer der STYROFOAM

appliseres. Ikke heller for de metoder

som brukes ved levering.

Opplysninger i produktinformasjon og

prislister er kun bindende for Dow i

den grad individuelle avtaler, der Dow

er den ene part, spesielt henviser til

dem.

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

Håndtering og lagring Observer!
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Tabellen viser årsmiddeltemperatur tm, og frostmengdene F10 og F100. Den viser også minstetykkelse h10 av FLOORMATE

og SOLIMATE for telesikring av veger og sportsbaner o.l. Verdiene i tabellen gjelder kommunenes administrasjons-sentrum,

og er stipulert/ beregnet på grunnlag av nærmeste metorologiske mælestasjon, som kan være langt borte. Verdiene for hver

kommune er derfor ikke helt sikre, samtidig som variasjonene innenfor hver kommune kan være store. På kaldere steder i

kommunen må isolasjonstykkelsen økes.

For kommuner som ikke er medtatt benyttes verdien for nærliggende kommuner med tilsvarende klima. Metoden egner seg

ikke for indre og østre deler av ƒinnmark. Disse er derfor ikke medtatt.

STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

Kommunetabell

Kommune tm (˚C) F10 (h˚C) F100 (h˚C) H10 (mm)

ØSTFOLD
Halden 6,0 18 000 22 000 40
Sarpsborg 6,0 18 000 22 000 40
Fredrikstad 6,5 16 000 24 000 40
Moss 6,0 17 000 21 000 40
Hvaler 7,0 11 000 15 000 40
Vareig 6,0 18 000 22 000 40
Skjeberg 6,0 18 000 22 000 40
Aremark 5,0 21 000 25 000 50
Rømskog 4,5 25 000 30 000 50
Trøgstad 5,0 21 000 26 000 50
Spydeberg 5,0 21 000 26 000 50
Askim 5,5 21 000 26 000 50
Rakkestad 5,5 21 000 26 000 50
Råde 6,0 17 000 21 000 40
Våler 6,0 20 000 24 000 50
Hobøl 5,5 21 000 25 000 50

AKERSHUS
Ski 5,5 21 000 25 000 50
Ås 5,5 21 000 25 000 50
Nesodden 5,5 21 000 25 000 50
Oppegård 5,5 21 000 25 000 50
Bærum 6,0 18 000 26 000 50
Asker 5,5 18 000 26 000 50
Aurskog-Høland 4,5 24 000 29 000 60
Fet 5,0 24 000 28 000 60
Enebakk 5,0 24 000 28 000 60
Skedsmo 4,5 25 000 29 000 60
Nittedal 5,0 27 000 31 000 60
Ullensaker 4,5 28 000 32 000 60
Nes 4,0 31 000 36 000 70
Eidsvoll 4,0 30 000 35 000 70
Hurdal 4,0 29 000 34 000 70

OSLO 5,5 19 000 27 000 50

HEDMARK
Hamar 4,0 32 000 39 000 80
Kongsvinger 4,0 34 000 39 000 80
Ringsaker 4,0 33 000 41 000 80
Løten 3,5 34 000 41 000 80
Odal 4,0 34 000 39 000 80
Grue 3,5 36 000 41 000 80
Åsnes 3,5 37 000 42 000 80
Elverum 3,0 39 000 44 000 90

OPPLAND
Lillehammer 4,0 36 000 44 000 80
Gjøvik 4,0 30 000 36 000 70
Ringebu 3,0 38 000 42 000 90
Øyer 3,5 36 000 41 000 80
Toten 3,5 32 000 38 000 70
Jevnaker 4,0 28 000 33 000 60
Gran 3,0 30 000 35 000 70
Nordre Land 2,5 34 000 40 000 80
Sør-Aurdal 2,5 34 000 39 000 80
Slidre, Vang 2,0 39 000 44 000 100

BUSKERUD
Ringerike 4,5 29 000 34 000 70

Kommune tm (˚C) F10 (h˚C) F100 (h˚C) H10 (mm)

Drammen 5,5 25 000 29 000 60
Kongsberg 4,5 28 000 31 000 70
Flå 2,0 36 000 41 000 100
Sigdal 3,0 33 000 38 000 80
Krødsherad 3,5 31 000 35 000 70
Modum 5,0 28 000 31 000 60
Eiker 4,5 28 000 31 000 60
Lier 5,5 23 000 29 000 60
Hurum 6,0 18 000 24 000 40
Rollag 3,0 32 000 36 000 80

VESTFOLD
Holmestrand 6,0 18 000 22 000 40
Borre 6,5 15 000 20 000 40
Tønsberg 6,5 14 000 19 000 40
Larvik 6,5 14 000 17 000 40
Svelvik 6,0 22 000 26 000 50
Sande 6,0 21 000 25 000 50
Hof 6,0 22 000 26 000 50
Andebu 5,5 19 000 23 000 50
Lardal 5,5 19 000 23 000 50

TELEMARK
Porsgrunn 6,0 18 000 22 000 40
Skien 5,0 21 000 25 000 50
Notodden 3,5 27 000 29 000 60
Siljan 5,5 21 000 25 000 50
Bamble 6,0 13 000 17 000 40
Kragerø 6,0 11 000 15 000 40
Drangedal 5,5 20 000 25 000 50
Bø 4,0 23 000 26 000 60
Tinn 2,0 37 000 41 000 100
Seljord 3,5 24 000 27 000 70
Kviteseid 5,0 21 000 25 000 60
Nissedal 5,5 20 000 25 000 60
Fyresdal 5,0 19 000 23 000 60
Tokke 5,0 20 000 24 000 60
Vinje 2,0 32 000 36 000 90

AUST-AGDER
Risør 6,5 9 000 13 000 40
Arendal 7,0 8 000 12 000 40
Grimstad 7,0 8 000 12 000 40
Gjerstad 6,0 14 000 19 000 40
Vegårshei 6,0 12 000 16 000 40
Tvedestrand 6,5 9 000 13 000 40
Froland 6,0 13 000 16 000 40
Øyestad 7,0 8 000 12 000 40
Lillesand 7,0 9 000 12 000 40
Birkenes 6,0 13 000 16 000 40
Åmli 5,0 14 000 18 000 40
Evje og Hornes 6,0 13 000 16 000 40
Bygland 5,0 14 000 18 000 40
Bykle 4,0 19 000 23 000 50

VEST-AGDER
Kristiansand 7,0 10 000 13 000 40
Mandal 7,0 9 000 12 000 40
Farsund 7,5 9 000 12 000 40
Flekkefjord 7,5 9 000 12 000 40



35STYROFOAM Løsninger: Isolering av mark- og anleggsarbeider

Kommunetabell

Kommune tm (˚C) F10 (h˚C) F100 (h˚C) H10 (mm)

Åseral 5,0 14 000 17 000 40
Audnedal 5,0 13 000 16 000 40
Lyngdal 6,5 9 000 12 000 40
Kvinesdal 5,5 12 000 15 000 40
Sirdal 4,5 12 000 15 000 40

ROGALAND
Eigersund 7,5 6 000 11 000 40
Sandnes 7,5 3 000 7 000 40
Stavanger 7.5 3 000 7 000 40
Haugesund 7,5 3 000 6 000 40
Bjerkreim 6,5 8 000 12 000 40
Gjesdal 6,0 7 000 12 000 40
Forsand 7,0 7 000 12 000 40
Hjelmeland 6,5 7 000 12 000 40
Suldal 5,0 12 000 16 000 40
Sauda 6,0 11 000 15 000 40
Karmøy 7,5 3 000 6 000 40
Vindafjord 7,5 3 000 7 000 40

HORDALAND
Etne 6,0 8 000 13 000 40
Stord 7,5 2 000 5 000 40
Kvinnherad 6,5 6 000 11 000 40
Odda 5,5 11 000 16 000 40
Ullensvang 5,0 11 000 17 000 40
Ulvik 5,0 14 000 20 000 40
Voss 4,5 18 000 24 000 50
Kvam 6,0 5 000 11 000 40
Samnanger 5,5 10 000 15 000 40
Os 6,5 5 000 8 000 40
Sund, Fjell 7,0 2 000 5 000 40
Askøy 7,0 2 000 5 000 40
Vaksdal 4,5 16 000 22 000 50
Modalen 5,0 13 000 19 000 40
Osterøy 7,0 6 000 9 000 40
Lindås 6,5 5 000 7 000 40
Masfjorden 6,0 4 000 7 000 40
Bergen 7,5 3 000 5 000 40

SOGN OG FJORDANE
Flora 7,0 3 000 5 000 40
Gulen 7,0 3 000 5 000 40
Høyanger 7,0 3 000 5 000 40
Vik 6,5 4 000 6 000 40
Sogndal 6,0 10 000 13 000 40
Aurland 6,0 14 000 18 000 50
Lærdal 6,0 11 000 15 000 50
Årdal 4,5 14 000 18 000 50
Luster 4,0 16 000 19 000 50
Jølster 4,0 11 000 14 000 50
Førde 5,5 10 000 13 000 40
Vågsøy 7,0 3 000 5 000 40
Eid 6,0 6 000 8 000 40
Gloppen 6,0 5 000 7 000 40
Stryn 5,5 9 000 13 000 40

MØRE OG ROMSDAL
Ålesund 7,0 2 000 5 000 40
Molde 6,0 3 000 5 000 40
Kristiansund 7,0 2 000 5 000 40
Ulstein 7,0 2 000 5 000 40
Volda/Ørsta 6,0 5 000 8 000 40
Norddal 6,0 5 000 9 000 40
Stranda 6,0 6 000 9 000 40
Sykkylven 6,0 5 000 8 000 40
Rauma 6,0 8 000 10 000 40
Tingvoll 6,0 5 000 8 000 40
Sunndal 5,5 11 000 14 000 40
Surnadal 5,0 12 000 15 000 50
Rindal 4,5 15 000 18 000 50
Smøla 5,5 2 000 5 000 40

SØR-TRØNDELAG
Trondheim 5,0 14 000 16 000 40

Kommune tm (˚C) F10 (h˚C) F100 (h˚C) H10 (mm)

Hemme 5,5 10 000 12 000 40
Snillifjord 5,5 9 000 11 000 40
Hitra 6,0 3 000 6 000 40
Ørland 5,5 5 000 7 000 40
Rissa 5,5 9 000 11 000 40
Åfjord 5,5 7 000 9 000 40
Oppdal 2,0 23 000 26 000 80
Rennebu 2,5 23 000 25 000 70
Meldal 4,0 19 000 21 000 50
Orkdal 5,0 13 000 15 000 50
Holtålen 1,5 23 000 27 000 80
Midtre Gauldal 4,0 20 000 22 000 60
Melhus 4,5 16 000 18 000 50
Skaun 5,0 15 000 17 000 50
Selbu 4,0 19 000 21 000 60
Tydal 2,0 23 000 27 000 80

NORD TRØNDELAG
Steinkjer 5,0 15 000 19 000 40
Namsos 5,0 12 000 15 000 40
Meråker 3,0 20 000 23 000 60
Stjørdal 5,0 13 000 17 000 40
Leksvik 5,5 12 000 15 000 40
Levanger 5,0 13 000 17 000 40
Verdal 5,0 13 000 17 000 50
Namdalseid 5,0 14 000 18 000 50
Snåsa 4,0 23 000 27 000 70
Namsskogan 3,0 24 000 28 000 80
Høylandet 3,5 20 000 24 000 70
Overhalla 4,5 20 000 24 000 60
Flatanger 5,5 8 000 11 000 40
Nærøy 5,5 8 000 13 000 40

NORDLAND
Bodø 4,5 12 000 17 000 50
Narvik 3,5 17 000 25 000 60
Brønnøy 5,0 8 000 12 000 40
Alstahaug 5,5 7 000 13 000 40
Vefsn 3,5 21 000 27 000 60
Grane 2,5 28 000 32 000 80
Rana 3,0 25 000 35 000 80
Meløy 5,0 10 000 15 000 40
Beiarn 3,5 18 000 24 000 60
Fauske 3,5 22 000 28 000 60
Sørfold 4,0 18 000 24 000 50
Hamarøy 4,0 13 000 18 000 40
Tysfjord 3,5 18 000 24 000 50
Lødingen 4,0 13 000 18 000 50
Evenes 3,5 15 000 21 000 50
Ballangen 3,5 17 000 24 000 50
Vestvågøy 5,0 8 000 14 000 40
Vågan 5,0 8 000 14 000 40
Hadsel 4,5 9 000 15 000 40
Sortland 4,5 9 000 16 000 40
Andøy 4,0 8 000 16 000 40

TROMS
Harstad 4,5 10 000 16 000 40
Tromsø 3,5 16 000 21 000 50
Kvæfjord 4,5 12 000 18 000 40
Salangen 3,5 19 000 26 000 60
Sørreisa 3,0 19 000 26 000 60
Torsken 3,5 14 000 20 000 50
Balsfjord 3,0 22 000 29 000 60
Lyngen 3,0 25 000 31 000 70
Skjervøy 3,5 19 000 24 000 60

FINNMARK
Hammerfest 2,0 21 000 32 000 70
Loppa 2,5 16 000 27 000 60
Hasvik 3,0 14 000 25 000 50
Sørøysund 3,0 15 000 26 000 50
Måsøy 2,0 20 000 30 000 70
Nordkapp 2,5 19 000 29 000 60



Webside
Websiden STYROFOAM-Løsninger er

en online-ressurs som hjelper

konstruktører å utvikle STYROFOAM-

Løsninger for egne prosjekt.

I websiden inngår:

◆ Konstruksjonsinformasjon som kan
lastes ned

◆ De siste fallstudiene med

◆ STYROFOAM-Løsninger

www.styrofoameurope.com

CD-ROM
CD-platen STYROFOAM Solutions er

en fullstendig bruksanvisning i

hvordan man skaper STYROFOAM-

Løsninger. I den inngår:

◆ all informasjon i STYROFOAM-
Løsninger i et lett tilgjengelig
format

◆ typegodkjennelse

◆ interaktive byggspesifikasjoner

◆ konstruksjonsinformasjon

Slik bestiller du din CD-ROM: 

Tlf: 22 93 17 00

Fax: 22 93 17 77

NO-291-NO-429-1200

*

*

*

Dow Norge A/S

*Varemerke som tilhører Dow Chemical Company

Teknisk støtte
Dows tekniske avdeling tilbyr

omfattende teknisk støtte og

konsulenttjenester for konstruktører,

bl.a.:

◆ veiledning om isolasjonspraksis

◆ detaljert informasjon om
produkttilpasninger

◆ U-verdiberegninger og
kondensrisikoanalyser for spesielle
prosjekter

Slik konsulterer du vår tekniske

avdeling:

email:  styrofoam-no@dow.com

Markedsføring, kundeservice, salg

GLAVA A/S - OSLO

Fridtjof Nansens vei 14

PO.Boks 5017 Majorstua

0301 Oslo

Tlf: 22 93 17 00  •  Fax: 22 93 17 77

E-mail: glava.oslo@glava.no

Internett: www.glava.no

Norges mest brukte!

Avd. kontorer Tlf. Fax

GLAVA-Stjørdal 74 83 18 00 74 83 18 22

GLAVA-Bergen 55 29 05 00 55 29 05 12

GLAVA-Stavanger 51 53 41 50 51 56 74 74

GLAVA-Kristiasand 38 02 22 46 38 07 08 54


