
Takst Måleng AS v/ John Egil Måleng  tlf 957 34 910  mail: je@takstmaaleng.no Side 1 
 

 

Forslag teknisk løsning innvendige kjellervegger 

 
Skadenummer:  

Kunden: Vestre Øre BL 

Skadested:  

Takstkonsulent bygning: John Egil Måleng 

 
 

 

Beskrivelse: 

 
Bindingsverk, NB se detaljer under. Begge kan benyttes. 
Ved innvendig isolering med bindingsverksvegg  brukes dampsperre bare i de 
tilfellene der mer enn halvparten av veggen er over terrengnivå. 
Så i Vestre Øre BL ingen dampsperre på innsiden av kjellervegger. 
 
Detalj fra byggforsk 727.113 Innredning av oppholdsrom i eksisterende kjeller

 
 

34 Innvendig isolering 
341 Generelt. For å redusere risikoen for fukt i påfôring under terrengnivå bør tykkelsen på 
innvendig isolasjon begrenses til ca. 50 mm på betongvegg, og 100 mm på vegg av lettklinker. 
Over terreng kan man ha tykkere isolasjon, se fig. 341. Figuren viser påfôring av bindingsverk 
som er isolert forskjellig over og under terreng på innvendig side.  
Påfôringen kan bygges med stendere av justert skurlast eller tynnplateprofiler av stål. 
Tynnplateprofiler må være varmforsinket. 

 

Grunnmurspapp/ 

kappilærbrytende sjikt. 

http://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?sectionId=2&documentId=697#fig341
http://bks.byggforsk.no/Figure.aspx?figureId=18440
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Fig. 33 a 
Utvendig isolering med isolasjonsplater 
  

   

 
33 Utvendig isolering 
Hvis man må grave opp rundt huset for å legge ny drenering, anbefales det å kle grunnmuren 
med grunnmursplater av plast og isolere utvendig som vist i fig. 33 a. Hvis det er vanskelig å få 
til dette på hele vegghøyden, er det en fordel om man i hvert fall isolerer under terrengnivå som 
vist i fig. 33 b. Mest mulig, men minst 1/3 av samlet isolasjon bør da plasseres på utvendig side. 
Til isolasjon kan man bruke plater av mineralull med densitet 200 kg/m3, plater av polystyren 
eller en drenerende og isolerende fylling av løs lettklinker utvendig. Som alternativ til 
grunnmursplater og isolasjon kan man bruke spesielle varmeisolerende drensplater. U-verdier 
er gitt i pkt. 35. 
  

 
 
 
 
 
 
 

http://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?sectionId=2&documentId=697#fig33a
http://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?sectionId=2&documentId=697#fig33b
http://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?sectionId=2&documentId=697#i35
http://bks.byggforsk.no/Figure.aspx?figureId=18439
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Leca Fasadeblokk ( Weber.norge .no) 
 
• Tilleggsisolering og puss 
bæring i ett 
• Sikker pussbærer 
• Gode lydegenskaper, 
demper trafikkstøy 
• Gir meget gode og solide 
fasader 
• Gir økt varmeisolering 
• God brannmotstand 
• Lett å tilpasse 
• Vedlikeholdsvennlig 
• Motstandsdyktig mot sopp, 
råte og skadedyr 
• Svært god fuktmotstand 
• Nytt og forbedret system 
med blokk, bindere og 
pussløsninger 
 
Bruksområder 
• Etterisolering innvendig: Innvendig 
etterisolering i kalde rom. Leca 
Fasadeblokk kan brukes i f.eks. kalde og 
fuktige kjellere, da både Leca blokken 
og isolasjonen er motstandsdyktig mot 
sopp, råte og fukt. 

 
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt3K3Bgt7KAhXBXSwKHdaiBzMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.byggmakkerpluss.no%2Fartikkel%2F167%2FEtterisolering-av-kjelleren&psig=AFQjCNFFTj6gsacxdsHO5VogqJWZAzYrDg&ust=1454672232885878
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Våtromsplate 

Jackon våtromsplate er det perfekte underlag for fliser og puss i våtrom og andre fuktutsatte 
rom. Platens kjerne er fuktbestandig og overflaten av glassfiberarmert puss gir optimal heft 
for fliselim. Våtromsplaten gjør jobben enkel og rask for den utførende gir et trygt og godt 
sluttresultat for byggherren.  

Platene leveres i tykkelse fra 6 til 80 mm, bredde 
600 mm og lengde 1250 mm eller 2500 mm. 
 
9. Montering på mur- og betongvegg 
Fjern all løs puss, maling eller tapet før montering 
av platen. Påfør flislim i 8-12 festepunkter pr. plate 
ved full takhøyde. Sett platen opp mot veggen og 
rett opp med vater eller snor, se pkt. 6. 
 
10. Feste av plate i mur eller betong 
Langs plateskjøtene borres hull, Ø=8 mm. 
Slå inn ståldybler slik at platen holdes godt fast. 
Ved full etasjehøyde anbefales minimum 
6 festepunkter i høyden. 

 
 
 

 

Våler 04.02.2016 

 

Takst Måleng AS 

 
John Egil Måleng 

Takstmann. 


