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Konstruksjoner mot grunnen

Forord

Denne rapporten gir en samlet framstilling av SINTEF
Byggforsk sine anbefalinger for fuktsikring av vegg- og
golvkonstruksjoner mot grunnen. Slike konstruksjoner
er spesielt utsatte for skader som følger av store nedbørsmengder, kuldebruvirkninger og setningsproblemer. Arbeidet er utført innenfor prosjekt 10 Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen i FoU-programmet Klima 2000
– Klimatilpasning av bygningskonstruksjoner.
Hovedmålet til Klima 2000 er gjennom forskning og
utvikling å oppdatere prinsippløsninger for konstruksjoner
som både gir økt bestandighet og økt pålitelighet ved ytre
klimapåkjenninger. Videre skal programmet kartlegge mulige virkninger av klimaendringer på det bygde miljø, og
drøfte hvordan samfunnet best kan tilpasse seg endringene. Hensikten er å definere klarere kriterier og utarbeide bedre anvisninger for prosjektering og utførelse av kritiske konstruksjonsdetaljer, hovedsakelig knyttet til bygningers ytre klimaskjerm. Det skal i tillegg utvikles retningslinjer for hvordan de ulike aktørene i plan- og byggeprosessen kan medvirke til å unngå at en bygning får skader eller
ulemper som er forårsaket av fukt.
Klima 2000 spiller en sentral rolle i arbeidet med å

utvikle og revidere anvisninger i Byggforskserien og produktdokumentasjon i tekniske godkjenninger og sertifiseringer. Programmet ledes av SINTEF Byggforsk og gjennomføres i samarbeid med Forsvarsbygg, Norges forskningsråd, Husbanken, Statsbygg, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Undervisningsbygg Oslo KF, Statens
bygningstekniske etat og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), samt andre fagmiljøer og sentrale aktører i BAE-sektoren. Programmet som ble igangsatt i august 2000, og vil pågå frem til utgangen av 2006,
består av 14 ulike prosjekter.
I arbeidet med rapporten har de faglige utvalgene for
prosjekt 7 og 10 vært sentrale støttespillere (Brødrene
Sunde as, Glava A/S, Institutt for bygg, anlegg og transport - NTNU, Institutt for tekniske fag - UMB, Isolasjonsprodusentenes forening, Isolitt as, Jackon A/S, Løvolds
Industri AS, maxit as, Plastindustriforbundet, Rambøll
Norge AS, A/S Rockwool, Statens bygningstekniske etat
og Vartdal Plastindustri AS).
En spesiell takk også til våre kolleger Per Gundersen,
Sivert Uvsløkk og Kim Robert Lisø for viktige innspill.

Trondheim, september 2006

Tore Kvande
Programleder
SINTEF Byggforsk

Peter Blom
Prosjektleder, prosjekt 10
SINTEF Byggforsk
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Innledning

Mange kjellerrom har fuktproblemer i form av skader på
konstruksjonene og for høy luftfuktighet i rommene.
Murvegger kan få saltutslag, og spesielt innvendig isolerte vegger kan være utsatt for mugg- og råtesopper.
Flere forskningsprosjekter de seinere årene har vist at å
oppholde seg i rom med fuktskader over tid øker risikoen for å utvikle ulike typer helseproblemer som allergier
og astma. Med tanke på at svært mange kjellerrom eller
underetasjer i dag innredes til varig opphold, må god
fuktsikring av golv og vegger ha høy prioritet.
Til og med rom mot terreng i nye bygninger får
fuktskader. Årsaken kan være en uheldig plassering av
isolasjon og sperresjikt i konstruksjonene, mangelfull drenering, eller utettheter i yttervegg. I 1980- og 1990-årene
ble det benyttet grunnmurssystemer som hadde grunnleggende svakheter med tanke på fuktsikkerhet, og det
ble mange eksempler på store muggsopp- og råteskader.
I dag fins det en rekke forskjellige løsninger og materialer som kan gi god fuktsikring på en økonomisk måte.
Men fordelene ved de ulike løsningene, med tanke på
både fuktsikring og varmeisolasjon, samt hvilke faktorer
ved fuktsikring som har størst betydning, er ikke godt
nok kjent i bransjen.

Behovet for en rapport om fuktsikring springer også ut
fra risikoen for en økt vannbelastning på yttervegger under terreng. Faktorer som mer intense regnskyll, økt andel tette overflater i tettbygde strøk og tilbakevendende
problemer med å oppnå et tilstrekkelig fall på terrenget
ut fra bygningen, stiller større krav til overvannshåndtering og fuktsikring.
For å kunne håndtere store nedbørsmengder, er det
god byggeskikk å sørge for at overflatevann og vann fra
taknedløp så langt det er mulig håndteres lokalt, eksempelvis ved infiltrasjon i grunnen. Mange steder kan lokal
håndtering være vanskelig å få til, og vannet blir i stedet
ført i ledning til et kommunalt overvanns- eller kloakksystem. Dette kan gi god fuktsikring av bygningen, men
kan være lite heldig i et større perspektiv. Mange steder
er kommunalt overvannsnett overbelastet, og store overvannsmengder i ledningsnettet kan føre til store kostnader og økt forurensning. Både ved fortetting i eldre boligområder og ved utbygging av nye felt er det derfor
nødvendig at det i større grad utvikles og tas i bruk løsninger for lokal håndtering av overvann.
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Sammendrag

Fuktsikring av bygningsdeler under terreng handler først
og fremst om å hindre at det blir stående vann mot konstruksjonene. Tilførselen av vann ovenfra må begrenses,
og det vannet som kommer inn mot bygningen, må dreneres vekk. Dernest skal det fuktige miljøet i grunnen
ikke forårsake skadelige fuktnivåer i vegg- og golvkonstruksjonene. Hovedprinsippene for fuktsikring av bygningsdeler under terreng kan oppsummeres som i det
følgende.

Drensledninger hindrer vanntrykk
Et drensledningssystem rundt bygningen i fundamentnivå sikrer at grunnvannsstanden ikke stiger og skaper
vanntrykk mot ytterveggen. Drensledninger er ikke nødvendig ved naturlig lav grunnvannsstand, drenerende
masser i byggegrunnen, og lite tilsig av vann mot veggen.
Vannavvisende sjikt på yttervegger
Yttervegger må ikke ha åpne sår eller sprekker, men må
ha et vannavvisende sjikt. Murte vegger må overflatebehandles med en vanntett og dampåpen slemmemørtel.

Fall vekk fra bygningen
Overflatevann (regnvann og smeltevann) på terrenget
skal ledes bort fra bygningen og i størst mulig grad infiltreres i terrenget. Det betyr at terrenget bør ha en helning på minst 1:50 ut fra bygningen.

Lufttette golvkonstruksjoner
Utettheter i golvkonstruksjonen kan frakte fuktig luft og
radon fra grunnen opp til innemiljøet og fuktømfintlige
materialer. Utettheter mellom golv og vegg må tettes.

Bortleding av vann fra taknedløp
Vann fra taknedløp skal enten kastes ut og infiltreres i
terrenget, eller ledes vekk i en separat ledning til avløpskum, eventuelt direkte til et bekkeløp, en grøft eller et
overvannsmagasin. Vann fra taknedløp skal aldri kobles
på bygningens drensledning.

Utvendig varmeisolering av yttervegger
Utvendig varmeisolasjon, både på sokkel over terreng
og på vegg under terreng, reduserer kondensfare og kuldebrueffekter og gir bedre fuktsikring. Utvendig isolasjon
er viktig både i oppvarmede og i uoppvarmede rom under terreng.

Drenerende og kapillærbrytende materialer
Drenerende og kapillærbrytende sjikt mellom yttervegger og grunnen leder vann bort fra bygningen og hindrer vanntrykk. Tilbakefyllingsmasser mot yttervegg må
være drenerende. Veggen må beskyttes med grunnmursplater i plast eller med drenerende isolasjon med
filterduk.

Unngå kuldebruer ved fundamenter
Kuldebruer i overgangen mellom vegg og fundament
bør brytes. Kuldebruer øker varmetapet fra veggen og
kan forårsake muggsoppvekst på innvendig overflate.

Avskjærende drenering over bygninger i hellende terreng
En grøft med drenerende masser og drensledning på
oversiden av en bygning i et hellende terreng kan redusere vannbelastningen på yttervegger.

Lokal håndtering av overvannet
For å redusere belastningen på offentlig ledningsnett og
unngå flomskader ved mye regn, bør en alltid vurdere
gode løsninger for en lokal håndtering av overvannet,
enten ved infiltrasjon på overflaten eller ved å fordrøye
avrenningen i lokale magasiner.

Sikring av fundamenter og golvkonstruksjoner mot vannopptak fra grunnen
Kapillær oppsuging av vann fra grunnen må hindres,
dels med drensledning i riktig høyde og dels med et kapillærbrytende sjikt. Eksempel på kapillærbrytende sjikt
er drenerende masser med tykkelse godt over massens
kapillære stigehøyde.
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1 Fuktsikring før og nå

1.1

Historisk tilbakeblikk

Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen har lange tradisjoner. Allerede for tre tusen år siden visste babylonerne hvordan bygningskonstruksjoner kunne tettes med
asfalt. Videre opp gjennom historien har mange kulturer
hatt nytte av rom under bakkenivå, dels som en buffersone mot den fuktige bakken, dels som et rom for oppbevaring av mat og utstyr. Uten isolasjon eller fuktsperrer i golv eller vegg ble det et fuktig og kjølig klima i kjellerrommene, som egnet seg for konservering av matvarer. Romerne inkluderte forrådskammer under terreng i
sin byggekunst, og kalte rommet cellárium, som har blitt
til kjeller i våre dager.
Etter hvert blir drenering og lufting like viktig for fuktsikring som vanntetting med membraner. Den romerske
arkitekten Vitruvius beskriver i boka De Architectura golvog veggkonstruksjoner med luftekanaler, samt egnede,
fuktbestandige mørtelresepter.

I) 					

Veggkonstruksjoner fra Tyskland på 1800-tallet kunne ha
avanserte drenerings- og lufteløsninger, se fig. 1.1 a. Varianter av slike konstruksjoner er også brukt i eldre norske bygninger.
I Norge ble kjellerrom benyttet som oppholdsrom i
en periode på 1800-tallet og fram til 1930-årene. Bygningsbestemmelser av 1891 stilte krav om drenering og
lufting i slike oppholdsrom:
«Den Etage, hvis Gulv ligger under Terrænlinien, kaldes Kjælderetagen. Forat denne skal kunne indrettes til
Beboelse maa ifølge Kristiania Bygningslov mindst 1,25
M af Høiden rage op over Fortouget og være forsynet
med Vinduer. Endvidere maa der være dræneret under
Gulvet med Afløb til Kloaken i Gaden. Gulvet skal være
af Træ og med Luftventilasjon under.» Se fig. 1.1 b.

II)

Fig. 1.1 a
Yttervegger mot terreng med drenering og lufting (Frössel 2002)
I) Yttervegg mot terreng er behandlet med en asfaltstrykning (goudron). I tillegg er ytterste teglsteinssjikt drenert. Det er brukt naturstein i
sålen, som hindrer kapillært sug fra grunnen.
II) En ekstra grunnmur og en renne beskytter den egentlige ytterveggen. I tillegg er det lagt et kapillærbrytende sjikt mellom såle og yttervegg.
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muligheter for å tørke ut igjen. Mange slike kjellerrom
fra før 1970 var derfor i praksis ikke brukbare til annet
enn vaskerom, lagring av rotfrukter og oppbevaring av
verktøy og liknende. På grunn av høy avdampning fra
overflatene kunne verken vegger eller golv ha kledninger, eventuelt bare en enkel, dampåpen trekledning.
I og med introduksjon av grunnmursplater i plast med
knaster («Platon-plater») på 1970-tallet, skjedde en revolusjon i fuktsikring av grunnmurer. Slike plater er en norsk
oppfinnelse som har spredd seg verden over, og som
fortjener samme status som andre norske suksessprodukter, som binders og ostehøvelen. Med grunnmursplater i plast fikk man et produkt som er varig vanntett,
som tillater drenering og en viss lufting på innsiden og
som samtidig har stor trykkstyrke.
Mange yttervegger mot terreng ble etter hvert isolert
innvendig, som vist i fig. 1.1 e. Slike konstruksjoner har
fått mange fuktskader, selv om det ble benyttet grunnmursplater i plast på utsiden. Spesielt hvis det ble lagt en
innvendig dampsperre, oppsto det fuktskader på sviller
og bindingsverk. Årsaken var fukt tilført enten fra grunnen via fundamenter eller byggfukt som fikk liten mulighet til å tørke ut. Det samme kunne skje i en del elementsystemer for kjelleryttervegger som ble benyttet i 1980og 1990-årene.
I de sentraleuropeiske landene har det ut fra grunnforhold vært vanlig å behandle yttervegger mot terreng
med vanntette membraner, for eksempel asfalt. Drenerende masser på utsiden av veggen brukes lite. I Sverige
er det lang tradisjon for å behandle nederste del av grunnmuren med en tett asfaltbehandling for å beskytte mot
tilfeldig vanntrykk. Figur 1.1 f viser en typisk veggkonstruksjon i Tyskland.

Fig. 1.1 b
Beboelsesrom med golv på grunnen i begynnelsen av 1900-tallet
(Byggforvaltning 722.310)

Før 1920 ble kjelleryttervegger ofte utført i naturstein,
uten mørtel mellom steinene. Utvendig og innvendig ble
muren spekket med sementmørtel for å hindre inntrenging av fukt, se fig. 1.1 c. Natursteinsmurene ble avløst
av grunnmurer i uarmert betong med tykkelse 400 mm.
Etter 1949 ble det tillatt med slankere vegger, samtidig
som en viss varmeisolasjon ble innført, se fig. 1.1 d. Dreneringen fram til 1950-årene var basert på doble 2½"
drensrør i tegl. For å hindre at vann ble sugd opp i golvkonstruksjonen, ble det stilt krav om 200 mm mellom
drensledning og overkant golv.
Fram til 1960-årene var den tradisjonelle fuktbeskyttelsen av kjelleryttervegger basert på drenerende masser
av grus, drensrør i betong eller tegl, og en kald asfaltpåstrykning (goudron) utenpå pussen. Et problem med
denne typen konstruksjoner er at de drenerende massene har hatt varierende kapasitet og dårlig kapillærbrytende funksjon, og at asfaltstrykningen ikke ble helt tett.
Sprekker i veggen eller skader ved tilbakefylling medførte at vann kunne suges inn i konstruksjonen. Samtidig
sørget det tette asfaltbelegget for at vannet hadde små

Fig. 1.1 c
Grunnmur av naturstein fram til 1920 (Byggforvaltning 614.022)

Fig. 1.1 d
Yttervegg mot terreng i 1950-årene (Byggforvaltning 614.022)
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erstattes av utvendig isolasjon. På grunnlag av feltundersøkelser (Holøs 1996) har Byggforsk lenge anbefalt at
minst ⅓ av isolasjonsverdien i veggen skal ligge inne i
eller på utsiden av veggen. Både feltundersøkelsen og
beregninger (se fig. 7.2) viser at utvendig isolasjon gir
tørrere forhold i veggen. Stadig strengere krav til varmeisolering av ytterveggene tvinger også fram mer utvendig
isolasjon. Figur 1.2 b viser en utvendig isolert yttervegg
som også er isolert over terreng.

Fig. 1.1 e
Innvendig isolerte ytterveggskonstruksjoner er utsatte for fuktskader

Fig. 1.2 a
Fuktsikker håndtering av overflatevann

Fig. 1.1 f
Fuktsikker fundamentløsning i tysk byggetradisjon (Frössel 2002)

1.2

Moderne fuktsikring

Fuktsikring av yttervegger og fundamenter baserer seg
på noen få enkle prinsipper:
 Sikre at overflatevann ikke ledes inn mot bygningen
 Lede bort takvann
 Benytte drenerende og kapillærbrytende materialer
inn mot yttervegg
 Legge et drenssystem med drensledninger og avløp
Se fig. 1.2 a. Disse prinsippene vil bli grundig behandlet
i denne rapporten.
Fuktsikringen av yttervegger mot terreng har i Norge
lenge vært basert på drenerende masser i kombinasjon
med grunnmursplater i plast. Det er stadig en god og
robust måte å fuktsikre ytterveggen på, for eksempel
sammen med en murt vegg av lettklinkerblokker med
innstøpt isolasjon. Samtidig kan grunnmursplatene i dag

Fig. 1.2 b
Fuktsikring med utvendig isolasjon over og under terreng
Se for øvrig kap. 7.3.
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2 Vannpåkjenninger

2.1

Vann i grunnen
2.1.4 Sprekkevann
I tette jordarter som leire kan det være tørkesprekker
som fylles med vann ved regnvær. Sprekkevann kan bety
en stor vannbelastning på yttervegger.

2.1.1	Generelt
Konstruksjoner mot grunnen, spesielt yttervegger, utsettes for ulike typer vannpåkjenninger, se fig. 2.1.1.
2.1.2	Overflatevann
Overflatevann er regnvann og smeltevann som dels renner av på overflaten og dels blir infiltrert i grunnen. Store vannpåkjenninger mot yttervegg kan forekomme hvis
terrenget heller inn mot bygningen og det er drenerende
masser i overflaten. Snøsmelting kombinert med tele i
bakken kan gi spesielt store vannpåkjenninger på ytterveggene.

2.1.5	Grunnvann
I en viss dybde under overflaten finner vi grunnvannsstanden. I dette nivået er vannets trykk lik atmosfæretrykket. I løse jordarter finner man som regel grunnvann på
noen få meters dyp. Grunnvannsstanden kan variere
mye, både med tid på året og fra år til år. Store regnskyll
kan også heve grunnvannsstanden betydelig. Høy grunnvannsstand kan gi vanntrykk på vegger og golv, hvis ikke
drensledningen eller grunnvannspumper holder vannstanden nede.

2.1.3 Sigevann
Sigevann er markvann som er på vei nedover i jorda fra
jordoverflaten etter regn eller snøsmelting. Prosessen
kalles perkolasjon.

2.1.6	Kapillært bundet vann
Kapillært bundet vann kan suges opp fra grunnvannet.
Mengden og stigehøyden for kapillært bundet vann avhenger av jordarten. I grovkornet jord, som grus, vil sigevann raskt synke ned til grunnvannet, og det vil nesten
ikke være noe kapillært bundet vann over grunnvannsstanden. I svært finkornet jord (leire) er vannpermeabiliteten lav og kapillariteten høy, slik at jorda kan inneholde svært mye kapillært bundet vann. Kapillært bundet
vann gir ikke vanntrykk mot ytterveggene, men vannet
kan likevel suges inn dersom veggen ikke er beskyttet
med et kapillærbrytende sjikt. Se kap. 2.4.
2.1.7 Byggfukt
Spesielt ytterveggskonstruksjoner i plass-støpt betong
kan inneholde mye overskuddsfuktighet, jf. Byggdetaljer
474.533. Det betyr at materialer som plasseres inntil betongen utsettes for høy relativ fuktighet (> 80-90 %). Også
ferske lettklinkerblokker inneholder overskuddsfuktighet.
Generelt bør så mye som mulig byggfuktighet få tørke
ut før konstruksjonen lukkes.

Fig. 2.1.1
Overflatevann infiltrerer ned i rotsonen. Deretter skjer vanntransporten i jordlagene under ved perkolasjon, før vannet kommer ned
i kapillær eller vannmettet sone.
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2.2

Grunnvannsstand

Man kan måle grunnvannsstanden ved å sette et perforert rør ned til grunnvannet, se fig. 2.2 a. Det nivået vannet stiller seg i, kalles grunnvannsspeilet. I markvannssonen har vannet et mindre væsketrykk. Markvann, enten
det er sigevann eller kapillært bundet vann, vil derfor ikke
bli drenert av det perforerte røret. I praksis måles grunnvannsstanden ved poretrykksmålinger. Poretrykket måles
av geoteknisk sakkyndige med enten hydrauliske eller
elektriske poretrykksmålere.
Tilstrekkelig vurdering av grunnvannsnivå og grunnvannsstrømning kan i mange tilfeller gjøres ut fra topografi, geologi og vegetasjon. I store trekk følger grunnvannsspeilet terrenget. Kartlegging av innstrømnings- og
utstrømningsområder gir informasjon om strømningsforhold og grunnvannsnivå, se fig. 2.2 b.
For områder med høyt grunnvannsnivå kan det være
nødvendig med nivåmålinger over året. Særlig i grus,
sand og silt kan det være ønskelig å vite dybden til grunnvannsstanden og hvor mye denne varierer. I selvdrenerende jord (se kap. 5.1) er det normalt ikke påkrevd med
spesiell drenering. Høy grunnvannsstand i selvdrenerende grunn lar seg normalt ikke senke med vanlige drensledninger.

2.3

Fig. 2.2 a
Måling av grunnvannsstand med perforert rør (Byggdetaljer
511.204)
Ved å senke ned en trelekt kan man observere grunnvannsstanden
direkte i røret.
I praksis måles grunnvannsstand ved poretrykksmålinger.

Luftfuktighet, temperatur og uttørking

I bakken er vanligvis lufta i porene mettet med vanndamp. Det betyr at den relative fuktigheten (RF) blir opp
mot hundre prosent, selv i fyllinger av pukk og sprengstein. Det betyr blant annet at byggfukt i yttervegger mot
terreng i liten grad har mulighet til å tørke utover, i hvert
fall ikke i de nedre delene av veggen. Slike vegger må gis
mulighet til å tørke innover. Derfor anbefales det at vegger med en del innvendig isolasjon ikke monteres med
dampsperre, selv om man i prinsippet kunne hatt nytte
av en dampsperre på de øvre delene av veggen.
Normalt antar man at temperaturen i bakken utenfor
en kjellervegg svinger om årsmiddeltemperaturen i lufta
for det aktuelle stedet. I praksis må man ta hensyn til jord-

Fig. 2.2 b
Skjematisk framstilling av vannets bevegelse fram til et vassdrag

dybde og isolasjonsnivå i kjelleretasjen, se tabell 2.3 a.
Figur 2.3 a viser beregnet temperatursvingninger over et
år i ulike dybder utenfor en godt isolert yttervegg mot
terreng. Figuren illustrerer faseforskyvning i forhold til
lufttemperatur og betydningen av frost i jordmassene.

Tabell 2.3 a
Eksempel på temperaturforhold i jorda utenfor en kjelleryttervegg om våren (minimumsverdier) og høsten (maksimumsverdier) for en kjelleryttervegg med to isolasjonsnivåer
Beregningsforutsetninger:
Utetemperatur svinger mellom -6 og +17
Godt isolert konstruksjon: Lettklinkermur, 100 mm mineralull eller celleplast i vegg og golv, fjellgrunn
Dårlig isolert konstruksjon: Murvegg, ingen isolasjon, leirgrunn
Dybde under terreng

Minimumstemperatur (tidlig på våren)

Maksimumstemperatur (høsten)

Godt isolert vegg

Uisolert vegg

Godt isolert vegg

Uisolert vegg

0,5 m

1,5 °C

4,5 °C

15,5 °C

16,0 °C

1,5 m

5,0 °C

9,5 °C

13,5 °C

15,5 °C

2,5 m

6,0 °C

11,5 °C

12,5 °C

15,0 °C
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såfremt det er tilgang på vann og så lenge de kapillære
kreftene ikke balanseres av tyngdekraften.
For jordarter brukes begrepet kapillær stigehøyde,
som i prinsippet kan beregnes ut fra en typisk poreradius
i materialet. Den kapillære stigehøyden avgjør om det
kan bli kapillær kontakt mellom bygningsdeler som fundamentsåle og grunnvann. Se tabell 2.4 a.
For bygningsmaterialer er ikke stigehøyde noe entydig begrep, fordi det ofte ikke er noen typisk porestørrelse. Dessuten har materialer som betong så trange porer at de kapillære kreftene langt overstiger tyngdekraften. Dermed blir stigehøyden som regel langt høyere
enn bygningsdelenes dimensjoner, og som sådan uten
praktisk interesse.
En aktuell problemstilling, spesielt i mange eldre bygninger, er at en betongsåle står i direkte kontakt med en
byggegrunn av leire. Leiren vil kunne suge vann fra grunnvannet, og de fine porene i betongen vil suge vann fra
de større porene i leiren. Videre forløp er avhengig av
betongens kvalitet. En god betong har så fine porer at
vanntransporten foregår svært langsomt. Dermed unngår man fuktskader i veggen over, i hvert fall hvis veggen
over har mulighet for uttørking innover eller utover. Men
er det benyttet dårlig betong med grovere porer, vil vanntransporten og risikoen for skader øke. Det er veldig typisk at både ytter- og innervegger i kjellere i eldre bygninger har saltutslag på nedre deler av veggen på grunn
av kapillært oppsug fra fundamentene, se kap. 9.1.2.
Problemet er at denne typen skader ikke alltid er så enkle å utbedre i praksis, ettersom det ikke alltid hjelper å
legge om eller øke kapasiteten i drensledningene. Helst
bør den kapillære kontakten mellom grunnvannet og ytterveggen brytes. Se kap. 9.

Fig. 2.3 a
Beregnet temperatursvingning over året i grunnen nær yttervegg.
Oslo-klima, svært godt isolert konstruksjon (150 mm innvendig og
50 mm utvendig). Siden frosne tilbakefyllingsmasser må tines vesentlig med varme fra overliggende materialer, vil det bli en lengre
periode om våren med lave temperaturer i massen under frostgrensen.

2.4

Kapillær vanntransport

Konstruksjoner mot grunnen kan ta opp mye fukt via kapillærsuging. Kapillærsuging er vannets evne til å stige i
tynne rør og åpninger (kapillærer). Årsaken til stigeevnen
og kapillær sugekraft er et samvirke mellom adhesjonskreftene mellom vann og materialoverflater og overflatespenningen i vannet, se fig. 2.4 a. I tynne rør fører adhesjonskreftene mellom vann og fast materiale til en
konkav vannoverflate (menisk). Når denne menisken
dannes, får de kapillære kreftene en resultant som suger
vann opp fra undersiden. Dermed stiger vannet i røret,

Tabell 2.4 a
Kapillær stigehøyde
Jordart

Fig. 2.4 a
Kapillaritet (Janbu 1970)
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Kornstørrelse d i mm

Kapillær stigehøyde

Leire

< 0,002

> 10

Mellomsilt/finsilt

0,002 < d < 0,02

6−12

Grovsilt

0,02 < d < 0,06

2,5−8

Finsand

0,06 < d < 0,2

0,4−3,5

Mellomsand

0,2 < d < 0,6

0,12−0,5

Grovsand

0,6 < d < 2

0,04−0,15
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3 Grunnforhold

3.1

Jordarter

Tabell 3.1 b
Jordartsbetegnelser og fraksjonsinnhold
Første del av tabellen angir krav til masseprosent for at materialet
skal få en jordartbetegnelse. Andre del av tabellen angir om jordarten skal få en tilleggsbetegnelse, som leirholdig silt. Eksempler:
35 % leire, 50 % silt, 15 % sand betegnes leire
10 % leire, 75 % silt, 15 % sand kalles leirholdig silt
20 % silt, 70 % sand, 10 % grus kalles siltholdig sand
5 % silt, 70 % sand, 25 % grus kalles grusholdig sand

Byggegrunnen kan bestå av jordarter og berg. Jordartene kan bestå av mineralsk og organisk materiale. Det
øverste, organiske matjordlaget skal fjernes før bygging.
Egenskapene til jordartene i dreneringsteknisk sammenheng kan oppsummeres som følger:
 I tette jordarter, som leire og leirete masser, skjer
vanntransport langsomt, og kapillær stigehøyde er
stor.
 I mellomjordarter, som silt og siltige masser, er vanntransportevnen større og kapillær stigehøyde mindre
enn i tette jordarter.
 Permeable jordarter, som sand og grus, har høy vanntransportevne, er vanligvis selvdrenerende, og har lav
kapillær stigehøyde.
 I berggrunn og tørrskorpe skjer vanntransport hovedsakelig i sprekker.

Betegnelse

d > 600

Stein

600 > d > 60

Grus

Sand

Silt

Leire

Grovgrus

60 > d > 20

Mellomgrus

20 > d > 6

Fingrus

6>d>2

Grovsand

2 > d > 0,2

Mellomsand

0,6 > d > 0,2

Finsand

0,2 > d > 0,06

Grovsilt

0,06 > d > 0,02

Mellomsilt

0,02 > d > 0,006

Finsilt

0,006 > d > 0,002

45−100 1)

Sand

60−100 1)

Grus

60−100 1)

Stein

60−100 1)

Leirholdig

5−15

Siltholdig

15–45

Sandholdig

20–60

Grusholdig

20–60

Tabell 3.1 b gir en oversikt over sammenhengen mellom
jordartsbetegnelser og fraksjonsinnhold. Den angir også
tilleggsbetegnelser hvis dette er av betydning for klassifiseringen. En jordart med leirinnhold over 30 % betegnes som leire uten tilleggsbetegnelse. Hvis leirinnholdet
er mellom 15 % og 30 %, kalles jordarten fortsatt leire,
men med en tilleggsbetegnelse, for eksempel siltholdig
leire. Hvis jordartene ikke har klare hovedfraksjoner, kan
betegnelsen materiale brukes. En jordart som for eksempel består av 50 % sand, 40 % grus og 10 % silt, betegnes sand- og grusholdig materiale.

Kornstørrelse d
i mm

Blokk

15–100

Silt

Steinholdig
20–60
1)
Ved leirfraksjon over 15 % kalles jordarten leire uansett

Tabell 3.1 a
Fraksjonsinndeling for mineralske jordarter
Fininndeling

Leire

Tilleggsbetegnelse

Kornstørrelser i mineralske jordarter inndeles i fraksjoner,
se tabell 3.1 a. Jordartene klassifiseres både etter hvilke
fraksjoner som inngår, og deres innbyrdes mengdeforhold. Innholdet av leire- og siltfraksjonen angis i masseprosent av den delen av jordarten som har kornstørrelse
mindre enn 20 mm. Innholdet av sand og grus angis i
masseprosent av den delen av jordarten som har kornstørrelse mindre enn 60 mm.

Grovinndeling

Fraksjonsområde, masseprosent

< 0,002
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3.2

Kornfordelingsanalyser

3.4

Silt

Ved sikting av en materialprøve kan man fastslå kornfordelingskurven, som igjen gir grunnlag for å bestemme
jordartsbetegnelse. Figur 3.2 viser eksempel på kornfordelingskurve for tre materialprøver. Hvis kornfordelingskurven får et forløp som (a) i fig. 3.2, betyr dette at materialet inneholder kornstørrelser over et stort område.
Materialet er velgradert. Kurve (b) viser derimot et ensgradert materiale, det vil si liten spredning av kornstørrelsene innenfor materialets fineste og groveste korn.
Graderingen avgjøres av korngraderingstallet Cu, som
angir forholdet mellom korndiameterne for 60 % gjennomgang (d60) og 10 % gjennomgang (d10). d60 betyr at
60 % av materialet har mindre korndiameter enn d60. Tilsvarende for d10.

Silt (også kalt kvabb) har grovere kornstruktur enn leire,
og derfor større vannpermeabilitet, samtidig som den
kapillære stigehøyden er mindre; mellom 4 og 10 m.
Vanninnholdet overstiger sjelden 40 % av tørrvekten. Typisk for denne jordarten er at hvis den utsettes for vibrerende påkjenninger, kan den virke flytende og således
minne om kvikkleire. Nær overflaten danner silt i likhet
med leire ofte en tørrskorpe, normalt mellom 2 og 4 m
tykk. De enkelte siltkornene kan kjennes med fingrene
eller mellom tennene (i form av at de knaser mellom tennene). Skillet mellom sand og silt representerer den omtrentlige grensen mellom synlige og usynlige partikler.
Silt er lite plastisk, og smuldres relativt lett opp mellom
fingrene.

Cu = d60/d10
Velgradert materiale: Cu >8
Ensgradert materiale: Cu <8

3.5

Sand og grus slipper igjennom mye vann, og vanninnholdet er sjelden større enn 20−25 % av tørrvekten. Den
vannsugende evnen er liten. Stigehøyden ligger mellom
0,03 m og 3 m, avhengig av finhetsgrad og lagringstetthet. Sand og grus er rene friksjonsmaterialer, og er
så grovkornete at man kan se kornene med det blotte
øyet. I lufttørket tilstand har materialet ingen indre sammenheng, og en klump smuldrer lett opp. Hvis et nedrammet kamstål er rent når det trekkes opp, er det sand
eller grus, og ikke leire eller silt, i grunnen.
Morenematerialer inneholder som regel alle kornfraksjoner fra leire til stein og blokker, og er ofte svært
fast lagret. Hvor mye vann som slipper gjennom og hvor
stor den vannsugende evnen er, varierer sterkt, og avhenger av mengden av finstoff (silt og leire).

Fig. 3.2
Eksempler på kornfordelingskurver
Kurve a er en leirholdig morene (Cu = 600)
Kurve b en siltholdig sand (Cu = 5, ensgradert materiale)
Kurve c er en leire

3.3

Sand, grus og stein

3.6

Grunnundersøkelser

Ved plassering av bygning på tomt, og ved valg av fundamenteringsmåte, må man vurdere forhold som har
sammenheng med fuktforholdene i grunnen og betydning for fuktpåkjenningene på bygningen, blant annet:

Leire

Leire og leirholdig silt er så finkornet at man ikke kan se
de enkelte partiklene med det blotte øyet eller kjenne
kornene når man gnir materialet mellom fingrene. På
grunn av den finkornete strukturen har leire svært lav
vannpermeabilitet og stor vannsugende evne. Kapillær
stigehøyde er minst 10 m, og ofte langt mer. Vanninnholdet kan ofte være 50−60 % av tørrstoffvekten. I jordfuktig tilstand er leire plastisk og kan rulles ut i tynne tråder. Leire som ved omrøring blir flytende, betegnes kvikkleire. Nær overflaten vil leire danne en såkalt tørrskorpe,
som normalt er mellom 2 og 4 m tykk. Tørrskorpen har
ofte vesentlig større fasthet enn leiren under, som inneholder mer vann. Mens leire i seg selv har lav vannpermeabilitet, kan vann transporteres både vertikalt og sideveis i sprekker i tørrskorpe.










fare for grunnbrudd, ras eller skred
grunnens bæreevne
jordtrykksforhold
fare for setninger
fare for teleskader
avrenningsforhold og flomfare
grunnvannsforhold
dreneringsbehov

Som regel er det nødvendig å gjennomføre grunnundersøkelser i forkant av planleggingen. For småhusbebyggelse og vanlige grunnforhold kan enkle grunnundersøkelser, kombinert med vanlig fundamenteringspraksis og
kommunale myndigheters kjennskap til grunnforholdene,
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ofte gi godt nok grunnlag. For større bygninger, og når
det er usikkerhet om grunnforholdene, er det nødvendig
med grundigere grunnundersøkelser og beregninger, og
man bør da benytte seg av geoteknisk sakkyndige.

3.7

Tele og telehiv

Tele i grunnen vil si at vannet i jorda fryser om vinteren.
Telehiv oppstår i finkornige jordarter der det dannes rene
islag (islinser) etter som vann suges opp nedenfra. Dette
gir ekspansjonskrefter som fører til at grunnen hever seg.
Faren for telehiv er størst i siltholdige jordarter, som har
et optimalt forhold mellom kapillær sugeevne og vannpermeabilitet. I grove masser er den kapillære sugeevnen
lav, slik at isfronten i liten grad får tilført vann nedenfra.
I tett leire reduseres vanntransporten på grunn av stor
strømningsmotstand. Frost i grovkornige masser under
grunnvannstanden kan få moderat telehiv på grunn av
volumøkningen når porevannet fryser. Tabell 3.8 viser
kriterier for telefare.
Hvis man ikke foretar kornfordelingsanalyser, bør man
alltid gå ut fra at det er fare for tele i byggegrunnen. Fundamentene må da føres ned til frostfri dybde for byggestedet, eller frostisoleres. Det er bare jordarter som stein,
grus og sand som ikke gir fare for tele.
Telehiv kan løfte konstruksjoner fra undersiden og
ved sidegrep. Med den tradisjonelle bruken av drenerende masser mot grunnmur er faren for sidegrep liten.
Men i dag benyttes ofte stedlige, uspesifiserte masser
mot drenerende isolasjon. Dermed risikerer man at isolasjonsplatene løftes, hvis ikke frostnedtrengningen hindres ved markisolasjon.

Tabell 3.8
Kriterier for telefare (Byggdetaljer 511.101)
Tabellen viser grenser for vektandeler av materialfraksjoner, regnet i
% av alt materiale med diameter mindre enn 19 mm.
Telegruppe

Materialfraksjon
< 0,002 mm

< 0,02 mm

< 0,2 mm

Ikke telefarlig
<3
Litt telefarlig
< 40 1)
3–12
< 50
Middels telefarlig
< 40
>12
> 50
Meget telefarlig
>12
1)
Jordarter med mer enn 40 % < 0,002 mm regnes som middels telefarlige.
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4 Bortleding av overflatevann

4.1

Terrengfall og avskjærende drenering

Overflatevann, det vil si regnvann og smeltevann, på terrenget rundt bygningen, skal i størst mulig grad infiltreres
i terrenget. For å unngå at vannet renner inn mot bygningen, bør terrenget ha en helning ut fra veggen på minimum 1:50 i en avstand på 3 m ut, se fig. 4.1 a. Man må
ta hensyn til at tilbakefylte masser vil sette seg.
Hvis fall fra bygningen er vanskelig å få til på en side,
kan overflatevann avvises med en avskjærende drenering eller med kantstein, se fig. 4.1 b. Hvis overflatevann
og sigevann blir ledet mot bygningen fra større skråninger med stort nedslagsfelt, bør man sørge for avskjærende grøfter i skråningen. Avskjærende drenering er
spesielt viktig hvis grunnen består av vannførende sandeller siltlag eller av skråfjell. Hvis man hovedsakelig skal
fange opp overflatevann, bør man lage en forsenkning i
terrenget over grøfta, se fig. 4.1 c.
Vannførende lag under terrengoverflaten krever større inngrep, med drenerende masser, og drensledning.
Alternativt kan vannet ledes under huset i et kultlag.
Overflatevann som ledes vekk fra bygningen, bør i
størst mulig grad tas vare på lokalt og ikke sendes til kommunalt overvannsnett. Se kap. 10. Man bør generelt
unngå å plassere bygninger i uttrekksområder for overvann, se fig. 2.2 b.

Fig. 4.1 b
En kultet overflate mot vegg beskytter sokkeloverflaten mot vannoppsug og tilsmussing.
Hvis det er risiko for vanntilsig mot veggen, for eksempel på grunn
av fall mot vegg, kan vannet avvises med kantstein. Markisolasjon
kan lede overflatevann bort fra veggen, i tillegg til at varmetapet fra
veggen under reduseres.

Fig. 4.1 c
Avskjærende, åpen grøft for drenering av overflatevann og sigevann. Grøfta kan eventuelt utstyres med sluk med forbindelse til
drensledningen.

Fig. 4.1 a
Avleding av vann på terreng (Byggdetaljer 514.221)
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4.2

Takvann og taknedløp

Vann fra taknedløp må ledes vekk fra bygningen. Vannet
kan infiltreres i terrenget eller føres bort fra bygningen i
tette rør.
Terrengoverflaten under nedløp for takvann må beskyttes mot erosjon. I hus med kjeller bør utkastet som
hovedregel kobles til en renne eller et rør med fall, slik
at vannet kan renne bort fra veggen, se fig. 4.2 a. Alternativt kan vannet føres ned i grunnen som vist i fig. 4.2
b. Det gir en erosjonssikker og lokal håndtering av takvannet. Løsningen krever en pukkfylling under fundament og golv som tjener som fordrøyningsmagasin og
infiltrasjonsflate.
En annen løsning er å føre takvannet vekk i eget, tett
rør med godt fall til husdrenskum, se fig. 4.2 c. For å redusere risikoen for tilstopping av røret, må det monteres
en løvsil, enten i overgangen til overvannsledning ved
terrengnivå eller i takrenna. Takvannet kan også føres til
et lokalt overvannsmagasin, se fig. 10.2. Takvannet må
aldri kobles på bygningens drensledning.

Fig. 4.2 b
Takvann føres ned i grunnen.
Løsningen gir en erosjonssikker og lokal håndtering av overvannet.
Løsningen krever en pukkfylling under fundament og golv som tjener som fordrøyningsmagasin og infiltrasjonsflate.

Fig. 4.2 a
Renne under utkast beskytter kjellervegg

Fig. 4.2 c
Takvann føres i tett rør til huskum eller overvannsmagasin
Avløpsrør for takvann bør ha større kapasitet enn nedløpsrøret. Ved
overgang mellom nedløpsrør og avløpsrør kan det monteres lokk for
stake- og spylemulighet.
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4.3

Overvannshåndtering og flomsikring

Overflatevann på tomta bør i størst mulig grad infiltreres
på tomta. Ved stor belastning kan vannet ledes mot infiltrasjongrøft, se fig. 4.3. Alternativt ledes vannet til slukrister og videre til overvannsledning, eventuelt til et fordrøyningsmagasin, som vist i kap. 10. I terreng brukes
normalt kuppelrister, mens det i innkjørsler benyttes flate rister i rammer som tåler trafikkbelastning.
Store nedbørsmengder og snøsmelting på frossen
mark kan føre til store fuktpåkjenninger på konstruksjonene. I størst mulig grad må flomveier registreres, sikres
mot erosjon og ledes bort fra bygninger. Før utbygging
av boligfelt må avrenningsmønsteret for overflatevann
registreres. Man bør i størst mulig grad beholde det naturlige avrenningsmønsteret. Mønsteret varierer over
året, og bør derfor registreres både i en normal situasjon
og under flom, for eksempel ved sommer- og høstregn
og ved snøsmelting om våren. Man bør unngå å bygge
i lavbrekk i terrenget som tjener som flombekker, eller
der hvor store mengder overflatevann kan samle seg.

Fig. 4.3
Overflatevann som ikke infiltreres i grunnen, kan ledes mot infiltrasjonsgrøft. Grøfta kan eventuelt utstyres med overløp til overvannsledning eller til bekkefar (Byggdetaljer 514.114).
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5 Drenslag og kapillærbrytende lag

5.1

Drenerende masser

ikke vanlig i Norge, og det er også vanskelig å oppnå
gode resultater i praksis.
For å oppnå tilstrekkelig kapillærbrytende effekt av
steinmasser i golvkonstruksjoner kreves det at sjikttykkelsen minst skal være det dobbelte av kapillær stigehøyde for materialet. Men stigehøyden er sjelden en
kjent størrelse. For å gardere seg mot kapillærsuging i
drenerende materialer, legger man derfor inn en ekstra
fuktsikring i konstruksjonen. Et sjikt med finpukk 8/12 i
tykkelse 100 mm vil normalt ha tilstrekkelig kapillærbrytende effekt, men som en ekstra fuktsikring bør golvet
ha varmeisolasjon og en overliggende dampsperre.
Mot yttervegger har drenerende steinmasser, grunnmursplater i plast (polyetylen og polypropylen) og isolasjonsmaterialer kapillærbrytende funksjon.

Drenerende masser brukes under golv på grunnen, rundt
drensledninger og mot yttervegger. Drenslaget skal fange opp tilstrømmende vann i grunnen og sammen med
drensledningen sikre at det ikke oppstår vanntrykk på
bygningens konstruksjoner. Drenslaget må ha tilstrekkelig vannpermeabilitet og tykkelse for å sikre at drensledningen kan lede bort aktuelle vannmengder.
Naturlige masser regnes som selvdrenerende dersom
mindre enn 8 % av materialet mindre enn 20 mm passerer en sikteåpning på 0,063 mm1. I forbindelse med
drenerende tilfyllingsmasser mot yttervegg er det vanlig
å stille noe strengere krav, slik at maksimalt 20 vektprosent passerer sikt 0,2 mm (d10 > 0,2 mm), se kap. 3.2.
I praksis anbefales ensgraderte, grovkornete steinmasser som drenslag – enten naturmaterialer, det vil si
grus eller singel, eller knuste steinmaterialer, det vil si
pukk. Til omfylling rundt drensrør anbefales finpukk 8/12,
der 8 og 12 uttrykker nederste og øverste nominelle
kornstørrelse i millimeter. Samme gradering, eventuelt
grovere materiale, kan brukes som drenerende sjikt mot
yttervegg. Ensgradert materiale, som 8/12, er tilnærmet
selvkomprimerende, får lite setninger og kan dermed
legges uten overhøyde.
På byggegrunn av bløt leire og silt anbefales det at
drenerende materialer mot grunnmur og drensledning
beskyttes med fiberduk.
Drenerende masser bør legges i et sjikt med en minimumstykkelse på 200 mm.
Som et alternativ til steinmaterialer kan det brukes
lettklinkerkuler, i minst samme tykkelse.
Materialer som subus (finkornet, knust steinmasse)
eller knust, resirkulert betong er ikke egnet som drenerende materialer fordi de inneholder for mye finstoffer.

5.2

5.3

Grunnmursplater i plast er kraftige plater i polyetylen eller polypropylen med knaster på den ene siden som sikrer et luftrom mellom underlaget og platene. Platene er
svært tette mot dampgjennomgang, noe som også gjør
dem egnet som damp- og luktsperre i golvkonstruksjoner innendørs, spesielt når skjøtene tapes. Som utvendig
fuktsikring er platene og tilhørende detaljer beregnet på
å stå direkte inntil kjellerveggen. Platen monteres med
knastene inn mot veggen og festes med spesielle spiker.
Når platen er montert, festes en egen kantlist på toppen
av platen. Platene kan også stå som beskyttelse på utsiden av utvendig isolasjon. Det fins flere produsenter av
grunnmursplater i plast, og dermed også kvalitetsforskjeller. Blant annet kan bruk av resirkulerte materialer i framstillingen svekke platenes mekaniske egenskaper. Vel så
viktig som materialkvalitet er imidlertid at platene leveres
med tilpassede festesystemer og avslutningslister.

Kapillærbrytende sjikt
5.4

Drenerende steinmasser skal i utgangspunktet også være
kapillærbrytende. Men knuste steinmaterialer som pukk
inneholder alltid mye fint støv som ikke filtreres vekk ved
siktingen av materialet. Det gir materialet en kapillær stigehøyde, til tross for at pukk 8/12 egentlig ikke skulle
suge vann i det hele tatt, se tabell 2.4 a. Man kan redusere stigehøyden ved å vaske materialet, men dette er
1

Grunnmursplater i plast

Isolasjonsmaterialer

De siste årene har det blitt mer og mer vanlig å benytte
ulike typer drenerende isolasjon. Dette kan være isolasjonsplater i ekstrudert eller ekspandert polystyren med
vannførende riller på utsiden. Platene beskyttes av en fiberduk som skal hindre finstoffer i å trenge inn i platene.
Bruk av drenerende isolasjon betyr imidlertid ikke at det

Statens Vegevesen: Håndbok 018
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kan benyttes stedlige, uspesifiserte tilbakefyllingsmasser.
For å unngå problemer med telehiv bør det fylles tilbake
med drenerende masser. Det er verdt å merke seg at
drenerende masser har relativt stor motstand mot gjennomstrømning av vann, slik at drenerende isolasjon vil
øke transportkapasiteten.
Isolasjonsmaterialer på utsiden av kjelleryttervegger
og under golv på grunn blir stående i et miljø med høy
luftfuktighet. Det betyr en liten økning i fuktinnhold og
dermed også i varmeledingsevne. I henhold til NS-EN
ISO 10456 skal det for mineralull og ekspandert polystyren regnes med et tillegg på deklarert varmeledingsevne (λD) på 8 %. Se Byggdetaljer 573.344. Det forutsettes at isolasjonsmaterialet ikke blir stående i vann.
Plater av ekstrudert polystyren har fordeler i form av
økt trykkstyrke og bedre isolasjonsevne, se tabell 5.4.
Løse lettklinkerkuler kan også benyttes som et drenerende og kapillærbrytende isolasjonsmateriale. Når
lettklinker benyttes som tilbakefyllingsmasse mot yttervegger reduseres jordtrykket mot veggen.

5.5

Tabell 5.4
Eksempler på dimensjonerende varmekonduktivitet for isolasjonsmaterialer benyttet som utvendig isolasjon på yttervegger mot terreng. Se for øvrig Byggdetaljer 573.344.
Isolasjonsmateriale

Fiberduk

I bygg- og anleggsbransjen brukes fiberduker (geotekstiler) i stor utstrekning for å hindre separasjon og erosjon
av ulike materialsjikt. Spesielt ved dynamisk belastning,
som i veier, stilles det store krav til fiberdukens egenskaper. Fiberduker lages i plastmaterialer som polypropylen
eller polyester, og kan være vevd eller filtet (såkalt nonwoven). Den filtede duken har mindre maskeåpninger.
Den vevde har større permeabilitet og bedre mekanisk
styrke. I Norge brukes stort sett bare filtede duker med
en flatevekt på ca. 120 g/m². Filtede duker kan varmebehandles på én eller begge sider for å oppnå bedre hydrauliske egenskaper. Duker som ikke er varmebehandlet, blir lettere gjenslammet av finere partikler.
I forbindelse med drensrør, drenerende masser og
isolasjonsmaterialer rundt fundamenter og yttervegger
brukes fiberduker først og fremst for å hindre gjenslamming med små partikler. Maskevidden bør derfor være
så liten som mulig. Samtidig skal duken slippe gjennom
vann. Dersom det brukes ikke-drenerende fyllmasser
med mye finstoffer mot fiberduken, må man regne med
at permeabiliteten for vann etter hvert avtar, selv om det
brukes varmebehandlet fiberduk.
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Dimensjonerende varmekonduktivitet
W/(m·K)

Ekspandert polystyren

0,040

Steinull

0,040

Ekstrudert polystyren

0,035

Lettklinker

0,20
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6 Drensledninger

6.1

Drenering og fuktsikring

6.1.1	Generelt
Et dreneringssystem samler opp og leder vekk vann som
fins under og inntil bygningen, slik at det ikke oppstår
vanntrykk mot konstruksjonene. Hovedkomponentene
i dreneringssystemet er:

og fuktsikring av golv under terrengnivå og yttervegg
mot terreng som er gitt i det følgende, gjelder først og
fremst for små og middels store bygninger. For større
bygninger, med grunnflate over ca. 500 m2, må tiltakene
vurderes spesielt.

 et drenslag mellom konstruksjonene og grunnen
 drensledning med omfylling
 drenskum og avløp

6.1.2	Golv over terrengnivå
Golv på grunnen som i sin helhet ligger over terrengnivå,
er det vanligvis unødvendig å drenere. Se fig. 6.1.2.

Drenslaget fanger opp sigevann og leder det ned. Drensledningen fungerer som et overløp, og trer i funksjon når
vannstanden under bygningen stiger opp til rørenes inntaksåpninger. Ved drenerende byggegrunn kan det gå
svært lite vann i ledningen.
Behovet for drenering avhenger av terreng og grunnforhold, grunnvannsstand og bygningens fundamenteringsmåte.
Dimensjonering av drensledningers kapasitet er sjelden aktuelt ved småhusbygging, annet enn ved permanent grunnvannssenking. Retningslinjene for drenering

6.1.3	Golv under terrengnivå, over høyeste grunnvannsstand
Ligger golvet under terrengnivå, men over høyeste
grunnvannsstand, må man sikre mot fukt i grunnen med
et dreneringssystem. Ledes overvannet bort fra bygningen, er det bare sigevann gjennom grunnen langs ytterveggene dreneringen skal avlede. Drensledning og
drenslaget under golvet blir da vanligvis ikke aktivisert,
men ligger som en ekstra sikring i forhold til høyeste
grunnvannsstand. Grunn av sand eller grus er som regel
selvdrenerende. Er grunnen selvdrenerende, kreves ingen spesiell drenering når bygningens golv ligger over
høyeste grunnvannsstand. Se kap. 5.1.
6.1.4	Golv under høyeste grunnvannsstand
I bygning med golv under høyeste grunnvannsstand er
det vanligvis nødvendig med vanntett konstruksjon. Slike konstruksjoner behandles ikke i denne anvisningen.
Vanntett behandling av veggen kan eventuelt kombineres med å senke grunnvannsstanden lokalt med drenering og grunnvannspumpe.
Pumping av drens- og overflatevann er også aktuelt
hvis offentlige overvannsledninger eller lokale bekkedrag
ligger høyere enn drensledningens laveste punkt.
6.1.5	Golv under terrengnivå i fjelltomt
Når byggegropen er nedsprengt i fjell, varierer dreneringsbehovet med fjellets kvalitet og eventuelt vanntilsig
i sprekker. Ved sprengsteinsfylling i skrått terreng er det
ofte mulig å lede vann ut i lavereliggende terreng via
sprengsteinsfyllingen under huset, slik at drenering er
unødvendig. En sprengsteinsfylling med tykkelse 500
mm eller mer under bygningen kan også benyttes som
et fordrøyningsmagasin, se kap. 10.4.2.

Fig. 6.1.2
Golv over terrengnivå er vanligvis unødvendig å drenere, hvis ikke
grunnvannsstanden er for høy. Markisolasjonen skal ligge i drenert
nivå (Byggdetaljer 521.112).
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6.2

Rørtyper og dimensjoner

Drenskummen kan ha flere innløp, slik at man kan koble
ledningen fra hver side av bygningen direkte på kummen.
Drensledningen bør ha jevnt fall på minst 1 : 200 til uttrekk. Drensledningen kan også legges uten fall, men da
må hele ledningen ligge på laveste nivå, og det bør brukes infiltrasjonsrør som står i kontakt med et drenslag
med god kapasitet under bygningen. Se kap. 10.4.2.

Drensrør av plast kan være korrugerte rør på kveil eller
stive, dobbeltveggede rør i polypropylen (PP) eller polyetylen (PE). Korrugerte rør på kveil har vært dominerende på markedet fram til i dag. Dobbeltveggede rør er
stivere, har større mekanisk styrke og de har bedre kapasitet med hensyn til vanntransport. Rette, stive rør gjør
det også enklere å plassere ledningene i rett høyde, i tillegg til at inspeksjon med fiberoptikk er enklere enn med
korrugerte rør på kveil.
Drensledninger i plast har normalt inntaksåpninger
utformet som hull eller slisser plassert i rørets øvre halvdel. Det reduserer risikoen for gjenslamming. Et normalt
hullareal er 40 cm² per løpemeter. Drensrør med hull
rundt hele røret kalles for infiltrasjonsrør. Til drensrørene
får man greinrør, bend, skjøtemuffer og endelokk. Tidligere ble det brukt drensrør av tegl eller betong, men i
dag er slike rør lite brukt.
Man bør bruke bend ved retningsforandring, for eksempel ved bygningens hjørner, og grenrør ved tilknytninger mellom ledninger samt ved uttrekk. Bruk skjøtemuffer til skjøtingen.
Drensledningen må ikke ha mindre innvendig diameter enn 75 mm. Ved forventet stor belastning eller grunnvannssenking anbefales diameter 110 mm eller mer.

6.3

6.3.2	Tverrgående ledninger
For brede bygninger der grunnen utnyttes som fordrøyningsmagasin, kan det være nødvendig å legge drensledninger under golvet for å holde grunnvannsspeilet
under kontroll. Største avstand mellom ledningene bør
som regel ikke overstige 12 m. Eventuelle vannkilder i
tomta, for eksempel gamle drensledninger eller oppkommer, må man ta hånd om og føre i lukket ledning til drenskum.
Dersom golvet avtrappes med større sprang enn 220
mm, bør det være en tverrgående drensledning, se fig.
6.3.2. Legg ledningen under det høyeste golvet, og bestem leggedybden i forhold til laveste golvnivå.

Utforming og plassering av drensledninger

6.3.1	Utforming
Figur 6.3.1 viser utforming av et ledningssystem for mindre bygninger (< 500 m²). Systemet består av drensledninger, husdrenskum og rørdeler som bend, muffeskjøter
og grenrør.
Som regel legger man ledningen utvendig rundt bygningen, med høyeste punkt slik at avstanden til drenskummen blir like lang begge veier. Denne avstanden bør ikke
overstige 60 m. Dersom avstanden fra høyeste punkt til
kum er mindre enn 30 m, kan man koble de to ledningene sammen med grenrør med en ledning fra uttrekket
og videre til drenskummen, som vist på figur 6.3.1. Drenskummen kan ha flere innløp, slik at man også kan koble
ledningen fra hver side av bygningen direkte på kummen.

Fig. 6.3.2
Tverrgående drensledninger med avtrappede golv. l
Plan og lengdeprofil. Forholdet d : a bør være 1 : 2 – 1 : 3, avhengig
av grunnens fasthet (Byggdetaljer 514.221).

6.3.3	Plassering
På drensledningens høyeste punkt må vanninntaket til
ledningen ligge minst 200 mm lavere enn overkanten av
betonggolvet. For å hindre at veggen blir stående i vann
ved tilfeldig høy grunnvannsstand, må i det minste deler
av drensledningens inntaksåpninger ligge lavere enn fundamentets underkant, se fig. 6.3.3. Da oppnår man også
forbindelse mellom drenslag under golv og drensledning.
Av stabilitetshensyn bør grøfta ut fra veggen ha et fall på
omtrent 1:3. Se fig. 6.3.3 a og 6.3.3 b.

Fig. 6.3.1
Drensledning og husdrenskum (Byggdetaljer 514.221)
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Hvis drensledningens inntaksnivå overalt står over fundamentets underkant, må man sikre at vann suges kapillært opp i veggen. Det kan gjøres ved å bruke et fundament av lettklinkerblokk eller en sementrik betong (B35
eller bedre) som har høy motstand mot kapillært sug.
Eventuelt kan det legges et kapillærbrytende sjikt mellom fundament og vegg.

området 8−12 mm. Eventuelt kan det benyttes løse lettklinkerkuler. Ved siltige jordarter i byggegrunnen bør
omfyllingen beskyttes mot innvasking av finstoff fra grunnen ved hjelp av filtet, varmebehandlet fiberduk.

6.4

Avløp og drenskum

Drensledningene bør knyttes til en husdrenskum som
gjør det mulig å inspisere og rengjøre ledningsnettet.
Kummen bør ha sandfang og vannlås, se fig. 6.4 a. Sandfanget sikrer at avløpet ikke gjenslammes. Vannlåsen har
flere funksjoner:

6.3.4	Omfylling
Drensledningen må omfylles med finpukkmasser som
ikke passerer ledningens inntaksåpninger. God drenskapasitet og stabilitet sikres ved at omfyllingslaget er minst
100 mm over og på sidene av drensledningen og minst
50 mm under. Eksempel på omfylling er vist i fig. 6.3.3.
Underlaget for drensledningene må komprimeres.
Til fylling rundt drensledningen bør man bruke omfyllingsmasser av finpukk med kornstørrelser innenfor

 å hindre kalde luftstrømmer som kan gi frostskader i
andre deler av avløpsnettet
 å hindre at lukt spres til eventuelle andre kummer
med åpne lokk
 å stanse blader og løv som kommer med takvann
Utløpet fra drenskummen kan gå til kommunalt overvanns- eller spillvannsnett, grøft, lokalt bekkeløp eller et
lokalt magasin. Se kap. 10. Tilkoblingspunkt til kommunalt nett må ligge tilstrekkelig lavt til at foreskrevet fall på
drensledningen kan etableres. I strøk med ordnet vannog avløpssystem er tilknytningen underlagt kommunale
bestemmelser.
I hus med mange hjørner og komplisert ledningsføring bør det i tillegg til drenskum installeres en hjørnekum for inspeksjon.
Sandfanget i husdrenskum bør kontrolleres, og tømmes ved behov.
I spesielle tilfeller kan drensledning og drenskum ligge for lavt i forhold til offentlig avløpsnett. Da må drenskum med sandfang kombineres med en pumpekum,
som pumper vannet opp til et høyere nivå.

Fig. 6.3.3 a
Nivået for drensledningens vanninntak bør ligge under eventuell
fundamentsåle for veggen.

Fig. 6.3.3 b
Vanninntak over fundamentnivå
Forbindelse mellom drenslaget under golvet og drensledningen etableres med gjennomstikk. Kapillært oppsug ved tilfeldig høy grunnvannsstand forhindres med betong av god kvalitet (B35) eller et kapillærbrytende sjikt.

Fig. 6.4
Drenskum av plast
Bunnen av kummen fungerer som sandfang.
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7 Yttervegger mot terreng

7.1

Varmeisolering

 Betong eller betongmurverk: 150 mm isolasjon steinull eller ekspandert polystyren i full høyde

7.1.1 Isolasjonskrav
Varmeisolering av yttervegger mot terreng er viktig både
for energiøkonomisering og fuktsikring.
TEK krever at yttervegger mot terreng i rom for varig
opphold skal ha en U-verdi på 0,22 W/m²K. Vegger i en
kjeller som ikke skal oppvarmes, skal ha en U-verdi på
0,8 W/m²K. Grovt regnet er følgende isolasjonstykkelser
nødvendig, avhengig av bærende materiale i veggen:

Dette er minimumskrav etter de gjeldende kravene i
TEK,gjeldende fra 1997. Kravene kan bli skjerpet i forbindelse med pågående revisjon (2006) av Byggeforskriftene.
7.1.2	Kuldebruer
Yttervegger i plass-støpt betong har svært ofte en kuldebru i overgangen mellom golv og vegg, se fig. 7.1.2. Når
golvet ligger mer enn 1,5 m under terreng, er denne kuldebrua mindre kritisk, se fig. 7.1.2. Temperaturen blir
ikke så lav på innvendig overflate at det er risiko for kondens. Men både for å redusere varmetapet fra bygningen
og for å hindre muggsoppvekst, er det en fordel om kuldebrua brytes, spesielt hvis fyllingshøyden er mindre enn
1 m. Dette kan gjøres med en kuldebrubryter i dekket,
ved å isolere innvendig på oversiden av betonggolvet,
eller ved å isolere veggfundamentet på undersiden. Se
fig. 7.4.

Uoppvarmede rom under terreng:
 Lettklinkermurverk, 250 mm blokker: ingen ekstra
isolasjon
 Betong eller betongmurverk: 50 mm steinull eller ekspandert polystyren i full høyde
Boligrom:
 Lettklinkermurverk, 200 mm blokker: 125 mm steinull eller ekspandert polystyren i full høyde
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Fig. 7.1.2
Beregnet temperaturforløp over med og uten kuldebru i overgang mellom vegg og golv. Kuldebrua brytes ved 50 mm isolasjon på oversiden
av betonggolvet. Kurvene er beregnet med 200 mm isolasjon i vegg, 1,5 m under bakkenivå.
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7.2

Varmeisolasjon og lufttetting

I fuktteknisk sammenheng er det ikke likegyldig hvordan
isolasjonen plasseres i veggen. En hovedregel er å unngå
å legge all isolasjon på innsiden av den bærende konstruksjonsdelen. Minimum en tredjedel av varmemotstanden bør være plassert utvendig (Holøs 1996). Utvendig isolering reduserer risikoen for kondens i det innvendige isolasjonssjiktet. Alternativt plasseres isolasjonen
inne i bærende konstruksjon, som lettklinkerblokker med
en kjerne av polyuretan.
Det er også en fordel å isolere sokkelen over terreng
utvendig. Det reduserer risikoen for kondens og hindrer
kuldebruer.
I yttervegg med lav fyllingshøyde bør det benyttes
markisolering, både for å frostsikre fundamenter og for
å redusere varmetapet fra veggen. I tillegg kan markisoleringen være med på å lede overflatevann vekk fra ytterveggen.
Innvendig isolering kan utføres ved å klebe plater av
ekstrudert eller ekspandert polystyren til bakvegg og kle
med puss eller keramiske fliser. Et innvendig bindingsverk
må trekkes ut fra murt eller støpt vegg, og hulrommet
isoleres, som vist i fig. 7.3.3 a og b.
Figur 7.2 illustrerer betydningen av inntrukket bindingsverk og utvendig isolasjon. Figuren viser beregnet
temperatur- og fukttilstand i en kjelleryttervegg med innvendig bindingsverk og sprøytebetong. Det går klart fram
at treverk må trekkes ut fra betongen for å unngå oppfukting. Videre gjør utvendig isolering at stendere og
sviller i bindingsverket blir stående i et tørrere og varmere miljø.
Innvendig dampsperre bør ikke brukes når mer enn
halve vegghøyden er under terrengnivå. Man kan eventuelt montere en dampsperre som avsluttes like under
terrengnivået. Det må imidlertid alltid være et lufttett sjikt
på innsiden av isolasjonen som hindrer at inneluft strømmer inn i konstruksjonen. Dette kan være platekledninger eller et vindsperrematerial på rull som monteres med
tette skjøter.
Når en golvplate støpes mot en yttervegg mot terreng, oppstår det riss mellom golvplate og vegg. Spesielt
hvis veggen bare isoleres innvendig med bindingsverk
og mineralull, bør utettheten mellom golvplate og vegg
tettes, for eksempel som vist i fig. 9.4.4 b. Faren er at fuktig luft kan trenge opp i konstruksjonen og kondensere
på øvre deler av betongveggen vinterstid. Utettheter i
dette området kan også føre radonholdig luft til innemiljøet.

Fig. 7.2
Beregnet temperatur og fukttilstand i to varianter av yttervegg mot
terreng bestående av:




innvendig gipsplate





50 mm ekspandert polystyren

70 mm inntrukket bindingsverk isolert med mineralull
(markert med gran og mineralull)
100 mm betong

50 mm EPS (kun i nederste diagram).
Kurvene gjelder for et snitt 1,5 m under terrengoverflaten. Kurvene
er et resultat av beregning av uttørkingsforløp det første halve året
etter bygging. Kurvene gjelder for 1. april, da temperaturen i grunnen utenfor konstruksjonen er lavest (5 °C ). Relativ fuktighet utvendig er i gjennomsnitt 95 %. Utvendig isolering (nederste diagram) viser at bindingsverket blir stående i et tørrere miljø. Beregningene er gjort med fuktberegningsprogrammet WUFI.
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7.3

Konstruksjonsløsninger

7.3.1	Generelt
Dreneringen og fuktsikringen på utsiden av veggen skal
primært sikre at det ikke blir stående et vanntrykk mot
veggen. Dreneringen og fuktsikringen kan bestå av drenerende masser, isolasjonsmaterialer, fiberduker og/eller
grunnmursplater i plast. De drenerende massene kan
være steinmaterialer (se kap. 5.1) eller løs lettklinker, som
både gir et bidrag til isolasjonen og reduserer jordtrykket mot veggen.
7.3.2	Tilbakefylling av masser
Tilbakefylling av stedlige masser bør skje med tilnærmet
selvkomprimerende masser, for eksempel ensgradert
pukk 8-12 mm eller løse lettklinkerkuler. Større variasjon
i steinstørrelse gir setninger, og krever at massene enten
legges med overhøyde eller at de komprimeres. Komprimering bør unngås på murte vegger. Ved maskinell tilbakefylling skal massene ikke inneholde store steiner
(> 70 mm). Setninger er først og fremst et problem ved
tilbakefylling med stedlige masser med mange store steiner og varierende steinstørrelse.
Som toppsjikt legges matjord, asfalt eller lignende.
Bruk av drenerende materialer som toppsjikt (steinbed
eller pukk) bør bare brukes nære veggen, og det må sikres slik at det ikke renner overflatevann mot bygningen
(jf. kap. 4.1).
7.3.3 Fuktsikring med drenerende isolasjon og fiberduk
Figur 7.3.3 a og b viser en løsning med drenerende isolasjon, uten grunnmursplater i plast. Isolasjonsplatene
beskyttes av fiberduk, som sikrer at platenes drenerende
funksjon ikke ødelegges av fine jordpartikler. Som nevnt
i kap. 5.4, må det tilbakefylles med drenerende masser.
Isolasjonen bør føres opp over terreng, som vist i fig.
7.3.3 a, 7.3.3 b og 7.3.3 c.

Fig. 7.3.3 a
Fuktbeskyttelse med drenerende isolasjon og fiberduk
Isolasjonsplatene er ført kontinuerlig opp over marknivå. Alternativt
kan isolasjonsplater over og under terreng atskilles med en folie eller
et beslag, se fig. 7.3.3 b. Ved fundamentdybder over 1 m må kuldebrubryteren sløyfes eller utformes slik at betongveggens støtte mot
golvet ikke forringes.
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Fig. 7.3.3.b
Innvendig isolering av golv og vegg sikrer en kuldebrufri løsning.

Fig. 7.3.3.c
Overgang over bakken

Fig. 7.3.4 a
Fuktsikring av yttervegger med grunnmursplater i plast mot murt eller støpt vegg. Knasteplatene avsluttes under terreng for å hindre
nedbrytning av plastmateriale på grunn av UV-stråling.

7.3.4 Fuktsikring med grunnmursplater i plast
Grunnmursplater i plast gir en robust og effektiv sikring
mot fuktpåkjenning utenfra. Platene plasseres direkte
mot en murt eller støpt vegg, som vist i fig. 7.3.4 a og
fig. 7.3.4 b. Platene settes med knastene inn mot veggen,
slik at de dekker både fundament og vegg. Monteringen
starter nedenfra, med horisontale og vertikale omlegg.
Se fig. 7.3.3 b. Øvre platekant klemmes inn mot veggen
med en L-formet grunnmurslist av plast som er laget spesielt til formålet. Eventuell sokkelpuss avsluttes ned mot
lista. Man må være klar over at selv om grunnmursplater
i plast i seg selv er vanntette, danner de ikke et vanntett
sjikt. De beskytter ikke mot høyt grunnvannsnivå, og man
må regne med at noe vann kan trenge inn bak plastlista,
som vist i fig. 7.3.3 a. Derfor må sår i betongvegger repareres, og murte vegger må overflatebehandles, gjerne
med en vanntettende mørtel.
Ved utvendig isolasjon kan grunnmursplater eventuelt monteres på utsiden av isolasjonsplatene som en ekstra sikring. Tradisjonell plassering direkte mot veggen
reduserer effekten av den utvendige isolasjonen.

Fig. 7.3.4 b
Grunnmursplater i plast (Isola)
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7.4

Betongvegger

Avhengig av belastning og grunnforhold, kan betongvegger støpes direkte på et avrettet og komprimert underlag
av finpukk (8-12). Ved dårligere grunnforhold eller store
belastninger støpes veggen på et sålefundament. Det er
også mulig å føre opp veggen direkte på en kantforsterket bunnplate, som gir en god lastfordeling og eliminerer
problemer med utettheter mellom golvplate og vegg.
Kuldebru i fundamentet kan unngås ved å isolere på
oversiden av golvplata, se fig. 7.4. Isolering på undersiden av fundamentet reduserer også kuldebruproblemer,
men denne løsningen blir sjelden gjennomført i praksis.
Isolering på undersiden av fundamentet kan være nødvendig hvis det ved vinterbygging kreves telesikring av
fundamentene før bygningen er lukket og oppvarmet.
Uansett løsning er det en fordel fuktteknisk om fundamentet ikke stikker utenfor veggen. Da kan utvendig
varmeisolasjon og eventuell grunnmursplate lettere føres
helt ned.
Fundamentet for veggen må også beskyttes mot kapillært oppsug fra grunnen hvis drensledningen ligger
over underkanten av støpt fundament. Dette kan gjøres
med en folie mellom vegg og såle. Eventuelt må det benyttes betongkvalitet B35 eller bedre.
For utførelse og armering av støpte vegger og fundament, se Byggdetaljer 522.111 Betonggolv på grunnen
og 523.127 Betongvegg mot terreng.
Betongvegger utføres også med hullblokker i prefabrikkert betong, eventuelt med kjerne av polystyren, eller med blokker med vanger i ekspandert polystyren og
kjerne av plass-støpt betong. Se Byggdetaljer 523.132,
som behandler bygging av yttervegger mot terreng med
betonghullblokker. Det vises også til yttervegger mot terreng som har fått NBI Teknisk Godkjenning, se www.
sintef.no/byggforsk.

Fig. 7.4
Alternative fundamenteringsløsninger der betonggolvet fungerer som mothold for opptak av jordtrykk
I) Yttervegg støpes direkte på et avrettet underlag, uten såle. Kuldebru er brutt ved å isolere innvendig.
II) Ved dårlige grunnforhold må veggen støpes på et fundament. Om mulig, bør fundamentet trekkes inn slik at drensplate og isolasjon 		
kan føres tilnærmet ubrutt helt ned. Det fins også prefabrikerte, isolerte såleblokker.
III) Såle og golv støpes i ett. Innvendig isolering bryter kuldebru.
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7.5

Murte vegger

Yttervegger mot terreng kan mures opp av lettklinkerblokker med eller uten innstøpt isolasjon. Blokkene blir
vanligvis murt på fundament av spesielle såleblokker av
lettklinker.
Alle sår og dårlig fylte fuger skal fylles med mursementmørtel. Det er særlig viktig å fylle mørtel der blokkene ikke står tett sammen i stussfugene. Veggen kan
deretter slemmes to ganger med spesialmørtel tilsatt
vannavvisende stoffer. Lettklinkerblokker bør også slemmes på innvendig overflate.
Eksempler på utførelse av murte vegger mot terreng
er vist i fig. 7.5 a og 7.5 b. Det vises også til yttervegger
mot terreng som har fått NBI Teknisk Godkjenning.

Fig. 7.5 a
Yttervegger av lettklinkerblokker, uten innstøpt isolasjonsmateriale

Fig. 7.5 b
Yttervegger av lettklinkerblokker, med innstøpt isolasjonsmateriale
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8 Golvkonstruksjoner mot grunnen

8.1

Varmeisolasjon og fuktsikring

8.2

På samme måte som isolering av yttervegger, har varmeisolasjon i golvet stor betydning for fuktsikringen. TEK
1997 krever at golv mot grunnen i rom for varig opphold
skal ha en U-verdi på 0,15 W/m²K. Nødvendig tykkelse
på isolasjonsmaterialer for å tilfredsstille dette kravet er
ofte ca. 200 mm. Se Byggdetaljer 471.014. Nye forskrifter kan kreve ytterligere økning av golvisolasjonen.
Golv i en kjeller som ikke skal oppvarmes skal ha en
U-verdi på 0,6 W/m²K. Det betyr at golvet som regel
ikke behøver å isoleres for å tilfredsstille kravet i TEK.
Men som for yttervegger bør hensynet til god fuktsikring
medføre at golvet i mindre bygninger alltid isoleres, med
minimum 50 mm isolasjon under bunnplate.
Et drenerende pukksjikt og varmeisolasjon på undersiden av golvet fungerer som kapillærbrytende sjikt. Varmeisolasjonen reduserer også temperaturen og dermed
damptrykket i steinmaterialene under golvet. Det betyr
at drivkraften for transport av vanndamp gjennom konstruksjonen reduseres.
Drenerende pukksjikt under isolasjonen bør være
minimum 100 mm.

Fuktsperre

I Sverige er det vanlig å la varmeisolasjonen være eneste fuktsikring i golvkonstruksjonen i småhus hvor det ikke
er tregolv. Det vil si at det normalt ikke monteres noen
separat fuktsperre i form av en folie eller membran. I
Norge brukes normalt en plastfolie som supplement til
varmeisolasjonen. Hensikten er å få en ekstra fuktsikring
ved lave temperaturforskjeller mellom rommet og undergrunnen, for eksempel hvis et kjellerrom blir stående
uoppvarmet over lang tid. Uregelmessig bruk av golvvarme eller varmetilførsel fra fjernvarmeledninger kan
bidra til lav temperaturforskjell og tilhørende fukttransport opp i golvet. En egen fuktsperre er også en tradisjon begrunnet i at de drenerende massene under golvet
har hatt varierende kvalitet, med dårlige kapillærbrytende egenskaper.
En 0,2 mm plastfolie i polyetylen bør plasseres på
oversiden av isolasjonsmaterialet, se fig. 8.2 a og b. Det
blir ofte en del utettheter i slike folier, blant annet på
grunn av rifter ved feste av hønsenetting. Slike perforeringer av fuktsperra i golvet har normalt liten betydning,
både for fuktsikkerhet og for radon. Derimot kan gjen-

a)

b)
Fig. 8.2 a og b
a) Betonggolv med underliggende varmeisolering
b) Betonggolv med overliggende varmeisolering
Betonggolv med tykkelse 50 mm krever jordfuktig betong. Betong med høyere vanninnhold krever at tykkelsen økes til 70-80 mm for å
unngå kantreising.

39

Norges byggforskningsinstitutt • Rapport 121

nomgående utettheter rundt gjennomføringer i golvet
være uheldig med tanke på tetting mot radon. En mulighet kan da være å legge en ekstra radonsperre på byggegrunnen under bunnledningene. Se for øvrig Byggdetaljer 520.706 Radon. Byggtekniske tiltak.
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9 Skader og utbedringsmetoder

9.1

Fuktskader
9.1.2 Saltutslag
Bygningsdeler som tar opp vann fra jorda, inneholder
ofte vannløselige salter som nitrater og klorider. Når saltholdig vann transporteres mot overflaten og fordamper,
vil saltene bli igjen, ofte synlige som et hvitt sjikt. Ved tilstrekkelig tilgang på fuktighet vil saltene danne saltkrystaller. Hvis det saltholdige vannet på sin vei møter et tettere sjikt, for eksempel en puss eller maling, vil saltene
avleires og krystalliseres under malingen. Krystallisering
av flere vanlige salter skjer med stort trykk og volumøkning. Konsekvensen blir at puss og mørtel sprenges av
og at tette malingssjikt blærer.
Saltutslag har ingen helsemessige konsekvenser. Saltkrystaller kan forveksles med muggsoppvekst. I motsetning til muggsopp, er saltkrystaller fra nitrater og klorider
lett løselige i vann. Saltutslag kan også forveksles med
kalkutslag. Kalkutslag er ikke løselige i vann, og kan heller ikke børstes av like lett som saltutslag.

9.1.1	Kondens og fuktig inneklima
Mange eldre kjellerrom har fuktskader og generelt et
fuktig klima. Golv og vegger i en uinnredet og uisolert
kjeller kan avgi mye fuktighet til rommet. Dette kan skyldes at jordmassene rundt bygningen får en viss oppvarming fra bygningen. Dermed stiger damptrykket i grunnen, og drivkraften for transport av vanndamp inn i kjelleren øker. Materialer og innredning som plasseres rett
på golvet, risikerer soppvekst. Fuktighet som suges opp
i vegger fra grunnen under fundamenter, gir også et fukttilskudd til rommet ved avdampning fra vegger.

Fig. 9.1.2
Eksempler på saltutslag
I figuren til venstre har saltene dannet krystaller på overflaten. Til høyre har krystalliseringen skjedd bak tette malingssjikt, som skaller av på
grunn av volumøkningen.
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9.1.3 Soppskader
Soppvekst oppstår på steder som har vært fuktige over
tid. Soppangrep kan særlig forekomme på treverk,
gipsplater, malte muroverflater og inventar. Innvendig
isolerte yttervegger mot terreng og tregolv på et fuktig
underlag er spesielt utsatt. Muggsoppvekst kan gi en
ubehagelig lukt, og utgjør en helserisiko. Råtesopp svekker konstruksjonene. Det er viktig å avklare om konstruksjonene er angrepet av ekte hussopp, se Byggforvaltning
720.085 Ekte hussopp.






Lekkasjene er sterkest ved kraftig nedbør eller i forbindelse med snøsmelting og dårlig avrenning vekk fra bygningen. Hvis vann presses opp gjennom sprekker i golvet, har ikke dreneringen kapasitet til å holde grunnvannsstanden i sjakk.

9.1.4 Sulfatskader
En del lettklinkerblokker fra siste halvdel av 1970-årene
hadde for høyt innhold av sulfater. Reaksjoner mellom
sulfatene, bestanddeler i sementen og fukt, kan føre til
volumøkning og oppsmuldring av blokkene.

9.2

dårlig fuktsikring på utsiden (ingen drenerende
eller trykkbrytende sjikt)
drensledning som ligger for høyt eller har dårlig
kapasitet
nedløpsrør for takvann som er ført direkte ned
i grunnen
drensledninger som ikke har kapasitet til å holde
grunnvannsstanden nede

9.2.2	Overflater med fukt- eller muggsoppskader
Muggsoppskader på innvendige, malte eller tapetserte
overflater kommer som regel av en kombinasjon av dårlig ventilasjon og dårlig varmeisolering, ofte på grunn av
en kuldebru. Synlig fukt på innsiden av yttervegger av
mur og betong kan komme utenfra, men kan også være
kondens på grunn av høy luftfuktighet i rommet. Kondens opptrer først og fremst i uisolerte vegger på vårparten. Da kan yttervegger mot terreng være kalde etter
vinteren, mens uteluft som tas inn kan være relativt
varm.
Lokale, avgrensede fuktflekker kan tyde på lekkasjer
utenfra og ikke kondens. Fuktige flekker kan også skyldes avleirede salter i overflaten. Salter øker overflatens
evne til å ta opp fuktighet fra innelufta. Dermed kan saltholdige flekker framstå som mørkere.

Typiske skadetilfeller

9.2.1 Vannlekkasjer i yttervegg
Vannlekkasjer utenfra kommer gjerne i overgangen mellom yttervegg og kjellergolv, men også i andre svake
punkter, som sprekker i murvegger eller hull etter forskalingsstag i støpte vegger. I tillegg kan lekkasjene skyldes:

9.2.3 Fukt fra grunnen
En typisk skade i mange bygninger er at fuktighet suges
opp i vegger og fundamenter, se fig. 9.2.3 a. Det kan
både skyldes høy grunnvannsstand og at fundamentet
ikke er sikret mot kapillær transport fra underlaget, se
fig. 9.2.3 b. Fundamenter som suger vann direkte fra et
underlag av leire, kan være krevende å utbedre, fordi
omlegging av dreneringen ofte ikke løser problemet fullt
ut.

Fig. 9.2.1
Årsaker til vannlekkasjer gjennom yttervegg
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Fig. 9.2.2 a, b og c
a) Kondens i vinterhalvåret på veggens øvre halvdel (over terrengnivå)
b) Kondens i sommerhalvåret på golvet og eventuelt nederst på vegg
c) Lokale, avgrensede fuktflekker kan tyde på lekkasjer utenfra og ikke kondens

Fig. 9.2.3 a
Veggfundament av porøs betong som står i vann, kan suge opp
fukt. Vann som trenger ned langs veggen, kan bli stående under
dreneringsnivået på utsiden av fundamentet. Der det er høy grunnvannsstand, kan vannnivået stige opp til dreneringen

Fig. 9.2.3 b
Fundamentet suger vann direkte fra underlaget
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9.2.4 Innvendig etterisolering
En innredet kjeller med isolering på innsiden kan være
en utsatt konstruksjon der konsekvensene ved fuktinntrengning utenfra er meget store. Råte i trevirke i innvendig isolasjon kan blant annet skyldes lekkasjer utenfra
eller kapillært oppsug fra fundamenter.
Er bindingsverksveggen utført med plastfolie mot
rommet, kan årsaken også være at det er brukt for fuktige trematerialer. I kjellere som er fundamentert på
sprengstein eller pukkfylling, kan årsaken også være at
fuktmettet, relativt varm luft fra grunnen trekker opp i
bindingsverket gjennom sprekker mellom vegg og betonggolv. Lufta kondenserer på den kalde bakveggen i
vinterhalvåret. Drivkraften er det undertrykket som normalt fins i en kjeller eller underetasje. Det kan oppstå
mugg og råte i veggen. Utettheter under bunnsvill i bindingsverket kan føre til sirkulasjon av romluft bak isolasjonen, noe som også kan føre til fuktproblemer i veggen. Se fig. 9.2.4.

Fig. 9.2.5
Isolasjonselementer som er svært utsatte for fukt- og soppskader
Skadene består av råte i bunnsvill og muggsopp på innvendig
gipsplate. Figuren til høyre viser oppbygging av elementveggen.

som ligger an mot betongen, er svært utsatt for fukt og
soppskader. Fukten kan skyldes vanninntrengning utenfra eller at elementet er blitt oppfuktet av nedbør i byggetida. Bakre gipsplate har dårlig uttørkingsmulighet.
Forholdene er som regel verst i våtrom med tette veggbelegg. Ved skader kan hele eller nedre deler av elementet fjernes, siden det er sprøytebetongen som er bærende.
9.2.6 Fuktskader i golv
Fukt i oppfôret golv kommer vanligvis nedenfra, se fig.
9.2.6. Fukten kan føre til at tilfarerne mugner eller råtner
mot betonggolvet, at golvbord og parkett sveller og krummer seg og at vinyl og linoleum blærer. Årsaken kan være
at golvet ligger i direkte kontakt med betonggolv som på
grunn av manglende drenering og/eller kapillærbrytende sjikt får tilførsel av fukt fra grunnen. Fersk betong kan
gi byggfukt.

Fig. 9.2.4
Kondens på betongvegg på grunn av varm, fuktig luft som trenger
opp fra grunnen i vinterhalvåret, for eksempel gjennom svinnsprekker mellom betonggolv og grunnmur. Utettheter mellom bunnsvill
og golvkonstruksjon kan også føre til at fuktig luft fra innemiljøet
trenger inn bak isolasjonen. Plastfolie hindrer uttørking, spesielt hvis
trematerialene inneholder mye byggfukt.

9.2.5 Isolasjonselementer
I 1980- og 1990-årene ble det benyttet veggsystemer
som lett fikk mugg- og råteskader. En type er isolasjonselementer med kjerne av polyuretanskum med gipsplater på begge sider, se fig. 9.2.5. Bunnsvilla og gipsplata

Fig. 9.2.6
Oppfôret golv får fuktskader når tilfarerne ligger direkte på betonggolv som får tilførsel av fukt fra grunnen.
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9.3

Kartlegging av skader

9.3.1 Ventilasjonsforhold
Man bør alltid undersøke ventilasjonsforholdene ved
fuktskader i kjellere, spesielt når det er mistanke om kondensskader. Eventuelle fuktkilder som klestørking og dårlig ventilerte vaske- og våtrom må registreres.
9.3.2 Skader på mur- og betongvegger
Ved skader på innvendige overflater av mur og betong
er det først og fremst viktig å avgjøre om fukten suges
opp fra grunnen eller om det er svakheter i veggens fuktsikring eller i drenssystemet. Hvis det også er skader på
innvendige bærevegger, kan det tyde på fukt fra grunnen, som ikke uten videre utbedres ved å legge om drenering.

Fig. 9.3.5
Måling med lange elektroder i isolasjonselement

så høyt fuktinnhold bør fjernes. Etter at elementene er
fjernet, kan man tilføre terrenget vann med vannslange
på mistenkelige steder ved kjellerveggen for å avklare
om fukten kommer utenfra.

9.3.3 Fuktmålinger
Fuktindikatorer basert på måling av elektrisk kapasitans,
kan brukes for å lokalisere fuktige områder på vegger eller golv. Fuktmålere basert på elektrisk motstand mellom
pigger eller elektroder, kan benyttes for å måle fuktinnhold i tre eller inne i konstruksjonene.
Begge disse målemetodene forstyrres av salter i materialene. Salter som nitrater og klorider øker ledingsevnen, slik at instrumentet vil vise for høyt fuktinnhold. En
mulighet kan være å bore hull for målinger lenger inn i
veggen, der saltinnholdet som regel er lavere.

9.3.6	Golv
Man kan avdekke golvoppbygningen (fuktsperre, isolasjon, drenslag og så videre) ved kjerneboring eller ved
å lage et ca. 150 mm x 150 mm stort hull i golvet. Her
kan man observere eventuell vannstand over tid, både
under ekstrem nedbør og når vann tilføres med vannslange på terreng. Spesielt nyttig informasjon får man
ved å plassere hullet nær yttervegg, og grave bort massene på utsiden av veggen til underkant av fundamentnivå. Hullet tildekkes mellom observasjonene.

9.3.4 Vegg bak isolert bindingsverk
Ved mistanke om fukt på vegg bak isolert bindingsverk,
må veggen åpnes. Kledning, eventuell plastfolie, isolasjon og eventuell papp på veggen fjernes. Veggoverflaten vil se tørr ut (lys grå) etter noen dager. Steder som
tørker betraktelig langsommere eller ikke tørker (mørkere grå), kan indikere gjennomslag av fukt utenfra. Man
kan avklare eventuelt gjennomslag ved å tilføre vann fra
vannslange på terrenget utenfor, og registrere innvendige overflater. Hvis alle flater tørker raskt, må man undersøke om det er luftlekkasje fra grunnen i overgangen
mellom betongvegg og betonggolv. Luftlekkasje kan undersøkes ved å føre røyk (i form av røykampuller) langs
overgangen mens husets avtrekksvifte går for fullt.

9.3.7 Vanntilførsel og vannavleding i terrengnivå
Flere forhold kan gi for stor vannpåkjenning på drenssystemet og forårsake fuktskader i kjelleren. Vann fra
taknedløp er en typisk skadeårsak dersom vannet ikke
ledes bort fra huset, enten i tette rør eller på terrengoverflaten. Fall på terrenget mot husveggen er også hyppig årsak. Særlig kan større skråninger med stort nedslagsfelt gi stor vannpåkjenning. De utvendige forholdene bør observeres under kraftig nedbør og under snøsmelting.
9.3.8	Drensledning
Man bør undersøke vannstanden i en eventuell drenskum. Hvis det ikke renner vann fra drensledningen til
kummen, kan det bety at drensledningen eller omfyllingen rundt ledningen er tett. Men det kan like gjerne bety
at vannstanden i grunnen står lavere enn drensledningen.
Dreneringen ligger som et overløp og leder vann når den
fylles opp nedenfra. Mange drensledninger fører ikke
vann i det hele tatt, fordi vannet synker direkte ned i grunnen eller dreneres ut via vann- og avløpsgrøfta, som ligger dypere. Det er derfor ikke lett å trekke sikre slutninger om årsak til fukt kun på grunnlag av vannstanden i
drenskummen.

9.3.5 Isolasjonselementer
Fukt i bakre gipsplate mot betongveggen og i bakkant
av elementenes bunnsvill kan måles med et vanlig elektrisk måleinstrument for måling av vektprosent fukt i treverk, med to metallelektroder som presses inn i materialet. Det bores hull til aktuell dybde og måles med lange
elektroder som kan leveres med instrumentet. Se fig.
9.3.5. Avlest verdi på instrumentet bør være ca. 20 vektprosent eller mindre. Verdi på 30 eller mer indikerer at
elementene har fått en tilleggsoppfukting etter at veggen
er støpt. Da er sannsynligheten stor for at det har forekommet, eller vil forekomme, soppvekst. Elementer med
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9.3.9	Oppgraving
Lokal oppgraving utenfor kjellerveggen er ofte nødvendig for å undersøke forholdene ved fuktinntrengning
utenfra. Da kan man undersøke drensledningens plassering i forhold til golv og fundamenter, eventuell avleiring i ledningen, omfyllingsmasser rundt dreneringen,
tilfyllingsmasser mot veggen og veggens fuktbeskyttelse.
Som regel lønner det seg å grave opp der skadene er tydeligst på innsiden.

9.4

Utbedringsmetoder

9.4.1 Ventilasjon
Økt ventilasjon og oppvarming i kjelleren kan bidra til et
tørrere klima og at kondensproblemer forsvinner. Dermed blir det også enklere å skille kondensskader fra lekkasjeskader.
9.4.2	Utvendige tiltak
Der skadene skyldes fukt utenfra, bør belastningen av
overflatevann mot kjelleren begrenses mest mulig. Takvann må ledes bort fra huset. Terrenget må legges med
fall, minst 1 : 50 i 3 m lengde fra huset eller langs huset.
I større skråninger på høyere nivå enn bygningen legges
avskjærende drenering som leder vannet bort fra bygningen. Hvis fuktsikringen av bygningen ikke er god, bør
man ikke ha blomsterbed eller liknende nær veggen. Se
for øvrig kap. 4.
Svært mange fuktproblemer kan avhjelpes ved utvendig etterisolering og fuktsikring av yttervegger. Utvendig
isolering eliminerer kondensproblemer, i tillegg til at man
samtidig kan løse problemer knyttet til lekkasjer og drenering. Isolering av sokkel over terreng er gunstig blant
annet for å redusere risikoen for kondens på innsiden.
Utelukkende utvendig isolasjon som vist i fig. 9.4.2
er gunstig for å tørke ut en fuktig vegg. Generelt kan den
utvendige fuktsikringen og dreneringen bygges opp som
i nye konstruksjoner, se kap. 7.

Fig. 9.4.2
Utvendig isolering av yttervegg mot terreng (Byggdetaljer 727.121)
Om mulig, bør isolasjonen føres opp over terreng. Brukes fiberduk
og drenerende isolasjonsplater som festes til vegg, kan grunnmursplatene utelates. Det må alltid tilbakefylles med drenerende masser.
Sår og sprekker i ytterveggen må utbedres før isoleringen, eventuelt
tilleggsisoleres innvendig som vist i fig. 9.4.4 a og b.

ter uten at sjiktet skades. Offerpuss må påføres med en
spesiell teknikk som bevarer de store porene i puss-sjiktet. Total tykkelse er ca. 20 mm. Offerpuss kan behandles med en tradisjonell, mindre porøs sluttpuss. Overflaten må ikke males med malinger med organiske bindemidler.

9.4.3 Innvendige tettetiltak
Når det gjelder påstrykningsmidler, fins det flere vanntettende produkter som kan smøres på innvendig side
av en kjellervegg, og som er beregnet på situasjoner der
utvendige tiltak ikke er mulige eller for kostbare. Slike
produkter tåler et visst vanntrykk. De er ikke damptette,
men har bare en begrenset åpenhet for dampgjennomgang. Dermed risikerer man at veggen bak tettesjiktet
fuktes opp, for eksempel fordi fukt nedenfra suges lengre opp. Det kan føre til saltavleiringer og saltsprengning,
frostsprengning utvendig i øvre deler og fuktskader på
fuktømfintlige konstruksjoner over kjellerveggen.
Mur- og betongvegger med saltskader kan utbedres
med en offerpuss. Offerpuss kjennetegnes av en svært
høy permeabilitet for vanndamp, samtidig som en høy
porøsitet (30−40 %) tillater en viss krystallisering av sal-

9.4.4 Innvendig isolering
Innredet kjeller må ikke utbedres innvendig før skadde
materialer er fjernet, årsaken til fuktskadene er utbedret,
og kjelleren er tørr. Materialer med soppskader må skiftes ut. Overflatisk muggsoppvekst kan vaskes bort med
en fuktig mikrofiberklut. Årsaken til fukt bør finnes og
fjernes.
Innvendig isolering er en nødløsning i forhold til utvendig isolering. Dersom man må isolere innvendig, er
det en fordel å unngå bruk av trevirke og andre organiske materialer. Figur 9.4.4 a viser en fuktteknisk robust
løsning med murt vegg av polyuretanisolert lettklinkerblokk, som spesielt anbefales i våtrom. Figur 9.4.4 b viser
innvendig tilleggsisolering med inntrukket bindingsverk.
Det skal ikke monteres innvendig dampsperre i veggen.
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9.4.5	Utbedring av betonggolv
På betonggolv som ligger direkte på et drenslag av sand,
grus eller pukk på grunnen uten fuktsperre eller varmeisolasjon, må man ikke legge tette belegg som vinyl eller
linoleum, eller male med tett maling. Dampåpent belegg
som tepper (vel å merke med dampåpen bakside) kan
legges, og man kan male med dampåpen maling, for eksempel sement- eller silikatmaling. Man kan også legge
keramiske fliser med sementbasert lim. Ellers må betonggolv mot grunnen fuktsikres med dampsperre og eventuelt isolasjon før et flytende golv eller tilfarergolv legges
på. For å unngå lukt fra eventuelle limrester eller andre
forurensninger på betongoverflaten, bør det i tilfarergolv
brukes en tettere dampsperre enn plastfolie, for eksempel knasteplater i polyetylen eller polypropylen med limte skjøter. I tillegg må betongoverflater rengjøres omhyggelig, og skjøter og overganger mot vegger og gjennomføringer må tettes, se fig. 9.4.4 b.
9.4.6	Elektroosmose
Elektroosmose går ut på å drive ut fuktighet i vegger med
pulserende likestrøm. Elektrodeplugger (anoder) bores
og støpes inn i vegger, og et jordspyd (katode) slås ned
i grunnen på utsiden. En styringsenhet som gir strømpulser, kobles med ledninger til anoder og katode slik at
grunnen inngår i strømkretsen. Systemet opererer med
et lavt spenningsnivå (25−30 Volt) og lav effekt (5 Watt).
Større sprekker og riss må utbedres. Vanntransporten
kan føre til saltavleiring på utvendig side av veggen.

Fig. 9.4.4 a
Innvendig etterisolering med polyuretanisolerte lettklinkerblokker

Fig. 9.4.4 b (Byggdetaljer 727.121)
Innvendig etterisolering med inntrukket bindingsverk og tilfarergolv
Forseglingsbånd klebet til underlaget hindrer at fukt fra grunnen eller golvkonstruksjonen kommer opp i riss mellom golvkonstruksjon
og vegg. Svillelist hindrer fuktig luft fra innemiljøet i å trenge inn.
Veggen utføres uten dampsperre.

Fig. 9.4.6
Elektroosmose (Byggdetaljer 727.121)
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9.4.7	Kapillærbrytende tiltak
Følgende tiltak kan hindre at veggen suger vann fra grunnen:
 skrittvis uthogging av ett skift i teglkonstruksjoner, en
fuktsperre legges inn, før teglskiftet mures på plass
igjen
 innbygging av en fuktsperre (folie eller metallplate) i
en horisontal fuge, som slisses inn med en vinkelsliper eller betongsag
 innføring av en korrugert metallplate som presses inn
i en mørtelfuge i murverk ved hjelp av trykklufthammer
 horisontal injisering av vannavvisende eller tettende
væsker

9.5

Kryperom

Fundamentering med en ringmur rundt et uteluftventilert kryperom er en enkel og rimelig fundamenteringsløsning som har vært benyttet både i boliger, fritidsboliger og andre mindre bygninger. Golvkonstruksjonen
består som regel av et isolert bjelkelag med stubbeloftsbord i tre på undersiden. Svært ofte har løsningen medført fukt- og råteskader. Golvet kan utbedres ved ett eller
flere av følgende tiltak:





Fukt-/varmeisolering av grunnen (jf. fig. 9.5)
Bedre ventilasjon
Bedre drenering
Oppvarming og avfukting av luften i kryperommet

Fig. 9.5
Rehabilitert, isolert kryperom (Byggforvaltning 721.211)
Isolering på bakken høyner temperaturen i kryperommet om sommeren.

48

Konstruksjoner mot grunnen

10 Lokal overvannshåndtering

10.1 Innledning
I takt med utbygging og større andel av tette overflater
på bakken i bebygd miljø, blir takvann og overflatevann
i økende grad sendt til offentlige avløpsnett. Dette har
flere uheldige konsekvenser:
 I byområder med dårlig utbygd kapasitet på avløpssiden risikerer man flom med inntrenging av vann i
lavtliggende bebyggelse.
 Avløpsanlegg blir kostbare å anlegge, ettersom
hovednettet får betydelige dimensjoner fordi det må
dimensjoneres ut fra kortvarige ekstremverdier.
 Renseanleggene kan bli overbelastet av store mengder forurenset avløpsvann.
 Grunnvannsnivået kan bli senket, noe som kan føre
til uttørring av eksisterende vegetasjon og setningsskader på eksisterende bygg.

Fig. 10.1
Takvann og overvann føres til en anlagt kanal.
Bjølsen studentby i Oslo
Arkitekt: Snøhetta as. Foto: Byggforsk

Disse problemene kan forhindres ved å håndtere overvannet lokalt, for eksempel ved infiltrasjon og fordrøyning.
Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik
at det ikke oppstår oversvømmelser eller andre ulemper
ved dimensjonerende regnintensitet. Det betyr at man
ikke ukritisk kan føre takvann ut på egen grunn. Dette
har vært problematisk spesielt ved fortetting av områder
i skrånende terreng. For å unngå problemer kreves terreng- og drensgrøfter samtidig som vegetasjonsflatene
må utnyttes til infiltrasjon. I tillegg kan det være nødvendig å ta i bruk naturlige eller kunstig anlagte fordrøyningsmagasiner som for eksempel husgruver, sprengsteinsfyllinger, myrområder og åpne dammer. Ledningsgrøftene
kan brukes aktivt som magasin og vannvei for overvannet.
Et overvannssystem bør ha som funksjon å sikre at
den naturlige vannbalansen i området endres minst mulig ved en utbygging. Den naturlige magasineringen av
regnvannet må derfor i størst mulig grad opprettholdes.
Overvannssystemet skal også tilfredsstille bygningstekniske krav til drenering, samt hindre isdannelser og forsumping av området. Det er også viktig å utnytte naturens eget renseanlegg i størst mulig grad, og ikke tilføre
forurenset overvann til sjøer og vassdrag.
Kapasitetsproblemene på avløpsnettet har ført til at

mange kommuner nå setter grenser for maksimalt utslipp
av overvann fra et utbyggingsområde. Avløpsplan med
beregnet utslipp må legges fram av tiltakshaver og godkjennes av kommunale myndigheter.

10.2 Prinsipper for lokal overvannshåndtering
Lokal overvannshåndtering er tiltak for å begrense avrenningen av regn- og smeltevann fra et utbyggingsområde.
Dette kan skje på to måter:
 Overvannet infiltreres i grunnen i området, se fig.
4.3.
 Overvannet føres til et lokalt vannmagasin, slik at belastningen på offentlig avløpsnett blir utjevnet ved
store nedbørsmengder, se fig. 10.2 .
Løsninger for lokal overvannshåndtering kan være en
kombinasjon av overflateinfiltrasjon, bassenger, dammer,
renner og grøfter og lukkede anlegg i form av nedgravde
magasiner for fordrøyning og/eller infiltrasjon til grunnen.
Åpne anlegg kan danne arkitektoniske elementer i
miljøet, og krever mindre gravearbeid enn lukkede an-
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tabell 10.3.1. Tabellen viser også jordarters evne til å
slippe gjennom vann, permeabilitet, som kan karakteriseres ved permeabilitetskoeffisienten. For infiltrasjon av
overvann, eventuelt infiltrasjon fra et magasin, bør permeabilitetskoeffisienten være større enn 10-6 m/s. I praksis vil det si at jordarter som morener, silt og leire er uegnet for infiltrasjon, på grunn av både lite porevolum og
lav permeabilitet.
I tette jordarter som leire er mulighetene for infiltrasjon ikke til stede, og lokal overvannshåndtering må baseres på fordrøyningsmagasiner med drenering. Dersom
rotsonen er minst 200 mm tykk, kan området benyttes
til infiltrasjon selv om undergrunnen er tett leire.

Fig. 10.2
Eksempel på lokal overvannshåndtering der takvann føres til et
steinmagasin
Avtappingen fra magasinet skjer dels ved infiltrasjon (perkolasjon)
og dels ved drenering til overvannskum.

legg. Begge typer anlegg krever systematisk vedlikehold.
Overvannshåndteringen må vurderes i forhold til
både normal nedbørsituasjon og flom. Dersom ledningsnettet blir overbelastet, skal det finnes et avrenningssystem på overflaten der vannet kan renne bort uten at
det oppstår flomskader.

10.3.2 Vegetasjonsflater
Et hovedprinsipp i lokal overvannshåndtering er å ha en
stor andel permeable overflater som kan utnyttes for infiltrasjon. Ved utbygging må vegetasjonsområder bevares eller etableres på nytt. Vegetasjon bidrar til redusert
avrenning og rensing av overflatevann.
Der man velger tette flater, må man sørge for avrenning til et infiltrasjonsareal. Avrenningen bør skje diffust
over et større område, slik at vannet ikke eroderer overflaten. Kantstein kan hindre diffus avrenning.
Infiltrasjonen av regnvann i jordoverflaten er avhengig av vegetasjon og markhelning. Det øvre jordlaget,
rotsonen, er viktigst for infiltrasjonsevnen. Rotsonen har
stor andel luftporer som kan magasinere vann. I tillegg
tar røttene opp vann, og vann fordampes fra overflaten.
Bevarte naturområder innenfor bebyggelsen kan fungere som infiltrasjonsområder. Høyeste grunnvannsnivå
bør ligge minst 0,5 m under markoverflaten. Infiltrasjonskapasiteten kan minske dersom det øverste jordlaget blir
komprimert, for eksempel ved anleggstrafikk. Et naturområde som skal brukes til infiltrasjon, må derfor ikke
anvendes til massedepot eller utsettes for anleggsmaskiner.
På flat mark med tette jordarter, det vil si jord som
inneholder mye leire eller silt, magasineres vann i det
øvre vegetasjonsdekket. Ved langvarige nedbørsperioder kan slike områder bli forsumpet. Det er derfor en
fordel om infiltrasjonsflaten har en viss helning, slik at
overskuddsvann ikke blir stående i overflaten.
Nyetablerte vegetasjonsflater kan ha lav infiltrasjonskapasitet de første årene, og de kan derfor lett utsettes
for erosjon. Innblanding av sand i matjordlaget øker
infiltrasjonskapasiteten. Eventuelt kan det etableres en
blanding av finpukk og et minimum av organiske stoffer,
tilstrekkelig til at det etableres et gressdekke. Et annet alternativ er et gressarmeringsdekke, som kan gjennomføres som en kombinasjon av gress og betongstein, brustein eller liknende. Gresset etablerer seg i dekkets hulrom
eller fuger. Fugene må ikke være bredere enn 2−3 cm.

10.3 Infiltrasjon
10.3.1	Grunnundersøkelser
Markens evne til å ta imot nedbørsvann avhenger av vegetasjon, markhelning, grunnforhold og grunnvannsforhold. Overflatevannet vil alltid infiltrere ned i det øvre
laget, rotsonen, i et vegetasjonsdekke. Vanntransport
lenger ned i bakken er avhengig av massenes permeabilitet og av grunnvannsstanden.
Grunnvannsforhold, det vil si grunnvannsstrømning,
grunnvannsstand og årsvariasjon, må kartlegges. Infiltrasjonsanlegg må alltid plasseres i innstrømningsområder,
se kap. 2.2.
Jordartens effektive porøsitet avgjør mengden vann
som kan infiltreres i naturlige jordarter. Den effektive porøsiteten er den vannmengden som kan dreneres ut av
en jordart når jorda i utgangspunktet er vannmettet, se

Tabell 10.3.1
Effektiv porøsitet, kornstørrelse og permeabilitetskoeffisient for
jordarter
Jordart

Steinfylling
Singel og pukk

Effektiv
porøsitet
%

Kornstørrelse
mm

Permeabilitetskoeffisient
m/s

30
40

Grus

15–25

2–20

10-1–10-3

Sand

25

0,06–2

10-2–10-6

Silt

0

0,020–0,06

10-5–10-9

Leire

0

< 0,002

10-9

Morene

0–10

10-5–10-11
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10.3.3	Tak, veier og parkeringsplasser
Torvtak og sedumtak kan redusere avrenningen fra tak
betydelig. Sedum er en stor familie planter som kjennetegnes av blader med stor vannmagasinerende evne, i
tillegg til at plantene tåler mye tørke.
Et permeabelt asfaltdekke (drensasfalt) har større porevolum enn standard asfaltdekke. Det høye porevolumet skyldes en grovere tilslagsfordeling enn normalt.
Drensasfalt brukes først og fremst i garasjeanlegg. I friluft kan asfaltoverflaten bli tilsmusset, slik at drenseffekten etter hvert reduseres. Drensasfalt og andre permeable alternativer til tette flater må ha underlag med tilstrekkelig infiltrasjonskapasitet.
Brustein gir en ujevn overflate og dermed stort overflatemagasin i forhold til et slett asfaltdekke. På et flatt
areal kan overflatemagasinet tilsvare en nedbørshøyde
på 4−5 mm. Dersom en i tillegg har en infiltrasjon i fugene, kan avrenningen fra brusteinsdekker reduseres
med 70−80 % i forhold til avrenningen fra et slett asfaltdekke. Infiltrasjonen er avhengig av hvordan brusteinen
er satt, utførelse av fugene og fallforhold. Brustein kan
kombineres med gress og fungerer da som et gressarmeringsdekke.

Fig. 10.3.4 a
Infiltrasjon på mark med avrenning mot infiltrasjonsgrøft
Sjiktet med sand og finpukk kan eventuelt erstattes med fiberduk.
Grøfta fungerer også som et magasin. Et drensrør kan eventuelt legges inn som et overløp.

10.3.4 Infiltrasjonsgrøfter og renneløsninger
Naturlige lavbrekk og grøfter i terrenget kan brukes til
flomveier, infiltrasjon og fordrøyning. For å hindre vannansamlinger i perioder hvor infiltrasjonskapasiteten overstiges, kan infiltrasjonsflaten legges med et svakt fall mot
en infiltrasjonsgrøft, se fig. 10.3.4 a. En VA-grøft kan også
benyttes som infiltrasjonsgrøft, se fig. 10.3.4 b.
I stedet for infiltrasjonsgrøfter kan vannopptaket i lavpunkter i terrenget forbedres med vannkrevende vegetasjon. Normalt har løvtrær størst vannopptak. Av disse
er selje, pil, poppelplanter og bjørk mest effektive. Lerk
egner seg best av bartrærne.
Lavpunkter kan dreneres med sluk eller linjedrenering. Linjedrenering kan forenkle gravearbeid i forhold
til punktsluk. Åpne, steinlagte renner, som vist i fig. 10.3.4
c, gir en viss fordrøyning av vannet i forhold til renneprofiler.

Fig. 10.3.4 b
VA-grøft som infiltrasjonsgrøft
Grøfta kan ta imot vann fra terrenget rundt. I tillegg kan drens- og
takvann infiltreres i grøfta. Drensledning i bunn av grøfta sikrer også
at vannet ikke stiger for høyt. Grunnen under grøfta bør være drenerende. Eksempel fra Brenna boligprosjekt

Fig. 10.3.4 c
Åpne steinlagte renner forsinker avrenningen. Pilestredet Park i
Oslo. Byggherre: Statsbygg, Landskapsarkitekt: Bjørbekk og Lindheim as. Foto: Byggforsk
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10.4 Fordrøyning
10.4.1	Generelt
Når mulighetene for infiltrasjon er begrensede, kan vannet ledes til et fordrøyningsmagasin. Et fordrøyningsmagasin bør bestå av:
 en sandfangskum som fjerner partikulært materiale
før vannet kommer inn i magasinet
 et system for regulert drenering av magasinet, ved
infiltrasjon til grunnen og/eller drenering til offentlig
nett
 et system for overløp ved flom
Fig. 10.4.1 a
Fordrøyningsrør mellom innløpskummer med sandfang og utløpskum med utløpsregulator
Rørene både fordrøyer og transporterer vannet. Utløpsregulatoren
har en innebygd strømningsmotstand som sikrer rett utløpsmengde.
VA-konsulent: Rambøll Norge as

Drenering til offentlig nett kan reguleres til en gitt vannmengde ved struping av ledningen til nettet. Avløpet fra
magasinet til offentlig nett kan også styres automatisk
slik at tømming bare skjer i tørre perioder, når offentlig
nett har kapasitet. Figur 10.4.1 a viser et tett fordrøyningsmagasin bestående av rør som også transporterer vannet mellom innløpskummer.
Åpne bassenger og dammer kan benyttes som fordrøyningsmagasiner, se fig. 10.4.1 b. Åpne dammer må
ha erosjonssikre bunn- og sidekanter.
10.4.2	Porevolumsmagasiner
Porevolumsmagasiner er steinmagasiner eller plastkassetter med hulrom for magasinering av vann. Magasinene tømmes ved infiltrasjon og/eller via drensledning til
offentlig nett. Mulighetene for infiltrasjon avgjøres av
grunnvannsstand og grunnens permeabilitet. En ulempe
ved porevolumsmagasiner er at de ikke kan renses.
Ved dimensjonering av infiltrasjonen til jorda fra magasinet regnes det bare med veggarealet, fordi bunnen
i magasinet kan gjenslammes. Magasinene bør plasseres
minimum 5 m fra hus med kjeller. I områder der grunnvannet i perioder står over magasinbunnen, bør man
legge inn et overløp. Denne løsningen er særlig aktuell
i leirområder hvor man ønsker å opprettholde grunnvannsnivået.
I tette, siltholdige masser eller i fjell kan man bare
oppnå en fordrøyning av avrenningen, og man må lage
dreneringsmagasin med drensledning som dimensjoneres for maksimal tillatt avtapping.
Magasiner som skal tømmes ved infiltrasjon, bør være
lange og smale. Det gir stor overflate i forhold til volumet, i tillegg til at eventuell gjenslamming av magasinbunnen ikke får store konsekvenser. Magasinbunnen bør
ligge minst 0,5 m over høyeste grunnvannsnivå. Består
grunnen av tørrskorpe, bør bunnen ikke ligge lavere enn
tørrskorpa. Magasinene bør plasseres i en avstand på 5
m fra kjellervegger, og i en avstand på 2 m fra hus med
golv på grunnen.
Det bør alltid brukes fiberduk (geotekstil) rundt magasinet. Valget av geotekstil avgjøres av belastningen.
Under trafikkbelastede flater brukes en kraftigere duk

Fig. 10.4.1 b
Åpent fordrøyningsbasseng
Bassenget får overflatevann fra plassen rundt og takvann som pumpes opp i bassenget nedenfra.
Pilestredet park i Oslo. Landskapsarkitekt: Asplan Viak. Foto: Asplan
Viak

med noe lavere vannpermeabilitet. Det bør brukes en
duk i polypropylen med termisk bundne fibre.
Magasineringsevnen i et steinmagasin er avhengig av
massens effektive porøsitet. En steinfylling har en porøsitet på 30−35 %, se tabell 10.3.1. Massene må ikke inneholde finstoffer som reduserer hulrommet, og som kan
vaskes ut mot sider og bunn og på den måten tette magasinet.
Ved å legge inn infiltrasjonsrør øverst i magasinet sikrer man en god fordeling av vannet. Figur 10.4.2 a viser
prinsippskisse for steinmagasin.
I stedet for steinmagasin kan det benyttes kassetter i
plast utviklet for formålet. Kassettene har langt større porevolum (97−98 %), og krever derfor mindre volum for
samme vannmengde. Gravekostnadene reduseres, i til-
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Fig. 10.4.2 a
Porevolumsmagasin (steinmagasin)
Fordelingsrør sikrer rask fordeling av vannet. En sandfangskum beskytter magasinet. Ved dimensjonering regner man ikke med infiltrasjon fra bunnen i magasiner.

Fig. 10.4.2 b
Infiltrasjonskum for takvann
Kummen får bare vann fra taknedløp. Vann fra drensledning bør
kobles på ledningen etter kummen.

legg til at materialet er lettere å håndtere enn steinmagasiner. Kassettene kan legges i ledningsretningen i en
grøft eller bygges opp som et større magasin. Drenering
fra magasinet kan skje både ved infiltrasjon til grunnen
og ved avløpsledning.
Drenslaget under en bygning kan brukes som fordrøyningsmagasin ved å øke det tradisjonelle drenslaget
under bygningens bunnplate (Nordeide 1996). Takvann
og eventuelt overflatevann føres først til fordelingskummer med sandfang, og videre med infiltrasjonsrør innunder bygningen. Infiltrasjonsrør er korrugerte drensrør
med slisser i underkant av røret. Systemet kan utstyres
med to overløp. Et overløp i fordelingskummen sikrer at
magasinet ikke tilføres mer vann enn det er dimensjonert
for, og det andre overløpet er et drenssystem med bunnrør på høyde med høyeste tillatte vannstand i magasinet.
I stedet for å kastes ut på terreng, kan vann fra utvendig nedløp føres i tett ledning til et hulromsmagasin. Magasinet kan være basert utelukkende på fordrøyning, på
infiltrasjon eller på begge deler. Takvannet kan også føres til en infiltrasjonsbrønn, som også kan ta vann fra
drensledning.

ut fra de skadene som kan oppstå ved overbelastning.
Er konsekvensene av oversvømmelse store, brukes lengre intervall.

Fig. 10.5 a
Intensitets- og avhengighetskurver for nedbør. Blindern, Oslo

Tabell 10.5 a
Avrenningskoeffisienter for ulike overflater
For flate og permeable overflater brukes de laveste verdiene i de angitte intervallene.

10.5 Dimensjonering
Overvannsmengden bestemmes ut fra nedbørsdata for
regnskyll med opptil ett døgns varighet. I noen områder
kan snøsmeltingen være dimensjonerende. Ved å henvende seg til Meteorologisk institutt kan man få intensitets- og varighetskurver fra ca. 40 målestasjoner i Norge.
Se Fig. 10.5 a. Hvilket statistisk gjentaksintervall, det vil
si oversvømmelsesfrekvens, man skal velge, må vurderes

Overflate
Tak
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Avrenningskoeffisient
0,9

Asfalt, betong

0,6–0,9

Grusveier

0,6–0,9

Grøntarealer

0,2–0,4
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Hvor stor andel av totalnedbøren som renner av på overflaten, angis med en avrenningskoeffisient. Indirekte er
koeffisienten dermed et mål for infiltrasjonskapasiteten
for overflaten. Avrenningskoeffisienten er avhengig av
en rekke parametere, som grunnvannsnivå, vegetasjonslagets sammensetning, markhelning, regnintensitet,
jordart og slitasje på overflaten. Tabell 10.5 a viser verdier for avrenningskoeffisient til bruk i beregninger, både
for dimensjonering av overvannsledninger og for vurdering av overflatens infiltrasjonskapasitet.
Fordrøyningsmagasiner og tilhørende transportveier
som ledninger og renner kan forenklet dimensjoneres
etter følgende prosedyre:

Fig. 10.5 b
Prinsipp for beregning av dimensjonerende magasinert volum i
fordrøyningsmagasin

 Akseptabelt gjentaksintervall bestemmes.
 Tilført vannmengde for valgt gjentaksintervall og ulike varigheter av nedbørstilfeller beregnes.
 Avtappet vannmengde, enten ved infiltrasjon eller
drenering til offentlig ledning, beregnes for alternative magasinstørrelser.
 Dimensjonerende magasinert volum bestemmes ved
største avvik mellom tilført og avtappet vannmengde,
se fig. 10.5 b.
En forenklet metode for å dimensjonere fordrøyningsmagasin for enebolig tar utgangspunkt i at magasinet
skal kunne romme vann fra ti minutters regnskyll. Ved et
gjentaksintervall på to år og varighet på ti minutter blir
dimensjonerende, akkumulert regnvannsmengde 0,013
l/s per m², se fig. 10.5 a. Beregningsmetoden er forenklet først og fremst fordi avrenningen ved infiltrasjon ikke
er kontrollert, det forutsettes bare at grunnen ikke består
av leire.
Eksempel
Med en takflate på 100 m² og avrenningskoeffisient på
0,9 blir dimensjonerende magasinvolum (Vm):
Vm = 1 00 × 0,013 × 600 × 0,9
Vm = 702 liter
Hvis det benyttes et steinmagasin med porøsitet
30 %, blir nødvendig magasinstørrelse 2 340 l, det vil si
2,34 m3. Hvis det benyttes plastkassetter med hulromsandel 97 %, blir magasinstørrelsen 720 liter.
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