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3 BUD
FOR RIKTIG ISOLASJON

1. 
VARME RØR 
SKAL KLES 

I GULT

2.
KALDE RØR 
SKAL KLES 

I SVART

Expanded

Expanded

3.
KRAVENE I TEK17

SKAL FØLGES
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Ta grep om rørene 

GLAVA® har utarbeidet denne brosjyren som setter fokus på riktig isolering av 
rør. Dette er et potensiale for deg som rørlegger, i tillegg til at det er et krav 
ihht TEK 17. Eldre boliger har ofte ikke isolerte rør, eller kan i beste fall være 
isolert på feil måte.

Her er en mulighet for deg som rørlegger til å fortelle kundene om hvorfor man skal 
isolere; Man bruker mindre energi til oppvarming av vann, som viser at man tenker 
miljøriktig. I tillegg vil kundene dine bli mer fornøyde. Rørledninger og ventilasjons-
kanaler avgir varme som ikke kommer til nytte i boligen. Derfor skal alle rør og 
kanaler isoleres for å unngå varmetap. 

Tidligere ble anlegg levert uten tanke på den som skulle betale strømregningen. I dag 
er det et krav om at VVS-anlegget blir isolert. Du kan spare samfunnet for mye energi 
ved å isolere rørene. Og boligeiere kan spare lommeboka for store utgifter ved å unngå 
at varmen går til spille. I denne brosjyren finner du svar på spørsmål du har om 
energikravene, og informasjon om produktene som er tilpasset dagens forskrifter. 
De tre budene for isolasjon av rør er tydelige: Kle de varme rørene i gult, kle de kalde 
rørene i svart, og følg de byggetekniske kravene i TEK17.

Isoler rørene – og spar energi!

Vær en god rådgiver for dine kunder

Last ned Glava VVS App! Se hvor mye du kan spare i kroner og energi hvis du isolerer 

riktig.

- Du har verktøyet du
trenger i lomma, rett
på mobilen.

- Gjelder både kalde og
varme rør og kanaler.

- Tilpasset både Android
og iPhone.
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Termisk isolering av rør skal begrense varmetapet 
mellom det strømmende mediet i røret og omgivelsene. 

Du kan dermed:
- oppnå god varmeøkonomi ved å begrense varmetapet
- begrense overflatetemperaturen
- oppnå en spesifikk temperatur ved utløpet av røret
- ivareta temperaturavhengige flyteegenskaper
- hindre frysing
- hindre kondens på innsiden eller utsiden av røret

Derfor skal du isolere varme rør

Kravet om isolering av det tekniske anlegget er kommet fordi rørledninger, 
teknisk utstyr og ventilasjonskanaler avgir varme som ikke bidrar til å dekke 
bygningens varmebehov.

VARME RØR 
SKAL KLES I GULT

Expanded

Dette er energikravene i nye TEK17
TEK 17 er tekniske, gjeldende krav til byggverk (Byggeteknisk forskrift).
Energikravene i TEK17 regulerer isolasjon av rør, utstyr og kanaler.

Forskrifter for isolasjon av varme rør
• I §14-3 (2) heter det at: “Rør, utstyr og kanaler knyttet til bygningens varme- og distribusjonssystem

skal isoleres”. Isolasjonstykkelsen skal være økonomisk optimal beregnet etter norsk standard eller
en likeverdig europeisk standard.

• Veiledningen til TEK17 sier videre at:
Kravet omfatter bygningens varme- og distribusjonssystem, inkludert tappevannssystem.
Isolering av rør, utstyr og kanaler skal redusere unødvendig tap av varme og redusere et eventuelt
kjølebehov. Isolasjonstykkelse kan beregnes etter NS-EN 12828 “Varmesystemer i bygninger -
Utforming av vannbaserte varmesystemer”, eller likeverdig europeisk standard DS452. Det finnes
beregningsprogrammer og tabeller som kan benyttes.
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Tabell U1. Minste tillatte lysåpning mellom ferdig isolerte rørledninger av stål.

Mindre enn <20 0,10

20 0,10

25 0,10

32 0,15  

40 0,15  

50 0,15  

65 0,20  

80 0,20  

100 0,25  

Større enn >125 0,25  

STÅLRØR

Utvendig diameter [mm] Lysåpning [m]

Dette skal TEK17 forhindre.

Sånn skal det se ut etter TEK17, riktig isolert med god avstand 
mellom rørene.

VARME RØR

Sett av plass til isolasjon

Norsk Standard, NS-EN 12828
”Varmesystemer i bygninger - utforming av 
vannbaserte varmesystemer” setter krav til 
isolasjonstykkelse. Rør som skal isoleres krever 
at det gis plass for isolasjonen. Det skal være 
plass til å komme til mellom de isolerte rørene 
og mellom rørene og tak/vegg.

Norsk Standard, NS3420:201801
UB Innendørs rørledning
c) Utførelse
c3) Montasje
c3.7) Minste lysåpning mellom ferdig isolerte rør-
ledninger av stål skal være som angitt i tabell U1.
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Produkter for isolasjon av 
varme rør

Her følger produktinformasjon om isolasjons-
tykkelse for isolasjon av varme rør. Bruk tabellen 
under for å tilpasse riktig tykkelse.

Glava Rørskål CLIMPIPE Section Alu2 benyttes som 

varmeisolasjon av røropplegg for VVS- og industrian-
legg, samt innenfor marine.
Glava Rørskål består av ubrennbar glassull med 

overflate av glassfiberarmert forsterket aluminiums-
folie, utstyrt med selvklebende overlapp.

Forutsetninger varme rør: Omg.temp = +20°C Tradisjonelle stive rørskåler type Glava Rørskål  l10°C = 0,033 W/mK.  Ved å benytte bøybare rør-
skåler må man gå opp en isolasjonstykkelse pga svekket isolasjonsverdi.

10 mm 20 20 20 20 20 20

12 mm 20 20 20 20 20 20

15 mm 20 20 20 20 20 20

18 mm 20 20 20 20 30 20

22 mm 20 20 20 20 30 20

28 mm 20 20 20 20 30 30

35 mm 20 20 30 30 40 30

42 mm 20 20 30 30 50 30

48 mm 20 20 30 30 50 40

54 mm 20 20 30 30 50 40

60 mm 30 20 40 40 60 40

76 mm 30 20 40 40 60 40

89 mm 30 30 40 40 60 50

114 mm 30 30 50 50 80 50

Rørdiameter     Isolasjonstykkelse i mm for Glava Rørskål

12 mnd. 8 mnd. 12 mnd. 8 mnd. 12 mnd. 8 mnd.

mm Driftstid Driftstid Driftstid Driftstid Driftstid Driftstid

35 0C vanntemp. 55 0C vanntemp. 80 0C vanntemp.

VARME RØR

Mindre enn <20 0,10

20 0,10

25 0,10

32 0,15

40 0,15

50 0,15

65 0,20

80 0,20

100 0,25

Større enn >125 0,25
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Forutsetninger varme rør: Omg.temp = +20°C Tradisjonelle stive rørskåler type Glava Rørskål  l10°C = 0,033 W/mK.  Energipris 100 øre/kWh. 
Ved å benytte bøybare rørskåler må man gå opp en isolasjonstykkelse pga svekket isolasjonsverdi.

Isoler rørene i boligen – spar energi!

Mange anlegg leveres dessverre uten tanke på 
konsekvensen for den som skal betale strøm-
regningen. 

Mange tror at denne varmen kommer boligen til gode, 
men varmen forsvinner opp i ventilasjonsanlegget. 
Varmen fra de uisolerte rørene påvirker derfor balansen 
i ventilasjonsanlegget og må kjøles ned før den 
returnerer boligen igjen. 

Dette anlegget ble isolert etter dagens krav i TEK17, og 
energisparingen er stor selv for dette lille anlegget. 

Potensiell 
energisparing 
for din kunde      

5 443  kr/år

Uferdig anlegg i henhold til TEK17.

Anlegget ble isolert etter dagens krav i TEK17, og energisparingen er 
stor selv for dette lille anlegget.

Temperatur Glava Rørskål Dimensjon rør Rørlengde Energisparing kr/lm/år Energisparing kr/år

55 20 mm 15 15 133 kr 1.995,00

55 20 mm 22 6 188 kr 1.128,00

55 20 mm 28 10 232 kr 2.320,00

kr 5.443,00

VARME RØR
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Ikke la energien gå til spille

Hvert eneste år går mye varme til spille fra 
boliger, næringsbygg og industribedrifter på 
grunn av mangler ved rørisolasjon. Varmetapet 
tilsvarer energikapasiteten i flere hundretusen 
tonn olje.

Eksisterende VVS- anlegg
Samfunnet kan spare store mengder energi blant 
annet ved å isolere VVS-anlegg.
På et varmeanlegg er det viktig å isolere rørene 
bedre, før du vurderer andre tiltak, som for eksempel 
varmepumpe for å spare energi. Det er god energi-

økonomi i å sørge for at varmen ikke legges igjen på 
veien (rørstrekket), men kommer frem til konvektorene 
som skal regulere riktig varme i hvert enkelt rom. 
For å velge riktig isolasjonsprodukt og finne optimal 
isolasjonstykkelse må det tas hensyn til varmetap, 
energipris, inflasjon, realrente og avskrivningstid.

Hold på varmen!
Hvorfor ikke isolere vannrøret som går ut fra berederen 
med 70 grader varmt vann?  Ved konsekvent å isolere 
alle varme rør i boliger kan det spares store mengder 
energi. Vi slipper å tenke for mye på denne kostnaden 
fordi energiprisene har vært lave i Norge. I Nederland 
har de svært gode anlegg, men der er prisen per kilo-
wattime over to kroner. 

Dette koster varmetapet:
• Et uisolert 35 mm rør taper 66 watt per løpende

meter ved medietemperatur +70°C. Det koster
384 kWh i året. Med 50 mm isolasjonstykkelse
reduseres varmetapet til 8 watt per løpende meter.
Det tilsvarer 48 kWh i året.

• En uisolert ventil, som det er mange av i et ellers
uisolert anlegg, tilsvarer 3 meter uisolert rør av
samme dimensjon. Hvis ventilen sitter i et 35 mm
rør betyr det over 1 000 kWh i året.

Det viser seg, som vist på figuren, at selv om 
byggekostnaden øker, vil totalkostnaden (livsløpskost-
naden) bli lavere på grunn av reduserte energikostnad-
er i hele byggets levetid.
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Totalkostnad

Byggekostnad

Oppvarmingskostnad

Forutsetninger varme rør: Omg.temp = +20°C. Tradisjonelle stive 
rørskåler type Glava Rørskål  l10°C = 0,033 W/mK. Ved å benytte 
bøybare rørskåler må man gå opp en isolasjonstykkelse pga. 
svekket isolasjonsverdi.

VARME RØR
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KALDE RØR 
SKAL KLES I SVART

Expanded

Kravet om å hindre kondensering på overflaten av
isolasjonen er et langsiktig minstekrav som må 
oppfylles for all isolasjon som brukes i kalde bruks-
områder. Kjølesystemer i prosessindustrien krever en 
effektiv beskyttelse mot kjøletap og kondens. Tilpass 
isolasjonen slik at den gir optimal energisparing – også 
utover kravene. 
• Isolasjonen må oppfylle gitte krav i forhold til

akustikk og brannsikkerhet.
• Isolasjon som brukes i kalde omgivelser må hindre

at det oppstår termiske og akustiske broer i
nærheten av røroppheng.

Rørklammer
I kjøleanlegg hvor rør skal henges opp og festes er det 
alltid en risiko for at det oppstår en “termisk bro” 
(varmebro) når rør og rørklammer monteres med 
direkte kontakt til hverandre. Dette er alltid et kritisk 
punkt for en kjøleisolering, fordi det er vanskelig å få 
det tett rundt røropphenget og samtidig hindre at det 
virker som en ”kuldebro”. Her er det viktig å isolere 
med riktig produkt og tykkelse, slik at det ikke er 
direkte kontakt mellom rør og klammer.

Kondensisolert klammer garanterer frakobling  
mellom rør og klammer. Den gir samtidig et godt total-
system, sammen med Glavaflex-slangene. 

Derfor skal du isolere kalde rør

Kondens opptrer på overflater av kalde rør som er omgitt av varm og fuktig luft. 
Dette kan enkelt forhindres ved å isolere røret. 

Forskrift om isolasjon av kalde rør
TEK17 § 15-4. Varmepumpe- og kuldeinstallasjon
• Varmepumpe- og kuldeinstallasjon skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår

skade på person, miljø, installasjon eller byggverk.
• Installasjonen skal være tett og ha nødvendig sikring mot unormale driftsforhold.

TEK17 § II. Innvendige vann- og avløpsinstallasjoner 
• Innvendige vann- og avløpsinstallasjoner skal prosjekteres og utføres slik at god hygiene og helse blir

ivaretatt, at vannkvaliteten ikke forringes og slik at avløpsvann bortledes i takt med tilført vannmengde.
• Installasjon skal gi de ytelser som er forutsatt, tåle de indre og ytre belastninger som kan forekomme

og ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje. Festeanordning skal tåle forutsatt belastning.
• Installasjon skal tilrettelegges for høy driftssikkerhet og for effektiv drift og vedlikehold. Materialer skal

ha tilfredsstillende bestandighet mot termiske, mekaniske og kjemiske påvirkninger.
• Installasjon skal sikres mot frost.
• Bakterievekst forebygges
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Produkter for isolasjon av kalde rør

Her følger produktinformasjon om isolasjons-
tykkelse for isolasjon av kalde rør. Bruk tabellen 
under for å tilpasse riktig tykkelse.

GLAVAFLEX SLANGE
Cellegummi for isolering av kalde rør innenfor VVS, 
air-condition, kjøling og prosessindustri for å hindre 
kondens og spare energi.

Brannklasse: BL-s3,d0

Godkjent for rørgjennomføringer i konstruksjoner i 
kombinasjon med Glava Brannpakning på rull.

10 mm Serie 13 Serie 13 Serie 19 Serie 32

12 mm Serie 13 Serie 13 Serie 19 Serie 32

15 mm Serie 13 Serie 13 Serie 19 Serie 32

18 mm Serie 13 Serie 13 Serie 19 Serie 32

22 mm Serie 13 Serie 13 Serie 19 Serie 32

28 mm Serie 13 Serie 13 Serie 19 Serie 32

35 mm Serie 13 Serie 13 Serie 19 Serie 32

42 mm Serie 13 Serie 13 Serie 19 Serie 32

48 mm Serie 13 Serie 13 Serie 19 Serie 32

54 mm Serie 13 Serie 13 Serie 19 Serie 32

60 mm Serie 13 Serie 13 Serie 19 Serie 32

76 mm Serie 13 Serie 13 Serie 19 Serie 32

89 mm Serie 13 Serie 13 Serie 19 Serie 32

114 mm Serie 13 Serie 13 Serie 19 Serie 32

Rørdiameter     Isolasjonstykkelse (serie) GLAVAFLEX®

Utvendig AIRCON. 

rørdiameter Kaldt +5 0C +7/+120C Kjøl -4/-8 0C FRYS -28/-32 0C

Forutsetning: Omg.temp.+20°C, RF=75% og Glavaflex cellegummi med  l0°C=0,033 W/mK.

KALDE RØR
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