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Ombygging og innredning av kjeller til boligrom
Innhold

Denne anvisningen behandler ombygging av kjeller til boligrom i egen bolig, det vil si
bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Anvisningen gir oversikt over krav til ytterkonstruksjoner, inneklima, romhøyde og dagslys, og hva de kan bety for muligheten til å
bygge om. Videre viser den fuktsikker oppbygning av gulv, vegger og overganger.
Løsningene er også aktuelle ved forbedring av boder og andre kjellerrom.
Etablering av ny, selvstendig boenhet er omtalt i Byggforvaltning 700.610
Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning.
Bygging av bad i kjeller er beskrevet i Byggdetaljer 527.204 Bad og andre våtrom.

1

Forutsetninger

11 Tørr kjeller
En forutsetning for å etablere boligrom i kjeller er at kjelleren er tørr.
Mange gamle kjellere egner seg ikke som boligrom. Fram til rundt 1970 ble de fleste kjellere
bygd uten nevneverdig fuktsikring eller isolasjon, og var kun egnet som grovlager. Selv med
utvendige fuktsikringstiltak kan gamle fundamenter fortsatt stå i kontakt med fuktig byggegrunn. Fundamenter uten drenerende og kapillærbrytende underlag er vanskelige å utbedre.
Oversikt over eldre bygningsfundamenter og grunnmurer fins i Byggforvaltning 721.111.
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12 Undersøk kjelleren og planlegg hva som må gjøres
Når man planlegger boligrom i kjeller, må flere miljømessige og tekniske forhold kontrolleres
og vurderes på forhånd. Formålet er å undersøke om prosjektet lar seg gjennomføre og anslå
arbeidsomfang og kostnader. Tabell 12 gir oversikt over viktige forhold som bør kartlegges.
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Tabell 12
Forhold som bør undersøkes for å finne ut om kjelleren egner seg til ombygging og for å planlegge
nødvendige tiltak
Undersøk

Mulig konsekvens som må planlegges

Se pkt.

Lovregler og tekniske krav:
Hva har jeg lov til å gjøre?

Søknadsplikt o.l.

Pkt. 2

Eksisterende konstruksjon:
– Når er huset bygd?
– Hvordan er gulv og vegger bygd opp?

Valg av løsning for oppbygning av gulv og
vegger må tilpasses eksisterende
konstruksjon.

Pkt. 3

Fukt:
Er kjelleren tørr?

Hvis kjelleren er fuktig:
Kartlegg årsakene. Lekkasjer og
fuktgjennomslag gjennom gulv og
yttervegger må utbedres før ombygging.

Pkt. 3

Romhøyde:
Blir romhøyden tilfredsstillende med planlagt
gulvoppbygning og ev. lydisolert himling?

Senking av gulvet kan bli nødvendig. Nytt
gulv kan f.eks. gi endringer for dører, trapper
og vann- og avløpsrør.

Pkt. 51 og
pkt. 81

Vindu:
Blir dagslys og mulighet for rømning
tilfredsstillende?

Nytt eller utvidet vindu, eller lysgrav, kan bli
nødvendig.

Pkt. 52 og
pkt. 53

Radon:
Hva er radonnivået i kjellerlufta?

Tiltak mot radon kan være nødvendig.

Pkt. 43

Ventilasjon:
Er ventilasjonen god nok?

Forbedring av ventilasjonen kan være
aktuelt.

Pkt. 42

El-anlegg:
Er kapasiteten god nok?

Det kan være behov for ekstra kurser og nytt
sikringsskap.

13 Detaljer må prosjekteres
Når kjelleren er kartlagt, må alle detaljer prosjekteres. Spesielt viktige er overgangene mellom
kjellervegger og -gulv. Løsningene vil være forskjellige, avhengig av oppbygningen av veggen
og gulvet. Hvis man både bygger opp nytt gulv og isolerer veggene, er det vanlig å bygge
gulvet før veggene.

2

Om lovregler og tekniske krav

21 Begreper
211 Kjeller
Med «kjeller» mener vi rom som helt eller delvis er under terreng. Kjelleren kan være en
uinnredet råkjeller, eller den kan ha rom som inngår i boligens tilleggsdel, eksempelvis boder,
garasje eller liknende.
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212 Hoveddelen
Hoveddelen av en bolig består av boligrom som oppholdsrom (for eksempel stue, kjellerstue,
arbeidsrom, bibliotek), soverom, kjøkken, kjølerom, entré, vindfang, våtrom og oppvarmede
glassrom. Rom som brukes til kommunikasjon mellom disse rommene, inngår i hoveddelen.
213 Tilleggsdelen
Tilleggsdelen av en bolig er bod, oppbevaringsrom, garasje, teknisk rom, uoppvarmede
glassrom, balkong og andre åpne arealer. Rom som brukes til kommunikasjon mellom de
nevnte rommene og mellom hoveddel og tilleggsdel, inngår i tilleggsdelen.
214 Rom for varig opphold
Noen av rommene i hoveddelen er rom for varig opphold. Stue, kjellerstue, soverom og
kjøkken er eksempler på rom for varig opphold. Baderom, gang og hobbyrom inngår i
hoveddelen, men er ikke rom for varig opphold.

22 Bruksendring er søknadspliktig
Å gjøre om et rom fra tilleggsdel til hoveddel – eller vice versa – er en søknadspliktig
bruksendring, også i de tilfellene hvor man ikke gjør fysiske endringer i bygningen.
Ombygging av kjeller til kjellerstue, soverom, baderom og liknende er altså søknadspliktig.
Å gjøre om rom i hoveddelen, for eksempel fra soverom til baderom, regnes ikke som
bruksendring og er derfor ikke søknadspliktig.

23 Hvem som kan søke og bygge
231 Bruksendring i egen bolig
Dersom kjelleren er i direkte forbindelse med resten av boligen, kan man søke selv. Man kan
også planlegge og utføre arbeidene selv, se Planlegging 241.013. Man er da selv ansvarlig
for å oppfylle alle relevante tekniske krav til bæreevne, isolering, romhøyde, dagslys,
ventilasjon, lyd, rømningsvei, fuktsikring og radon.
232 Bruksendring av fellesdeler eller «satelitt-rom»
Hvis man skal bygge om og innrede kjeller i fellesarealer i borettslag eller boligsameie, skal
man benytte ansvarlige foretak til søknad, prosjektering og utførelse, se Planlegging 241.010.
Kravet gjelder også ved ombygging av rom i den private delen av kjelleren, dersom denne
delen ikke fysisk er knyttet til resten av boligen, det vil si hvis man må gå gjennom et felles
inngangsparti eller en felles trappegang for å komme fra boligen til rommet.

24 Ny, selvstendig boenhet
En selvstendig boenhet må ha alle bofunksjoner som soveplass, baderom og et sted å lage
mat. Enheten må ha egen inngang og være fysisk atskilt fra resten av boligen. Man skal søke
om byggetillatelse for å etablere en selvstendig boenhet, og man skal benytte ansvarlige
foretak til søknad, prosjektering og utførelse.

25 Om utleie og om krav til maks radonnivå
Bygningsmyndighetene blander seg ikke inn i utleie av hybel (ikke selvstendig del av din egen
bolig) eller utleie av en egen, selvstendig boenhet i huset. Helsemyndighetene krever
imidlertid at ved utleie skal radonnivået i lufta ikke overstige 200 Bq/m3. Radonnivået skal
dokumenteres. Om måling og tiltak mot radon, se også pkt. 43.
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26 Om hva som er relevante krav
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Ved bruksendring av rom i kjeller skal man oppfylle relevante krav i plan- og bygningslovgivningen. Relevante krav er kravområder som blir påvirket av tiltaket. Eksempel: Hvis du
endrer isoleringen av en vegg, skal veggen oppfylle dagens krav til U-verdi. Krav til
bygningsdeler som du ikke endrer på, er ikke relevante. Eksempel: Myndighetene kan ikke
kreve at du tilleggsisolerer en vegg du ikke skal endre.
Kommunen kan tillate fravik fra enkelte relevante krav som er vanskelige å oppfylle, så lenge
sikkerhet for liv og helse er ivaretatt.

27 Eldre boliger
Noen av kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) er lempet for bruksendring fra tilleggsdel til
hoveddel i eldre boliger. Eldre boliger vil her si boliger som er bygd i henhold til eldre
byggeforskrifter som gjaldt før TEK10. I praksis betyr det boliger som det er søkt om
byggetillatelse for før 1. juli 2011. En forutsetning for at de enklere kravene skal gjelde, er at
rommet i tilleggsdelen har vegg eller etasjeskiller direkte mot hoveddelen av boligen.

28 Aktuelle byggtekniske krav
Tabell 28 viser de vesentligste kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) som gjelder ved
bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Punkt 4–8 beskriver hvordan man bør imøtekomme
kravene.
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Tabell 28
De viktigste kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) ved bruksendring fra kjellerrom (tilleggsdel) til
boligrom (hoveddel). Krav til nye boliger er tatt med for sammenlikningens skyld.
Kravområder
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Minste romhøyde

Krav til ny

Krav ved bruksendring

bolig

Bolig bygd i
henhold til TEK10

Bolig bygd i henhold til
eldre byggeforskrifter

2,40 m

2,20 m

2,00 m

Radon
(Ved utleie, både
hybel og
selvstendig
boenhet, maks 100
Bq/m3)

–

Bod og
oppbevaringsplass

Nødvendig plass + sportsbod
minst 5,0 m2

Nødvendig plass

Dagslys

Gjennomsnittlig dagslysfaktor
minst 2 %.
Alternativt: Glassflate minst 7 %
av gulvflaten delt på glassets
lystransmisjon

Vindu med høyde +
bredde minst 1,5 m,
høyde minst 0,6 m,
bredde minst 0,5 m

Utsyn

Tilfredsstillende

Ikke krav

Energi

Tallfestede krav

Kun overordnet krav

Rømningsvei

Ja

–

Maks 200
Bq/m3
Membran
+ brønn

–
–

Bq/m3

Maks 200
Nødvendig ettertetting,
ventilasjon osv.

Brannmotstand mot Ja
fellesareal og andre
boliger
Ventilasjon

–
–
–

Minst 0,5 luftskifte i timen
Soverom: Minst 26 m3 per time per
sengeplass
Avtrekk fra våtrom og kjøkken

Lyd mot fellesareal
og andre boliger

NS 8175 klasse C

Lyd mot andre rom
i egen bolig

Ingen krav

29 Energikrav og varmeisolering
Ved bruksendring av kjellerrom i boliger bygd i henhold til TEK10 skal det nye boligrommet
tilfredsstille kravene i TEK17 til U-verdier, lufttetthet og varmegjenvinning av ventilasjonslufta
osv. som for nybygg.
For boliger som er bygd i henhold til eldre byggeforskrifter enn TEK10, gjelder ikke de
tallfestede energikravene i TEK17 ved bruksendring. Det nye boligrommet skal likevel
tilrettelegges for forsvarlig energibruk. Det betyr at rommet må være isolert, men man
bestemmer selv hvor mye isolasjon rommet trenger. Kjellerrom ombygd til boligrom bør ikke
være dårligere isolert enn rommene i resten av boligen. Ved ombygging bør man benytte
muligheten til å etterisolere gulv og vegger for å redusere varmetapet. Det er imidlertid svært
viktig at etterisoleringen av kjellere blir utført slik at fuktskader unngås.

-5-

Ombygging og innredning av kjeller til boligrom

3

727.113

Gulv og vegger – tilstand og tiltak

Lastet ned av Stein Bratland, Bratland Eiendomsutvikling AS 23.03.2019 © SINTEF Byggforsk: Ettertrykk forbudt

31 Finn ut byggeår og byggemåte
Planlegging av kjellerombygging bør starte med å finne ut hvor gammel den eksisterende
kjelleren er og hvordan den er bygd opp. Det er et utgangspunkt for å avdekke tidstypiske
mangler som kanskje må utbedres.
Tabell 31 gir oversikt over vanlige byggemåter i de forskjellige tidsperiodene og mulige tiltak.
Tabell 31
Oversikt over vanlig byggemåter i forskjellige tidsperioder og mulige tiltak
Bygning fra
tidsperiode

Vanlig byggemåte

Mulige tiltak for vegger og gulv, se også pkt. 6 og pkt. 7

Før 1950

Vegger:
– Støpt betong, oftest uisolert, eller
mangelfullt isolert med for
eksempel kork
– Betonghullblokker
– Naturstein
– Tegl

Vegger:
– Forbedre eller etablere ny utvendig fuktsikring,
drenering
– Isolere vegger på utsiden
– Ev. isolere på innsiden

Gulv:
Støpt betong, uisolert, rett på
gruslag

Gulv:
– Fjerne og bygge ny gulvkonstruksjon med fuktsperre
og isolasjon
– Fjerne eksisterende gulvkonstruksjon og senke
gulvnivået
– Ny gulvkonstruksjon oppå den gamle
– Ny overflate oppå eksisterende gulv

Vegger:
– Støpt betong og
betonghullblokker: Uisolert eller
mangelfullt isolert med
lettbetong, ekspandert
polystyren, treullsement eller
kork
– Lettklinkerblokker,
porebetongblokker vanligvis uten
ekstra isolasjon

Vegger:
– Forbedre eller etablere ny utvendig fuktsikring,
drenering
– Isolere vegger på utsiden
– Ev. isolere på innsiden

Gulv:
Støpt betongplate, sjelden isolert og
oftest uten fuktsikring

Gulv:
Dersom fuktsperre mangler:
– Legge fuktsperre på eksisterende gulvkonstruksjon.
Ny gulvkonstruksjon oppå den gamle
eller:
– Fjerne og bygge ny gulvkonstruksjon med fuktsperre
og isolasjon
– Fjerne og senke gulvkonstruksjon
Dersom det er fuktsperre i eksisterende gulv:
– Ny gulvkonstruksjon oppå den gamle
– Ny overflate på eksisterende gulv

Vegger:
– Støpt betong, lettklinkerblokker,
som regel isolert
– Elementvegger, som regel isolert
– Systemvegger

Vegger:

Gulv:

Gulv:

1950–1980

1980–1997

–
–
–
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Bygning fra
tidsperiode

Etter 1997

727.113

Vanlig byggemåte

Mulige tiltak for vegger og gulv, se også pkt. 6 og pkt. 7

Støpt betongdekke, som regel
begrenset isolert, med eller uten
fuktsperre

Dersom fuktsperre mangler:
– Legge fuktsperre på eksisterende gulvkonstruksjon.
Ny gulvkonstruksjon oppå den gamle
eller:
– Fjerne og bygge ny gulvkonstruksjon med fuktsperre
og isolasjon
– Fjerne og senke gulvkonstruksjonen
Dersom det er fuktsperre i eksisterende gulv:
– Ny gulvkonstruksjon oppå den gamle
– Ny overflate på eksisterende gulv

Vegger:
– Støpt betong, lettklinkerblokker,
som regel isolert
– Elementvegger
– Isolerte forskalingsblokker med
betong

Vegger:
– Forbedre eller rehabilitere fuktsikring, drenering
– Isolere vegger på utsiden
– isolere på innsiden

Gulv:
– Isolert støpt betongplate
– Fuktsperre/radonmembran

Gulv:
Dersom fuktsperre eller radonmembran er ødelagt:
– Fjerne og bygge ny gulvkonstruksjon med fuktsperre/radonmembran og isolasjon
– Fjerne og senke gulvkonstruksjonen
– Ny gulvkonstruksjon oppå den gamle
Ny overflate på eksisterende gulv

32 Kontroll av kjellergulv
Hvis oppbygningen av kjellergulvet ikke er kjent, må man kontrollere om det er varmeisolasjon
og/eller fuktsperre under betonggulvet. Det kan undersøkes ved å bore noen hull i gulvet eller
ta ut større prøver av gulvkonstruksjonen. Det må kontrolleres og dokumenteres at gulvet er
tørt. Fukt i kjellere er nærmere behandlet i Byggforvaltning 727.121. Byggdetaljer 474.531
informerer om måling av fukt i materialer.

33 Kontroll av kjelleryttervegger
Man må kontrollere at ytterveggen i kjelleren mot terreng er tørr:
– Se etter fuktskjolder og -skader innvendig på veggen. Sjekk bak eventuell innvendig
kledning. Konsentrerte fuktskjolder kan tyde på lekkasjer gjennom kapillærbrytende sjikt på
utsiden av veggen. Manglende fuktsikring eller gjengrodde drensmasser og tett
drensledning kan gi fuktskader på store deler av veggen. Symptomer er saltutslag,
avskalling og blærer på nedre delen av veggen. Fuktskader nederst på veggen kan også
skyldes kapillærtransport av fukt gjennom fundament som står i kontakt med fuktig
byggegrunn. Fukt i kjellere er behandlet i Byggforvaltning 727.121.
– Grav opp på et begrenset område på utsiden av veggen. Kontroller tilstanden til
fuktsikringen og at drenering ikke er tett. Se også Byggdetaljer 474.511. Oppgraving,
utvendig isolering og oppgradering av utvendig drenering er ofte nødvendig når kjelleren er
fuktig, men anbefales også for tilsynelatende tørre kjellere, spesielt hvis fuktsikringen er av
eldre dato.
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41 Fukt og ventilasjon
Det skal ikke oppstå kondens eller fuktinntrengning som kan skade bygningskonstruksjonene
eller påvirke inneklimaet negativt. For å redusere faren for fuktskader er det viktig med riktige
konstruksjoner mot grunnen og lav luftfuktighet i rommene. Tiltak for å oppnå lav luftfuktighet
er god ventilasjon og oppvarming.

42 Ventilasjonsalternativer
Før ombygging av kjelleren må man kontrollere antall lufteventiler og muligheten for
vinduslufting. Hvis utelufta er bra og det er mulighet for gjennomlufting, kan tilstrekkelig
ventilasjon oppnås ved lufting via vindu og lufteventiler.
Godt luftskifte får man ved å installere mekanisk avtrekksventilasjon. Slik ventilasjon kan
imidlertid gi trekk og stort ventilasjonsvarmetap.
For å oppnå god energieffektivitet og forvarmet tilluft kan man installere balansert ventilasjon
med varmegjenvinner. Vanligvis trengs det balansert ventilasjon for å oppfylle kravene i
byggteknisk forskrift. Balansert ventilasjon gir god utskifting av lufta og er også effektivt mot
radon. Radonkonsentrasjonen i kjellerlufta bør måles før man velger type ventilasjon. Se pkt.
43. Dersom man ønsker å installere ventilasjonsanlegg, bør eksisterende sjakter og kanaler
inngå i vurderingen.
Om ventilasjon i boliger og småhus, se Byggdetaljer 552.301, 552.302 og 552.303.

43 Radon
431 Tiltaksnivå
Statens strålevern anbefaler at radonnivået holdes så lavt som mulig i alle bygninger, og at
man alltid utfører tiltak når radonnivået i ett eller flere boligrom overstiger 100 Bq/m³. Krav til
radonnivå ved utleie er omtalt i pkt. 25.
432 Måling
Radonkonsentrasjonen bør måles før ombygging av kjeller. Målingen bør skje i de aktuelle
delene av kjelleren og i vinterhalvåret før arbeidet starter.
433 Type tiltak
Hvis man måler for høyt radonnivå, kan tetting av sprekker i noen tilfeller være tilstrekkelig. I
andre tilfeller kan montering av radonmembran eller radonbrønn være aktuelt. Installering av
balansert ventilasjon kan også være effektivt. Med balansert ventilasjon tynnes
radonkonsentrasjonen ut, og mindre mengde radon suges inn fra grunnen. Om tetting og
ventilasjonstekniske tiltak, se Byggforvaltning 701.706.
434 Virkning av endret ventilasjon
Det er viktig å være klar over at endret ventilasjon i kjelleren kan bidra til høyere radonnivå.
For eksempel kan en mekanisk avtrekksvifte som mangler tilluft, lage undertrykk.
Undertrykket kan føre til at radonholdig luft suges inn via sprekker og hull i kjellergulv og vegger. Dersom radonnivået blir for høyt med ny ventilasjonsløsning, må man gjennomføre
andre radonforbyggende tiltak.
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Når man bygger om et kjellerrom som i utgangspunktet ikke var ment for varig opphold, kan
lydgjennomgang i vegger og etasjeskillere mot tilstøtende rom være et problem. Ønsker man
lydisolering mot rom i egen bolig, må man selv stille krav om det. Ekstra lydisolering i
etasjeskillere kan bety at himlingen må senkes, slik at romhøyden blir lavere.
Vegger og etasjeskillere mot fellesarealer og andre boliger skal oppfylle lydkravene i
byggteknisk forskrift.

5

Planløsning, dagslys og rømning

51 Planløsning og romhøyde
Rommene skal ha utforming tilpasset sin funksjon. De skal ha tilstrekkelig størrelse,
romhøyde og plass til fast og løs innredning.
Kravene til tilgjengelig boenhet gjelder ikke for boligrom i kjeller.
SINTEF Byggforsk anbefaler at romhøyden ikke gjøres lavere enn 2,2 m i ferdig innredet
boligrom i kjeller. Om senking av gulv i kjelleren, se Byggforvaltning 727.115.

52 Dagslys
Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys. I noen tilfeller er det
nødvendig eller ønskelig å øke mengden dagslys inn i kjellerrommene.
Det kan bli nødvendig å sette inn nye og større vinduer i kjellerrommet. Større vinduer med
lysgrav foran vinduene kan gi mer dagslys. Se Byggdetaljer 523.151. For vinduer i lysgrav tar
man i forenklede dagslysberegninger bare med det glassarealet som stikker opp over
lysgrava.
I andre tilfeller må man ta hull i veggen. Hulltaking i kjellervegg må planlegges. Fagkyndige
må vurdere veggens bæreevne og utføre hulltakingen. Hulltaking i betong og murvegger er
beskrevet i Byggdetaljer 520.043. Innsetting av vindu i betong- eller lettklinkervegger er
beskrevet i Byggdetaljer 523.702.
Terreng eller andre bygninger kan skjerme for lysinnfallet. Når kjellerrom etterisoleres, kan det
være nødvendig å påmontere fôringer rundt vinduer eller dører. Slike innvendige fôringer, og
eventuelle utvendige beslag, kan skjerme for lysinnfall.

53 Vindu som rømningsvei
Hvis kjelleren ikke har direkte utgang gjennom dør til det fri, skal rommet (ev. minst
annethvert rom hvis flere rom er innredet) ha rømningsvindu. Minimumsmål for
rømningsvindu er fri åpning med høyde på minst 0,6 m og bredde på minst 0,5 m. Summen
av høyden og bredden må være minst 1,5 m. Det må tas forholdsregler for å lette rømning
gjennom vinduet. Underkanten på rømningsvindu må ikke være mer enn 1,0 m over gulvet,
med mindre det er tatt forholdsregler for å lette rømningen, som fast montert benk e.l. under
vinduet. Se Byggdetaljer 520.391.
Er det lysgrav foran vinduet, må den være utformet slik at den ikke gjør det vanskelig å
rømme gjennom kjellervinduet. Lysgraven må sikres fysisk slik at snø ikke sperrer for
rømningsmulighetene. Regelmessig snømåking er ikke nok. Se Byggdetaljer 523.151.
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61 Utbedringsalternativer
Manglende fuktsperre, stor fuktgjennomgang, mye sprekker, alder, eller generelt dårlig
forfatning på gulvet kan være grunn til å velge å rive det eksisterende kjellergulvet.
Utbedringsalternativer er å bygge nytt gulv i samme byggehøyde, se pkt. 62, eller å senke
gulvet, hvis romhøyden er lav, se Byggdetaljer 727.115.
Hvis man ikke ønsker å fjerne eksisterende gulv, kan nytt betonggulv legges oppå det gamle,
se pkt. 63. Hvorvidt det er mulig, avhenger av om romhøyden blir tilstrekkelig.
Har man bare behov for en ny gulvoverflate eller bedre isolasjon og man velger å beholde
eksisterende gulvkonstruksjon, kan man legge flytende gulv, se pkt. 64, tilfarergulv, se pkt.
65, eller nytt belegg, se pkt. 66.

62 Fjerne eksisterende gulv og bygge nytt
Kjellergulvet skal vanligvis støtte kjellerveggen mot jordtrykket nede. Å fjerne eksisterende
kjellergulv før man har kontrollert eller gjort tiltak som stabiliserer kjellerveggene mot
jordtrykket, kan føre til at hele bygningen kollapser.
Nytt betonggulv med fuktsperre og varmeisolasjon er beskrevet i Byggdetaljer 522.111.
Fuktsperra kan erstattes med radonmembran, se fig. 62. Man må kontrollere om
drensledningen på utsiden er riktig plassert i forhold til overkanten av nytt gulv. Avstanden fra
overkanten av nytt gulv og ned til drensledningens høyeste punkt må være minst 200 mm. Se
fig. 62 og Byggdetaljer 514.221.

Fig. 62
Eksempel på oppbygning av kjellergulv
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63 Betonggulv oppå eksisterende gulv
631 Gulvkonstruksjonen
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Gulvkonstruksjonen bygges opp med isolasjon, fuktsperre og armert betong oppå det gamle
kjellergulvet, se fig. 631. Gulvbelegg av keramiske fliser eller natursteinsheller gir dårlig
varmekomfort. For gulv med slike belegg anbefales det å legge inn gulvvarme.

Fig. 631
Eksempel på betonggulv med fuktsperre/radonmembran og varmeisolasjon oppå eksisterende,
avrettet gulv

632 Isolasjon
Til isolering kan man bruke plater av EPS eller trykkfaste mineralullplater (støpeplater).
633 Fuktsperre
Fuktsperre må være minst 0,2 mm tykk plastfolie med minst 200 mm omlegg i skjøtene eller
radonmembran med tette skjøter. Ved legging av radonmembran må man sørge for at den blir
klemt eller limt inntil grunnmuren og andre tilstøtende vegger. Produsentens leggeanvising
må følges.
634 Påstøp
Påstøp utføres med betong i kvalitet B25 eller bedre og med tykkelse på 50–70 mm. Tykkere
betonglag forlenger tørketiden vesentlig. Påstøpen svinnarmeres med armeringsnett K131
eller bedre.
635 Fuktinnhold i undergulvet
Fuktinnhold i undergulvet bør alltid måles før man legger tett belegg. Gulvet må ha et maks
fuktinnhold på 85 % RF (relativ fuktighet). Se også Byggdetaljer 541.304.
For gulv med gulvvarme kan varmen benyttes i tørkeprosessen etter at gulvet har selvtørket i
ca. fire uker. Gulv med gulvvarme må tørkes bedre enn gulv uten gulvvarme (fuktinnhold < 75
% RF), se Byggdetaljer 474.533. Utførelsen er mer detaljert beskrevet i Byggdetaljer 522.111.
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64 Flytende gulv
641 Flytende gulv med varmeisolasjon
Flytende gulv med varmeisolasjon og fuktsperre brukes der det eksisterende betonggulvet
ikke har fuktsperre og varmeisolasjon mot grunnen, se fig. 641. Flytende gulv er også aktuelt
der det er isolasjon og fuktsperre under det gamle gulvet. Til isolering av gulv kan det brukes:
Lastet ned av Stein Bratland, Bratland Eiendomsutvikling AS 23.03.2019 © SINTEF Byggforsk: Ettertrykk forbudt

– isolasjonsplater av ekspandert polystyren (EPS) med trykkfasthet 150 kN/m2
– plater av ekstrudert polystyren (XPS)
– skumglassisolasjon
– vakuumisolasjonspaneler
Fuktsperre kan være:
– minst 0,2 mm plastfolie med minst 200 mm omlegg
– radonmembran kan benyttes istedenfor plastfolie
Dersom det eksisterende betonggulvet må rettes opp, må man bruke gulvavrettingsmasse
med dokumentasjon fra leverandør på at den er fuktbestandig. Følg produsentens
leggeanvisning.

Fig. 641
Flytende gulv med varmeisolasjon og fuktsperre eller radonmembran

642 Flytende gulv uten isolasjon
Flytende gulv uten isolasjon og med fuktsperre, beskytter mot fukt fra grunnen, men er ingen
fullverdig løsning hvis eksisterende gulv er uisolert, se fig. 642. Kondensering av varm og
fuktig inneluft i sjiktene over fuktsperra kan være en risiko. Av hensyn til romhøyden eller av
andre grunner kan imidlertid en slik løsning være eneste mulighet. Figur 642 viser løsning
med 0,2 mm plastfolie som fuktsperre. Av hensyn til varmetapet mot grunnen frarådes det å
bruke gulvvarme i uisolerte gulv.
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Fig. 642
Flytende gulv uten isolasjon kan sikres mot fukt med fuktsperre av plastfolie. Slik oppbygning av gulvet
gir sikkerhet mot fukt, men er ingen fullverdig løsning.

65 Tilfarergulv
Tilfarergulv på eksisterende betonggulv krever ekstra sikkerhet mot fukt / framtidig fukt.
Gulvet må være tørt, og byggegrunnen må være godt drenert. I tillegg må gulvet ha isolasjon
og fuktsperre/radonmembran. Tilfarergulv er beskrevet i Byggdetaljer 522.362.
Tilfarergulv frarådes på gulv med usikker fuktsikring og ukjent isolering mot byggegrunn.

66 Gulvbelegg direkte på eksisterende betonggulv
Den enkleste løsningen er å male eller legge gulvbelegg direkte på det eksisterende
betonggulvet. Gulvet kan avrettes med gulvavrettingsmasse, se fig. 66. Fuktinnholdet i gulvet
må alltid måles før man legger tett belegg. Maksimalt anbefalt fuktinnhold i gulvet er 85–90 %
RF. Følg beleggprodusentenes krav til fuktinnhold i gulvet og retningslinjer for hvordan
fuktinnholdet måles. Se Byggdetaljer 541.304.
Hvis gulvet er tørt og har både fuktsperre og varmeisolasjon, kan man legge tett belegg uten
videre. Dersom gulvet mangler fuktsperre, må malingen eller gulvbelegget være dampåpent.
Eksempler på belegg er nålefilt eller teppe uten gummiert bakside. Eventuelt kan det brukes
et spesielt vinylbelegg som legges løst uten liming.
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Fig. 66
Gulvbelegg lagt direkte på eksisterende betonggulv

7

Oppbygning av ytter- og innervegg

71 Generelt
711 Eldre byggemåte
Eldre fuktsikring og isolering av kjellervegger er dårlig etter dagens målestokk. Som regel
trengs det tilleggsisolering og bedre fuktsikring. Tabell 31 gir oversikt over vanlige byggemåter
for kjellervegger i forskjellige tidsepoker.
712 Utvendig isolering
Utvendig isolering av veggen gir tørrere vegg og redusert risiko for innvendige skader på
veggen. Kun innvendig isolering av mur- og betongvegger under terreng kan innebære fare
for fuktskader, og bør derfor unngås.
713 Innvendig dampsperre kan sløyfes i tørre rom
Kjellervegger som isoleres kun på utsiden eller både på utsiden og innsiden, blir varmere og
tørrere. Da er det ikke nødvendig å montere dampsperre på innsiden av veggene i vanlige,
tørre rom.

72 Isolering og fuktsikring av kjelleryttervegg
721 Isolering
Spesielt ved rehabilitering av fuktige eldre kjellervegger med fuktoppsug fra grunnen, bør man
isolere på utsiden med dampåpen varmeisolasjon, se Byggdetaljer 523.111. Med dampåpen
varmeisolasjon montert direkte på utvendig veggflate får man raskere uttørking og noe lavere
fuktinnhold i betongveggen.
722 Isolasjonsmaterialer
Til isolering av kjellerveggen kan man bruke drensplater av mineralull, ekspandert polystyren
(EPS) med høy densitet, ekstrudert polystyren (XPS) eller skumglass. For raskere uttørking
av veggen kan man benytte dampåpen isolasjon som steinull eller spesialkvaliteter av EPS.
Se også Byggdetaljer 573.344. Som alternativ til grunnmursplater og isolasjon kan man bruke
spesielle, varmeisolerende drensplater eller en drenerende og isolerende fylling av løs
lettklinker utvendig. U-verdier er gitt i Byggdetaljer 471.014.
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723 Hensyn ved utførelse
Utvendig isolering krever at man graver opp på utsiden av kjellerveggen. Oppgraving gir
samtidig mulighet til å oppgradere drenering, øvrig fuktsikring og utbedre skader på veggen.
Har man planer om å etterisolere ytterveggene over terreng samtidig, kan kjellerveggene
isoleres utvendig helt opp til etasjeskilleren. Etterisoleringen bør planlegges slik at kledningen
på ytterveggen over terreng beskytter toppen av kjellerveggsisolasjonen, se fig. 723 a. Hvis
etterisolering ikke er aktuelt, må toppen av kjellerveggsisolasjonen beskyttes med for
eksempel toppbeslag, se eksempel i fig. 723 b.

Fig. 723 a
Eksempel på overgang mellom etterisolert kjellervegg og yttervegg over terreng

Fig. 723 b
Eksempel på etterisolert kjellervegg. Overgangen mellom isolasjon og vegg over terreng er beskyttet
med et beslag.
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Dersom man legger all isolasjon på utsiden av kjellerveggen, kan man få en ubehandlet eller
overflatebehandlet betongoverflate innvendig. Alternativt kan man bruke platekledning på
lekter. Trevirke må alltid ha et kapillærbrytende sjikt, for eksempel en folie- eller pappremse,
mot betong- eller murvegg, se fig. 723 c.

Fig. 723 c
Betongvegg mot terreng isolert på utsiden kan ha ubehandlet eller overflatebehandlet veggflate
innvendig. Alternativt kan veggen kles med plater på lekter. Trevirke må ha kapillærbrytende sjikt mot
betongvegg.

73 Både innvending og utvendig isolering
Innvendig isolering av kjellervegg kan være supplement til utvendig isolering. Da bør minst
halvparten av samlet isolasjon plasseres utvendig. Innvendig kan man ha platekledning av
uorganiske materialer som monteres på trykkfast isolasjon, se fig. 73 a, eller på selvbærende
bindingsverk i stål eller tre, se fig. 73 b og fig. 73 c. Av hensyn til fuktmostand er det en fordel
å bruke stålstendere.
Benytter man trestendere, må det legges inn et kontinuerlig isolasjonssjikt slik at treverket
skilles ifra betongveggen, se fig. 73 c.

Fig. 73 a–c
Løsninger for innvendig isolering av kjellervegg. Minst halvparten av isolasjonen legges utvendig.

74 Kun innvendig isolering
Isolering kun på innsiden av kjellerveggen gjør veggen kaldere enn før og derved mer utsatt
for kondens. Fuktfølsomme materialer i påfôringen kan i verste fall gi fuktskader og
soppvekst. Risikoen er størst for materialene nærmest den kalde veggen og øker med
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økende isolasjonstykkelse. For å redusere risikoen for fukt i påfôring under terrengnivå bør
tykkelsen på innvendig isolasjon begrenses til ca. 50 mm på betongvegg, og til 100 mm på
vegg av lettklinkerblokker.
Dersom eneste alternativ er innvendig isolering, må man sørge for lavest mulig luftfuktighet i
rommet. Forbedret ventilasjon kan senke luftfuktigheten. I tillegg bør man bruke
fuktbestandige materialer. Lettklinkerblokk med skumplastisolasjon på innsiden av veggen
kan være et alternativ, se fig. 74.

Fig. 74
Vegg med isolert lettklinkerblokk på innsiden av eksisterende kjellervegg. Lettklinkerblokk kan ha
opptil 100 mm isolasjon.

75 Tetting mellom gulv og vegger
Overgangen mellom kjellergulv og -vegger må tettes mot fuktig og eventuelt radonholdig luft
fra grunnen. Luftlekkasjer fra grunnen kan gi kondens i innvendig bindingsverk.
Overgangen mellom gulv- og veggkonstruksjoner kan være komplisert. Tetningen må derfor
vurderes spesielt.
Prinsipper for tetting mellom gulv og vegger er vist i fig. 75 a–c og i Byggdetaljer 523.111.
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Fig. 75 a
Eksempel på overgang mellom gulv og innvendig isolert kjellervegg med påfôring. Radonmembran må
brettes opp og limes/klemmes til eksisterende vegg.

Fig. 75 b
Eksempel på overgang mellom gulv og innvendig isolert kjellervegg
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Fig. 75 c
Isolert betonggulv med klemt radonmembran. Kan utføres med eller uten kledning på eksisterende
betongvegg

76 Innervegger
Innervegg mot uoppvarmede, men frostfri, kjellerrom kan bygges for eksempel som vanlig
bindingsverksvegg eller mures av lettbetongblokker. Innervegg av lettklinkerblokker eller
betong bør isoleres med ca. 75 mm mineralull eller tilsvarende. Til vegg av bindingsverk av
tre brukes minst 48 mm × 73 mm stendere. Innervegg mot kalde rom bør ha dampsperre på
varm side av veggen.
På innervegg mot våtrom monteres dampsperra på baderomssiden av veggen. Se
Byggdetaljer 527.204.

8

Himling

81 Trebjelkelag
På undersiden av trebjelkelag kan man montere himling av plater eller trepanel festet direkte
til bjelkelaget. Bjelkelaget må eventuelt avrettes. Innenfor egen boenhet er det ikke krav til
lydisolering. Men dersom det er tilstrekkelig romhøyde, kan man likevel benytte anledningen
til å forbedre lydisolasjonen. Man bør da henge opp ny himling i spesielle lydbøyler eller feste
himlingen til separate himlingsbjelker. Det krever avstand på ca. 50 mm mellom ny og
eksisterende himling. Alternative metoder til å forbedre lydisolasjonen i trebjelkelag er vist i
Byggforvaltning 722.512.

82 Betong- eller lettbetongdekke
På undersiden av et betong- eller lettbetongdekke kan man bygge en nedfôret himling med
for eksempel trepanel dersom romhøyden tillater det. Hvis lydisolasjonen er for dårlig og skal
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bedres vesentlig, anbefales frittbærende, separat himling av 73 mm trebjelker, eller himling
opphengt i lydbøyler, se Byggforvaltning 722.524.
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701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger
721.111 Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer. Metoder og materialer
722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre
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727.115 Senking av golv i eksisterende kjeller og kryperom

93 Lover og forskrifter
Plan- og bygningsloven (pbl)
Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

94 Standarder
NS 8175:2012
Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper
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