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Ombygging av eldre loft til bolig
Innhold

Fig. 11
Eksempel på forhold som må vurderes ved ombygging av råloft til loftsleilighet, og som man må finne
tekniske løsninger for

Denne anvisningen behandler ombygging av råloft til loftsleilighet. Utgangspunktet er kalde
loftsrom i eldre mur- og tregårder fra rundt 1900, opprinnelig brukt til tørking av klesvask og til
oppbevaring. Anvisningen gjennomgår forutsetninger, krav og rammebetingelser. Anvisningen
omhandler også dagslys, utsyn, atkomst, planløsning, konstruksjoner og installasjoner.
Loftsombygging for å utvide boligarealet i eksisterende boliger er omtalt i Byggforvaltning
700.603 Utvidelse og ombygging av småhus.

1

Bakgrunn og forutsetninger

11 Hensikt
Anvisningen peker på viktige forhold som må løses under prosjektering og utførelse.
Hensikten er å fokusere på forutsetninger som avgjør om loftet egner seg til utbygging, og
hvilke tiltak man må sette i verk. Se fig. 11.
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12 Erfaringer
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Erfaringene tilsier at tiltakshavere og bygningsmyndigheter må være særlig oppmerksomme
på å ta hensyn til bygningens arkitektoniske uttrykk. Det gjelder spesielt takoppbygg og
takterrasser.
Vannlekkasjer fra tak, og spesielt fra inntrukne terrasser, viser at det trengs bedre tekniske
løsninger enn det som har vært vanlig. Lekkasjer og kondens har for eksempel ført til
oppfukting av innmurte trebjelker, med påfølgende alvorlige angrep av råtesopp.
Ombygging av loft til bolig er mer komplisert enn bygging av nye boliger.

13 Mulige begrensninger
Planleggerne må på et tidlig tidspunkt få oversikt over de mulighetene og begrensningene
som loftet gir for planløsning og brukbarhet. Videre må man kartlegge hvilke forhold utenfor
selve loftet som får betydning i prosjektet, som krav om boder, parkering, behov for ekstern
trapp, hensyn til brannsikkerhet, og fasadeendring.
Vedtak i borettslag/sameier kan også gi begrensninger for loftsombygging, se Byggforvaltning
622.017.

14 Tilstandskontroll
Forut for en loftsutbygging må det foretas en grundig tilstandskontroll, helst av hele
bygningen. Kontrollen må omfatte byggetekniske forhold, tekniske installasjoner og krav til
sikkerhet og brukbarhet.
Eventuelle angrep av ekte hussopp eller andre råtesopper i innmurte trebjelker og andre
steder som har vært utsatt for fuktighet, må undersøkes spesielt og utbedres forsvarlig. Se
Byggforvaltning 700.117, 700.119, 700.305 og 700.601 samt NS 3424.

15 Statiske beregninger
Det er ofte nødvendig å utføre statiske beregninger med de nye lastene som loftsutbyggingen
medfører, se pkt. 71.
Bærekonstruksjonene har ofte ingen eller liten beregningsmessig restbæreevne for økte
belastninger [951]. Som regel er det også behov for å gjøre endringer i eksisterende tak og
etasjeskiller.

2

Krav og rammebetingelser

21 Byggteknisk forskrift (TEK17)
Plan- og bygningsloven (pbl) har regler for endring og bruksendring av bestående byggverk.
TEK17 skal i utgangspunktet følges. Se pkt. 222 og Byggforvaltning 700.610.

22 Byggesøknad
221 Regelverket
Ombygging av råloft til loftsleilighet er søknadspliktig etter pbl («oppdeling eller
sammenføyning av bruksenheter i boliger»). Reguleringsplanen for området gir
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rammebetingelser for tiltaket. Ansvarlig søker for tiltaket har ansvaret for at det er ansvarlig
prosjekterende og ansvarlig utførende som ivaretar alle aktuelle myndighetskrav. Se også
Planlegging 241.010.

-3-

Ombygging av eldre loft til bolig

700.613

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

222 Fritak fra tekniske krav
Ved tiltak i eksisterende bygninger kan kommunen gi tillatelse til «nødvendig ombygging og
rehabilitering» også hvis det ikke er mulig å tilpasse bygningen til dagens tekniske krav i
TEK17, dersom det medfører uforholdsmessige kostnader. Betingelsene for et slikt fritak er at
kommunen finner tiltaket forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen
kan sette vilkår for fritaket.
223 Tegninger
Det må foreligge tegninger som viser etasjeplaner og fasader. Råloftet må måles opp, og det
må lages plan- og snittegninger. Fasadeendringene må vises på tegningene. Boligens areal
beregnes etter NS 3940.

23 Brannsikkerhet
231 Generelt
Tilfredsstillende brannsikkerhet er avgjørende for om det er aktuelt å bygge ut loftet. I gamle
bygårder er det som regel nødvendig med brannteknisk utbedring til et sikkerhetsnivå som er
tilnærmet like godt som brannkravene til nybygg, se forskrift om brannforebygging. De
aktuelle tiltakene gir også en betydelig heving av verdisikkerheten for bygningen.
232 Retningslinjer for branntekniske krav
Oslo, Bergen og Trondheim har utarbeidet retningslinjer for branntekniske krav ved
ombygging av bygårder. De viktigste tiltakene er vist i tabell 232.
Byggforvaltning 720.315 omhandler brannteknisk utbedring av eldre bygårder.
Tabell 232
Oversikt over noen krav til brannsikkerhet som gjelder ved ombygging av bygårder
Kravområde

Krav

Kommentar/vilkår

Rømning

I utgangspunktet kreves to
uavhengige trapperom som
tilfredsstiller kravene til
rømningsvei. Dersom
rømning fra vindu eller
takterrasse forutsetter
assistanse fra brannvesenet,
må aksept for dette være gitt
i byggetillatelsen. Se
Planlegging 321.033.

Kommunen kan godkjenne én
trapp på vilkår, for eksempel at
automatisk slokkeanlegg
(sprinkling) installeres i hele
bygningen eller at minst ett vindu
er tilgjengelig for rednings- og
slokkeinnsats. Se [952],
Planlegging 321.036 og
Byggdetaljer 520.391.

Trapperom

– Trapperomsdører skal ha
tilfredsstillende
brannmotstand.
– Overflater i trapperommet
skal ha minst klasse B-s1,d0.

– Overflatene i trapperom kan
ikke være av tre.
– I bevaringsverdige bygninger
kan deler av opprinnelig interiør
bevares, etter nærmere vurdering.

Branncellebegrensende
konstruksjoner

EI 60

Kravet om EI 60-konstruksjoner
gjelder også skillevegger mellom
råloft og loftsleilighet.

Brannvarsling

Man må som regel installere
brannalarmanlegg.

Kontakt lokalt brannvesen. Se
også [952].

Slokking

Brannvesenet skal ha tilgang
til redning og slokking.

Loftsutbyggingen kan medføre
krav om sprinkling av hele
bygningen. Se Byggdetaljer
550.365.
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Kommunen vil i mange tilfeller kreve at loftsleiligheten oppfyller kravene til tilgjengelig
boenhet. Da må boenheten ha stue, kjøkken, soverom og baderom på boenhetens
inngangsplan. Se Planlegging 330.205 om tilgjengelighetskrav. Se pkt. 43 om regler ved
ombygging for heis.

25 Hovedgrep i planløsningen
Man må tidlig klarlegge om det er mulig å oppnå god planløsning på loftet:
– Er det plass nok?
– Kan alle rom få tilfredsstillende størrelse?
– Er det mulig å få tilstrekkelig dagslys, utsyn og eventuelt terrasse?
– Må det skaffes erstatningsplass for eksisterende loftsboder et annet sted i bygningen?
– Kan man oppnå tilfredsstillende atkomst (trapp/heis)?
– Kan man oppnå tilfredsstillende brannskillende konstruksjoner?
– Kan rømningsforholdene bli tilfredsstillende?
– Kan lydforholdene bli tilfredsstillende?
– Kan våtrommene få en god plassering i planløsningen uten at det må trekkes nye vann- og
avløpsrør over lange avstander eller gjennom andre boenheter?

26 Estetiske og antikvariske forhold
261 Estetikk
Taket er en del av fasaden og derfor viktig for bygningens utseende. Ved loftsutbygging blir
det gjerne gjort endringer i både tak og yttervegger. I bymiljøet kan slike forandringer føre til
visuelt rot hvis man ikke innretter seg etter gårdens og nabobygningenes fasadeuttrykk.
Mot gata må man være spesielt hensynsfull ved bygging av takopplett, arker og terrasser på
fasaden. Arker og takopplett bør ligge tilbaketrukket over gesimsen og ha begrenset bredde.
Det frarådes å gjøre inngrep i gesimsen og mønet, se fig. 261 a. Vinduer i takflaten bør
plasseres enkeltvis og tilbaketrukket fra gesimsen. Mot gårdsrommet aksepteres større
endringer.
Terrasser bør ligge i takets nedre del og være senket ned i takflaten uten oppstikkende
rekkverk. Alternativt kan man montere takaltan i skråflaten, hvor rekkverk er integrert i
takvinduet. Se fig. 261 b.
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Fig. 261 a
Bygårder med innredet loftsetasje og takopplett. Høyden på takopplettene, den fremste gårdens
hjørnegavl og hjørnegavlen på gården i bakgrunnen gir bygningene samme silhuett. Foto: Bjørn Erik
Wøien, Riksantikvaren

Fig. 261 b
Takaltan i takflaten. Rekkverket er integrert i takvinduets underdel og foldes ut når vinduets underdel
åpnes. Foto: Velux

262 Antikvariske forhold
Dersom bygningen er fredet eller regulert til spesialområde med formål bevaring, skal
byggesaken forelegges antikvariske myndigheter til uttalelse, se også [953].

27 Lydisolering
Lydisolasjonen mellom nye loftsleiligheter og mellom nye loftsleiligheter og etasjen under skal
minst oppfylle kravene til lydklasse C i NS 8175.
Utførelse av lydisolerende, innvendige skillevegger er behandlet i Byggdetaljer 524.325.
Forbedring av lyd-isolasjonen til innervegger er vist i Byggforvaltning 724.523. Forbedring av
lydisolasjonen til trebjelkelag er omtalt i pkt. 73 og Byggforvaltning 722.512.
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28 Parkering og uteplass
I større utbyggingssaker stiller kommunen som regel krav om at gårdsplassen opparbeides til
felles oppholdsareal for beboerne i gården. Bilparkering tillates vanligvis ikke på
gårdsplassen. Se også Byggforvaltning 620.012.
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29 Boder
Hver leilighet skal ha minst 5,0 m2 BRA sportsbod. Hver leilighet skal i tillegg ha tilstrekkelig
plass til oppbevaring av klær, matvarer og utstyr. Bodene skal ha en høyde og form som gjør
dem egnet til formålet, og de skal være hensiktsmessig plassert for leiligheten de tilhører. Se
også Planlegging 366.101.

3

Dagslys, utsyn og utsikt

31 Generelt
Loftsleilighetens orientering er viktig for sol og utsyn. Mulighetene for utsikt spiller også en
stor rolle. TEK17 krever at rom for varig opphold skal ha dagslys og utsyn. Dagslyskravet kan
oppfylles ved tilstrekkelige åpninger mot andre rom eller ved overlys, men kravet om vindu
som gir tilfredsstillende utsyn, må løses i hvert enkelt rom for varig opphold. Loft som bare
tilfredsstiller kravene til dagslys, men ikke til utsyn/utsikt, kan ikke innredes til bolig.
I de viktigste oppholdsarealene bør man alltid ha vertikale vinduer. I stue må det maksimalt
være 1,0 m fra gulv og opp til vindusglasset. For soverom kan man vurdere om det er
tilstrekkelig å ha vindusfelt i takflaten, men utsyn kun til himmelen er ikke tilstrekkelig.
Branntekniske og bruksmessige krav til vinduene kan være avgjørende for antall vinduer og
plasseringen av dem. Vinduer kan i noen tilfeller tjene som én av to utganger fra branncelle,
forutsatt brannvesenets godkjenning, se pkt. 232 og Byggforvaltning 720.315. Man kan da
kanskje unngå å bygge en ny trapp.
I rom for varig opphold (stue, kjøkken og soverom) skal man kunne åpne minst ett vindu eller
en dør mot det fri. Slike vinduer skal kunne betjenes med én hånd fra sittende stilling og kreve
liten betjeningskraft.

32 Takvinduer
Takvinduer er en enkel måte å få inn dagslys på, og de aller fleste utbygde loft har ett eller
flere slike vinduer. Det er imidlertid noen forhold som gjør at man ikke bør bruke takvinduer
ukritisk:
– Takvinduer vil i mange tilfeller fungere nærmest som overlys uten utsyn til annet enn
himmelen.
– I områder med lite vind og mye snø kan takvinduer lett snø igjen og fryse fast om vinteren.
Dette begrenser lys og eventuelt også utsyn og luftemuligheter. Det kan oppstå
vanninntrenging mellom undertak og karm, karm og ramme eller gjennom glassfalsene, noe
som kan skade tekningen eller konstruksjonen. Se Byggdetaljer 525.002 og 525.777.
Fornuftig bruk av takvinduer er som regel et verdifullt supplement til vertikale vinduer og kan
gi loftsleiligheten høyere bruksverdi.
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33 Terrasse
Terrasser kan gi store, vertikale vindusflater mot rommet innenfor. Terrassen legges oftest
med direkte tilknytning til stua. Denne løsningen, supplert med takvinduer, kan gi
tilfredsstillende dagslys og utsikt/utsyn i de delene av leiligheten hvor dette er viktigst.
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34 Arker og takopplett
Dersom man ikke bygger terrasse, må man som regel lage arker eller takopplett for å få
plassert vertikale vindusflater. Slike oppbygginger vil dessuten gi økt romhøyde og mer
brukbar gulvplass i leiligheten, se Byggdetaljer 525.779.
I likhet med terrasser krever takoppbygg imidlertid ofte en del inngrep i bærekonstruksjonene,
og de kan derfor bli relativt kostbare. I tillegg endrer et takoppbygg bygningens utseende. Se
pkt. 261.
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Atkomst

41 Generelt
Loftet er ofte vanskelig tilgjengelig. I mange tilfeller fører bare en smal bitrapp opp til slike loft.
Både praktiske hensyn og branntekniske krav gjør at atkomsten til loftet må forbedres når
loftet skal bygges om til bolig.

42 Trapp
Som regel kreves det adgang til to separate rømningsveier fra loftsleiligheten, se pkt. 232. Det
betyr at man ofte må ha to trappeløp.
Hovedatkomsten til loftsleiligheter blir vanligvis den eksisterende hovedtrappa, som da oftest
må forlenges. Men man kan også bruke en tidligere bitrapp som hovedtrapp, eller lage et helt
nytt hovedtrappeløp, for eksempel utvendig i bakgården. Løsninger med forlenget bitrapp eller
nytt hovedtrappeløp er mest aktuelle hvis den tidligere hovedtrappa blir tatt i bruk til heissjakt
på grunn av ombyggingen.
Når brann- eller brukskrav krever to trappeløp og gården bare har én trapp fra før, kan
utvendig bitrapp være en enkel måte å lage en ekstra rømningsvei på.

43 Heis
I mange bygårder er det både ønskelig og mulig å bygge heis. Heis bidrar til at loftsleiligheten
blir brukbar for flere personer.
TEK17 krever heis i en boligbygning som har høydeforskjell på to eller flere etasjer mellom
bygningens inngangsplan og inngangsplanet til en eller flere av boenhetene. Dette kravet
gjelder også ved større ombygginger, men kommunen kan gi fritak fra kravet hvis det
medfører uforholdsmessige kostnader. Se pkt. 222.
Noen krav i TEK17 er knyttet til heiskravet, for eksempel krav om sprinkling og om tilgjengelig
bolig. Kommunen må vurdere om kravene er relevante og om det eventuelt kan gis fritak.
Utforming av personheiser er beskrevet i Planlegging 324.501.
I eldre bygårder fins det tre aktuelle plasseringer for heis:
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– i trapperommet
– på en del av boligflaten
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– på utsiden av eksisterende fasade
I en del større bygårder er det mulig å plassere heis i trapperommet uten å forandre
trappeløpet. Heisen må da som regel spesialbestilles etter mål, slik at den passer til åpningen
i trapperommet.
For trappehus hvor det vanligvis ikke er plass for heis er det utviklet en spesiell type
«smalheis». Installeringen kan medføre at trappeløpene må gjøres smalere eller skiftes ut, se
Byggforvaltning 751.301.
Beslutningsprosesser og tilskuddsordninger ved etterinstallering av heis er belyst i [954].

5

Planløsningsdetaljer

51 Volum og generelt om romhøyde
Råloftet kan virke stort og fullt av muligheter. Men det kan være vanskelig å utnytte mye av
plassen der det er liten takhøyde. I tillegg blir volumet redusert som følge av isolering av tak
og vegger og oppbygging av gulvet, se fig. 51. Himlingen kan komme så mye som 100 mm
under eksisterende underkant på sperrene, og gulvoverflaten kan komme 55–70 mm over det
opprinnelige bordgulvet. Knebukker o.l. kan begrense fri disponering av gulvarealet.
Romhøyden skal være tilpasset rommenes størrelse og funksjon. TEK17 krever at
romhøyden i rom for varig opphold ikke er lavere enn 2,4 m, men åpner for at det tillates
lavere romhøyde i deler av rom. Baderom, gang, bod og liknende kan ha en romhøyde på
minst 2,2 m. Dører skal ha fri høyde på minst 2,0 m. Karmmålet må være noe større.

Fig. 51
Isolering av tak og vegger og oppbygging av gulvet reduserer volumet og arealet i loftsleiligheten.

52 Forsvarlig størrelse og planløsning
Alle rom skal ha forsvarlig størrelse og planløsning, blant annet for å ivareta sikkerhet mot
sammenstøt. Rom for varig opphold bør ha minst 7 m2 gulvflate. Se mer om arealmåling i NS
3940.

53 Sanitærrom/våtrom
Boenheter skal ha tilgjengelig baderom. Det gjelder også for loftsleiligheter. Se Planlegging
330.205, 361.215 og 361.216 om krav og anbefalinger for baderommet.
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Sanitærrom og/eller våtrom bør så langt som mulig plasseres nær vertikale føringsveier for
vann- og avløpsrør. Slik plassering vil forenkle det interne rørnettet i leiligheten, redusere
kostnader og forebygge skader; se også pkt. 7 og Byggforvaltning 727.602.
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Baderommet må kunne romme vanlig sanitærutstyr som klosett, servant, dusj og/eller
badekar. I familieleiligheter er det en fordel om bad og klosett ligger i hvert sitt rom.
Når badekar og klosett plasseres under et skråtak, bør man overholde de anbefalte
minimumsmålene som er gitt i fig. 53. Vær oppmerksom på at vaskeservanter og badekar fins
i forskjellige størrelser.

Fig. 53
Minimumshøyder mellom ferdig gulv og skrå himling ved klosett og badekar

54 Kjøkken
I likhet med sanitærrom/våtrom bør kjøkkenet plasseres nær vertikale vann- og avløpsrør.
Kjøkkeninnredning med ordinære overskap krever en vegghøyde på minst 2,1 m. Målene
samsvarer med NS-EN 1116 for kjøkkeninnredninger, det vil si en arbeidsbenk med høyde
900 mm og overskap med høyde 700 mm. Se fig. 54. En stående, voksen person kan oftest
strekke seg og nå opp til 1,9 m. Se også Planlegging 361.411.

Fig. 54
Nødvendig vegghøyde mellom ferdig gulv og himling for kjøkkeninnredning og rekkevidde for en
voksen person

55 Stue / felles oppholdsrom
Figur 55 viser minstemål for fri høyde under skrå himling. Se også Planlegging 361.105.
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Fig. 55
Nødvendig fri høyde fra ferdig gulv til skrå himling for møblering med sittegruppe. Høyde under 1,5 m
ved lenestol er ugunstig. Møbler som bord og sofagruppe, hvor man skal kunne stå oppreist ved
møblet, bør ikke plasseres lenger inn enn at høyden i bakkant av møblene blir ca. 1,5 m.

56 Soverom
Figur 56 viser eksempel på møblering under skrå himling med liten høyde. Se også
Planlegging 361.121.

Fig. 56
Rom med takhøyde under 1,0–1,2 m er vanskelig å møblere slik at gulvflaten blir utnyttet. Svært lave
møbler, for eksempel en seng, kan plasseres under et så lavt skråtak.

57 Trapp
Figur 57 viser krav til fri høyde og utsparing for trapp.

Fig. 57
Mål for trapp

-11-

Ombygging av eldre loft til bolig

6

700.613

Eksempel på planløsning
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Figur 6 viser typisk planløsning for en loftsleilighet med tilnærmet kvadratisk grunnform. I
utformingen er det tatt mest mulig hensyn til de kvalitetene og begrensningene som er omtalt i
pkt. 2–5.

Fig. 6
Eksempel på planløsning for loftsleilighet med kvadratisk grunnform på ca. 100 m2

I eksemplet ligger loftet over tredje etasje i en gård med grunnflate på ca. 10 m × 20 m. Det
ligger to leiligheter i hver etasje, én på hver side av trappa. Plassering av eventuell ny heis
kan kombineres med oppgradering av baderom i hele gården. Terrassen kan under visse
forutsetninger regnes som utgang fra branncelle.
Loftsleiligheten utgjør halve loftet og er på ca. 10 m × 10 m, som er en nokså vanlig størrelse.
En husbredde på 10 m gir sjelden takkonstruksjoner som er høye nok til at plassen kan
utnyttes til å bygge hems. Størrelsen tilsier at man vanligvis får plass til en tre- til fireroms
leilighet med terrasse.
Kjøkken og baderom/toalettrom bør legges nær føringer for vertikale vann- og
avløpsledninger for å få en mest mulig rasjonell framføring.
Plasseres terrassen vis à vis sjakta, kan man legge innvendig nedløp ned i bjelkelaget uten å
krysse bjelkene, se pkt. 84.
Stua ligger i tilknytning til terrassen, og sammen med kjøkken og brukbare soverom gir
løsningen gode muligheter for atskilte aktiviteter blant beboerne.

7

Konstruksjoner

71 Bærekonstruksjoner
Bærekonstruksjonene må kartlegges og måles som grunnlag for statiske beregninger og
endringer/forsterkninger som er nødvendige i bæresystemet. Det gjelder både gulvbjelkelag
og takkonstruksjoner. Figur 71 viser endringer som lett kan berøre bærekonstruksjonene.

-12-

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

Ombygging av eldre loft til bolig

700.613

Fig. 71
Forhold knyttet til bærekonstruksjonene som krever undersøkelse ved ombygging av loft til bolig, og
som man må finne løsninger for

72 Etterisolering av tak
721 Generelt
Når loftet bygges om til bolig, får taket helt andre påkjenninger enn det hadde tidligere. Mens
det før skulle dekke et kaldt loft, skal det etter ombyggingen beskytte en oppvarmet bolig.
Taket bør fortsatt være et skrått, kaldt tak med utvendig nedløp. Det er en fordel å
varmeisolere i takplanet i hele takflaten. Figur 721 a og b viser snitt av typiske
takkonstruksjoner over loft i gamle bygårder.

Fig. 721 a og b
Snitt av typiske takkonstruksjoner over loft i gamle bygårder
a. Sperretak uten knebukk
b. Sperretak med åser og knebukk

722 Utvendig etterisolering av tak
Den teknisk beste løsningen er å isolere på utsiden av den gamle taktroa. Det reduserer faren
for fuktproblemer og gir ikke problemer med kuldebroer. Dessuten unngår man kalde loftsrom,
som er vanskelig tilgjengelige ved slokking av brann.
Løsningen oppfyller også ønsket mange har om at den gamle takkonstruksjonen skal være
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synlig fra innsiden. Utvendig isolering medfører imidlertid endret utseende ved raft, større
mønehøyde, og sprang i takflaten hvis bare deler av et loft skal innredes. Løsningen er derfor
som oftest uaktuell.
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723 Innvendig etterisolering av tak
Det er som regel mest aktuelt å etterisolere taket fra innsiden. For å unngå problemer med
kondens i taket må man legge spesiell vekt på å få dampsperra tett.
Ved bruk av kombinert undertak og vindsperre kan isoleringen monteres helt opp til
undertaket, se fig. 723 a og fig. 723 b. Eventuelt gammelt diffusjonstett undertaksbelegg må
da fjernes.
Kombinert undertak og vindsperre forenkler tak-konstruksjonen og redusere byggehøyden.
Det vil gi mindre konflikt i forhold til eventuell øvrig takflate som ikke ligger over innredet loft.
Over den gamle taktroa kan konstruksjonen alternativt bygges opp på tradisjonell måte med
to spalter og vanlig undertak, se Byggforvaltning 725.403.

Fig. 723 a
Isolering av sperretak fra undersiden med nedfôring for å oppnå økt isolasjonstykkelse
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Fig. 723 b
Isolering av sperretak med åser. Taket er isolert i hele høyden mellom åser og sperrer for å oppnå økt
isolasjonstykkelse.

724 Unngå isproblemer på tak
For å unngå isproblemer må taket luftes effektivt. Lufting er spesielt viktig ved arker og vinkler
i takflaten.
Dersom kommunen aksepterer redusert isolasjonstykkelse, er det desto viktigere med en
romslig luftespalte med effektiv utlufting.
Mer detaljerte anbefalinger om etterisolering av tretak er gitt i Byggforvaltning 725.403.

73 Etasjeskillere og terrasser
Ved ombygging av etasjeskillere er det spesielt brann- og lydegenskapene som er viktige.
Byggforvaltning 720.315 og 722.512 gir anbefalte løsninger.
Utførelse av gulvkonstruksjonen og eventuelle inntrukne takterrasser må vurderes samlet.
Inntrukne terrasser må ivareta krav til både varmeisolering, tetting og lydisolering.
Byggdetaljer 525.322 viser isolert kompakt terrasse med trebjelker.

74 Vegger
Leilighetsbegrensende vegger skal tilfredsstille krav til brannmotstand og lydisolasjon. Det vil
si at de skal ha brannmotstand minst EI 60 og lydisolasjon minst 55 dB. Se Byggdetaljer
520.322.
For interne skillevegger av tre, se Byggdetaljer 524.213.
Yttervegger må tilleggsisoleres for å få tilstrekkelig varmeisolasjon, se Byggforvaltning
723.314.
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Installasjoner

81 Generelt
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Tekniske installasjoner i loftsleiligheter skal utføres i henhold til TEK17.

82 Eksisterende vann- og avløpsanlegg
I utgangspunktet er det allerede vann- og avløpsrør i bygningen. På loftet er det som regel en
del lufterør som går over tak. Noen av lufterørene kan som regel erstattes med
vakuumventiler, slik at rørene gjennom loftet kan fjernes.
Noen ganger vurderes utskifting av hele røranlegget i bygningen i forbindelse med
loftsutbygging. Er røranlegget over tretti år gammelt, anbefales en tilstandsvurdering for å
vurdere gjenværende levetid. Dersom gjenværende levetid er kortere enn tretti år, anbefales
full utskifting.

83 Nytt vann- og avløpsanlegg
Internt i loftsetasjen må det bygges nytt anlegg som tilfredsstiller dagens krav. Rom med
vanninstallasjoner bør samles mest mulig for å få så korte rørstrekk som mulig. Det er som
regel flere muligheter for å føre vann- og avløpsrør opp i loftsetasjen. Man kan:
– skjøte på eksisterende vann- og avløpsanlegg opp i loftsetasjen og bygge nytt anlegg på
loftet. Det er den enkleste løsningen for loftsleiligheten.
– rive ut gamle rør i bygningen og montere nye rør til loftet i eksisterende trasé. Løsningen er
omfattende fordi man må inn i bjelkelag og innkassinger for tilkoblinger, branntetting og
lydisolering, men det er aktuelt der det likevel er nødvendig å fornye røranlegget til
eksisterende leiligheter. I noen tilfeller kan man montere nye rør til loftet i gamle sjakter
uten å skifte de gamle rørene.
– legge nye rør til loftet i ny, separat trasé, for eksempel i baktrapp. Det er en enkel og god
løsning.
Sanitæranlegg er behandlet blant annet i Byggdetaljer 553.117.

84 Avløp fra terrasse
Avløp fra terrasse bør være frostfrie og føres innvendig i bygningen. Dersom man må legge
rørene utvendig, anbefales det å isolere rørene og montere termostatstyrt varmekabel for å
unngå frostskader.

85 Ventilasjon
TEK17 gir minimumskrav til ventilasjon. Det er som regel enkelt å lage nytt, separat
ventilasjonsanlegg for loftsleiligheter, se Byggdetaljer 552.301.

86 Elanlegg
Elanlegget blir nytt i nye loftsleiligheter. Tilknytning til boligbygningens elektriske anlegg byr
vanligvis ikke på problemer.
Hvor mye nytt som ellers blir nødvendig som følge av loftsutbyggingen, avhenger av alder og
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tilstand på anlegget i bygningen. Se Byggdetaljer 554.105. Endring av elektrisk anlegg skal
utføres av fagfolk.
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87 Ildsteder og skorsteiner
Ved loftsutbygging må skorstein på loft og over tak kontrolleres. Mangler eller skader må
utbedres. Montering av peis eller ovner skal følge TEK17 og bør følge anbefalinger og
anvisninger i Byggdetaljer 552.135 og Byggforvaltning 752.135 og 752.410.
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Referanser

91 Utarbeidelse
Denne anvisningen er revidert av Anders Kirkhus. Den erstatter anvisning med samme
nummer, utgitt i 2015. Fagredaktør har vært Stine Bakken. Faglig redigering ble avsluttet i
oktober 2017.

92 Byggforskserien
Planlegging:
241.010 Saksbehandling, ansvar og kontroll i byggesaker
321.033 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap
321.036 Rømning fra bygninger ved brann
324.501 Personheiser
330.205 Krav til tilgjengelighet i boligbygninger
361.105 Planløsning av stue. Fleksible løsninger
361.121 Soverom og andre sekundære oppholdsrom i boliger
361.215 Sanitærutstyr og plassbehov
361.216 Baderom, toalettrom og vaskerom i boliger
361.411 Kjøkken i bolig
366.101 Oppbevaringsplasser i boliger
Byggdetaljer:
520.322 Brannmotstand for vegger
520.391 Rømning via vindu. Krav og utforming
524.213 Innvendige skillevegger av tre
524.325 Lydisolasjonsegenskaper til lette innervegger
525.002 Takkonstruksjoner. Valg av taktype og konstruksjonsprinsipper
525.322 Isolert, kompakt terrasse med trebjelker
525.777 Takvinduer i skrå, isolerte, luftede tretak
525.779 Takopplett og arker i tretak
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550.365 Boligsprinkleranlegg
552.135 Ildsteder og skorsteiner
552.301 Ventilasjon av boliger. Prinsipper
553.117 Rør-i-rør-systemer for vannforsyning
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554.105 Elinstallasjoner i boliger
Byggforvaltning:
620.012 Forbedring av uteområder i bygårder og blokkbebyggelse
622.017 Utbedring og ombygging i boligselskaper
700.117 Undersøkelse av fuktskader i bygninger
700.119 Fukt i bygninger. Uttørking
700.305 Tilstandsanalyse som grunnlag for vedlikeholdsplan
700.601 Rehabilitering av gamle bygårder
700.603 Utvidelse og ombygging av småhus
700.610 Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende
boligbygning
720.315 Brannteknisk utbedring av murgårder fra perioden 1870–1940
722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre
723.314 Etterisolering av murvegger
724.523 Forbedring av lydisolasjonen i innervegger
725.403 Etterisolering av tretak
727.602 Planlegging av nye våtrom i boliger
751.301 Planlegging av ny heis i eksisterende boligbygning
752.135 Eldre regler for ildsteder og skorsteiner
752.410 Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedring

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

94 Standarder
NS 3424:2012
Tilstandsanalyse av byggverk – Innhold og gjennomføring
NS 3931:2014
Elektrotekniske installasjoner i boliger
NS 3940:2012
Areal- og volumberegninger av bygninger
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NS 8175:2012
Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper
NS-EN 1116:2004
Kjøkkeninnredninger – Koordineringsmål for kjøkkeninnredninger og kjøkkenutstyr
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