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Til: Stian Kjernlie Broeng 

Fra: Erlend Sune Rønningen 

Dato 2021-03-05 

 Bygningsfysisk notat - Vurdering av fire garasjer 

Bakgrunn 

Norconsult er engasjert av Løkenhavna Huseierforening II til å gjøre en bygningsfysisk vurdering i forbindelse 

med planlagt utskiftning av isolasjon i fire garasjer.  

Løkenhavna Huseierforening II, heretter kalt huseierforeningen, er ansvarlig for driften av blant annet disse 4 

garasjene. Garasjene ligger under hver sine boligblokker. Boligblokkene ligger på Kolsås i Bærum kommune, 

og har gårds- og bruksnummer 91 og 279. De fire blokkene er rektangulære terrasseblokker, og ligger i en 

skråning mot vest. Garasjene vender mot friluft på tre kanter og mot terreng på den fjerde kanten. 

Huseierforeningen opplyser at byggeår er 1981.  

 

Huseierforeningen er ansvarlig for garasjekjellerne. De er imidlertid ikke ansvarlig for selve blokkene, men 

ansvaret for isolering av dekket mellom garasjekjellerne og blokkene er likevel underlagt huseierforeningen. 

Bæresystemet og dekket mellom parkeringskjelleren og leilighetene består av betong. Det er veggskiver i 

betong mellom hver tredje parkeringsplass i garasjekjelleren. Garasjene er avstengt for uvedkommende med 

porter, men lufteåpninger mot friluft i vest gjør at det er uteluft og utetemperatur i garasjene. Eksisterende 

isolasjon er tilsynelatende av typen multimur-element, som består av en kjerne av styrofoam med gips på hver 

side. Disse isolasjonselementene sitter fast i betongdekket over.  

Det er mange VA-rør som går gjennom dekket mellom garasjekjelleren og leilighetene. Rørene er ført sideveis 

oppunder himlingen, og er innkasset. Isoleringen av rørene er altså på innsiden av innkassingene, trolig i form 

av rørisolasjon.   

Isolasjonen er ødelagt mange steder av mekaniske påkjenninger og fukt, og dette er viktige grunner til at det 

er ønskelig å bytte den ut. Fuktskadene skyldes lekkasjer fra VA-rørene. Det er derfor besluttet at VA-rørene 

skal skiftes. Det er ønskelig at skifte av rørene og skifte av isolasjonen sees i sammenheng. Det er også viktig 

at isolasjonen byttes ut med ubrennbar isolasjon. I denne sammenheng vises det til «Brannteknisk notat – 
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Vurdering av fire garasjer» datert 16.12.20, utarbeidet av Norconsult. Her beskrives forhold vedrørende 

brannsikkerhet i detalj. 

I Figur 1 sees et kartutsnitt som viser de 4 blokkene. Bildene på forrige side er fra blokken som ligger lengst til 

høyre i utsnittet.  

 

Figur 1: Kartutsnitt som viser de 4 blokkene. Nord er mot venstre. Det er de 2 blokkene lengst sør som ble befart.  

Hensikt 

Hensikten med oppdraget er å anbefale ett eller flere isolasjonsprodukter som kan benyttes som underlag til 

innhenting av tilbud fra entreprenører. Det er ønskelig at produktvalget ivaretar bygningsfysiske krav og 

premisser, praktiske forhold, samt at produktet er ubrennbart. 

Befaring 

Norconsult ved bygningsfysisk rådgiver Erlend Sune Rønningen utførte en befaring av de 2 sørligste garasjene 

den 22.01.21. Stian Kjernlie Broeng fra huseierforeningen var til stede. Befaringen bestod av visuelle 

inspeksjoner og fotografering. På befaringen var det lett å se at dagens himlingsisolasjon er i dårlig forfatning. 

Flere av innkassingene var også tydelig i dårlig stand. Det er mange kabler og elektrotekniske installasjoner 

hengt/festet under gipshimlingene. Det ble observert at det var store fuktskader under balkongene i vest, med 

store malingsbobler og stor grad av misfarging. Dette skyldes trolig av vann fra balkongene renner inn mot 

garasjen på grunn av uheldige fallforhold på betongdekket. To bilder av dette kan sees i Figur 2.   

Bygningsfysiske hensyn 

Garasjene har et uteklima, da det er store åpninger mot friluft i vest. Dette medfører at temperaturforholdene 

vil være omtrent likt som utetemperaturen. I tillegg vil det kunne blåse rett inn i garasjene, noe som også kan 

medføre at regn og snø kommer inn. Himlingsisolasjonen er og vil være en del av klimaskallet til bygningen. 

Isolasjonen skal både bidra til å redusere oppvarmingsbehovet til leilighetene, samt at det skal sikres at 

overflatetemperaturene på gulvene til leilighetene over ikke blir for lav. Det er viktig at isolasjonsproduktet tåler 

uteklimaet som er på stedet.  

Dagens isolasjon består som tidligere beskrevet trolig av et multimur-element med kjerne av styrofoam. På 

befaringen ble hele multimur-elementet målt til ca 8-9 cm. På bakgrunn av dette anslår vi at U-verdien er 

omtrent 0,6 – 1,0 W/m2K, avhengig av isolasjonens varmekonduktivitet og fuktinnhold. Det er ønskelig at ny 

U-verdi blir vesentlig bedre enn dette hvis det lar seg gjøre mtp. kjørehøyder. Anslått U-verdi på dagens løsning 

er svært dårlig sammenlignet med dagens byggekrav.  
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Det er viktig å ta hensyn til kuldebroer ved isoleringen. For å ivareta dette er det viktig at hele dagens område 

med isolasjon blir isolert med ny løsning. Det er særlig viktig at isolasjonen går helt inntil alle veggskivene i 

betong, ettersom betong skaper store kuldebroer. På høyre del av det venstre bildet i Figur 2 kan man se 

enden på isolasjonen mot vest. Det er satt på et bord langs kanten. Det er balkonger over den uisolerte delen, 

mens det er oppvarmede leiligheter over den isolert delen. Norconsult anbefaler at det isoleres nøyaktig like 

langt ut som dagens løsning, så lenge det ikke gjøres tiltak med isolering og fuktsikring på oversiden av 

balkongene.  

 

Figur 2: Fra befaringen - To bilder som er tatt i vestre del av garasjen, altså delen mot friluft. Kanten på isolasjonen kan 
sees i høyre del av venstre bilde og i venstre del av høyre bilde. Bildene viser tydelig at betongdekket på den uisolerte 
delen er fuktskadet. 

Bildet viser tydelig at betongen på den uisolerte delen er fuktskadet. Ifølge huseierforeningen er det planlagt 

at det skal legges membran på balkongene i et fremtidig prosjekt. Dette vil medføre at betongen kun får 

mulighet til å tørke nedover. Følgelig er det viktig at denne muligheten ikke hindres fullstendig av eventuell 

isolering på undersiden. Det anbefales derfor at eventuell isolering på undersiden av balkongene skjer i 

sammenheng med legging av membran på balkongene i et eget prosjekt. I forbindelse med dette arbeidet 

burde undersiden av balkongene skrapes og rengjøres.  

Det er viktig at det nye isolasjonssystemet får en vindtett løsning mot vest, slik at det ikke kan blåse rett inn i 

isolasjonen. Vind og luftbevegelser redusere isoleringsevnen betydelig. Dette lar seg mest sannsynlig løse 

ved bruk av delprodukter hos isolasjonsprodusenten. Dersom dette allikevel ikke tilbys, vil Norconsult anbefale 

å bruke en vindtett duk og et beslag på kanten. Det er viktig at denne duken da strammes og festes godt både 

mot underkant av ny himling og mot betongen.  

Det er også viktig at isolasjonen legges helt opp mot betongen, uavhengig av hvilke isolasjonssystem som 

velges. Hensikten med dette er å unngå at det blir luft og luftsirkulasjon mellom isolasjonssjiktet og betongen, 

ettersom dette vil redusere isolasjonsevnen på samme måte som når det blåser på isolasjonen.  
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Praktiske hensyn 

Dagens kjørehøyde er 1,9 m, og begrenses av innkassingene til rørene. Innkassingene stikker ca. 30 cm 

nedenfor underkant av dagens himling. Det er mulig at kjørehøyden kan økes noe dersom de nye rørbendene 

kan monteres høyere opp mot betongen enn dagens situasjon. Dette er imidlertid usikkert ettersom ingen av 

innkassingene var åpne på befaringstidspunktet. Det er uansett ikke ønskelig at ny løsning gir mindre 

kjørehøyde enn i dag. Opprettholdelse av dagens kjørehøyde tillater imidlertid ganske mye isolasjon alle steder 

det ikke er rør.  

Det er ønskelig at den nye løsningen er robust og enkel å vedlikeholde. Robusthet er viktig blant annet fordi 

det må påregnes enkelte påkjørsler og annen mekanisk slitasje i løpet av isolasjonens levetid. I tillegg er det 

viktig at løsningen tåler å stå i uteklima over lang tid. Her vil den største utfordringen trolig være knyttet til vind 

fra vest. Det er viktig at isolasjonssystemet har en viss stivhet for å motstå vindkrefter. Det bør også være 

relativt enkelt å skifte ut eller reparere deler av himlingen hvis det oppstår lokale skader.  

Det kan forutsettes at de nye rørene vil bli liggende på samme sted som dagens rør. Det er ikke grunn til å tro 

at de nye rørene vil kreve mer plass, selv om dette ikke kan utelukkes fullstendig. Den nye isolasjonen må 

tilpasses de nye VA-rørene. Norconsult anbefaler at rørarbeidene og utskiftningene organiseres som to ulike 

prosjekt, der rørarbeidene utføres først. Det blir langt lettere å tilpasse isolasjonsløsningen hvis de nye rørene 

er ferdigmontert og isolert. Årsaken til vår anbefaling er at arbeidene høyst sannsynlig vil kreve 2 ulike 

entreprenører. Ved å organisere arbeid som to uavhengige prosjekter unngår man dermed at den ene 

entreprenøren blir hyret inn som en underentreprenør, ettersom dette vil forårsake et påslag hos 

hovedentreprenøren. Dersom rørarbeidene blir utført først slik vi anbefaler, bør det beskrives i 

tilbudsinnbydelsen at arbeidet med rørfornyelse inkluderer riving av isolasjon lokalt rundt rørene. Ved å 

beholde mesteparten av himlingsisolasjonen under rørprosjektet sørger man for at beboere i den nederste 

etasjen opplever kalde gulv i en kortest mulig periode, og på et minst mulig område. I tilbudsinnbydelsen til 

isolasjonsentreprenøren bør det beskrives at arbeidet inkluderer riving av resten/mesteparten av 

himlingsisolasjonen.  

To løsninger for grensesnittet mellom rørene og himlingsisolasjonen bør vurderes. Den ene løsningen vil være 

å bygge opp nye innkassinger på samme steder som i dag. Det er da viktig å sørge for at rørene får tilstrekkelig 

isolasjon, og at innkassingene blir så små som mulig. Ved denne løsningen kan isolasjonssystemet som velges 

tilpasses innkassingene på samme måte som det tilpasses veggene. Estetisk sett vil løsningen da bli omtrent 

som i dag. Den andre løsningene er å droppe innkassingene, og istedenfor trappe himlingsiolasjonen rundt 

rørene. Hvordan dette vil løses helt konkret vil avhenge av produktet som velges og leverandørens 

anvisninger. Denne løsningen vil muligens bli noe mer estetisk. Det er rimelig å anta at arbeidet med trapping 

av ny isolasjon vil være omtrent like omfattende som arbeid med å lage nye innkassinger, slik at alternativene 

ansees likeverdige mtp. kostnader. For begge løsninger bør det være muligheter for å inspisere rørene og 

komme til eventuelle stoppekraner.  

Det er mange kabler og elektrotekniske installasjoner under dagens himling, hovedsakelig knyttet til elbillading 

og belysning. To bilder av dette kan sees i Figur 3.Det er forventet at flere beboere vil ønske lademuligheter 

etter hvert, og følgelig må det påregnes at samlet mengde kabler og el-installasjoner vil øke. Det er viktig at 

det nye isolasjonssystemet gir mulighet for at kabler både med og uten trekkerør kan legges på en 

hensiktsmessig måte. Alle kabler må enten ligge i trekkerør eller være enkle å inspisere. Avtapningsboksene 

til elbilladerne må være tilgjengelig for inspeksjon uten store hinder. Det anbefales at det legges opp trekkerør 

til fremtidige ladeplasser, slik at det enkelt kan ettermonteres nye ladebokser.  
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Figur 3: Fra befaringen - To bilder som er tatt av elektroinstallasjoner. Til venstre sees to avtapsningsbokser. Til høyre 
sees kabler i trekkerør som er lagt opp til ladebokser på vegg.  

Dersom det er ønskelig at alle kabler er helt synlige kan det benyttes kabelstiger. Dette krever imidlertid en del 

gjennomføringer i isolasjonen uansett hvilket system som velges, ettersom innfestingen må skje i betongen. 

Kabelstigene vil måtte henge svært nært underkant av ny himling for å ivareta dagens kjørehøyde. Dette kan 

gjøre denne løsningen mindre egnet. I tillegg er kabelstiger utsatt for påkjørsler.  

Dersom det ikke er ønskelig med kabelstiger bør alle kabler enten festes til underkant av ny himling, eller ligge 
i selve isolasjonssjiktet. Dersom kablene skal festes til underkant av ny himling bør denne delen av himlingen 
være robust. Det kan enten oppnås ved at himlingen består av en stiv plate som i dag, eller at kablene kan 
festes til eller via et profilsystem. Dersom kablene legges i selve isolasjonssjiktet må de ligge i trekkerør, eller 
ha gode muligheter for enkel inspeksjon alle steder langs kablene. Dette kan for eksempel oppnås med 
systemhimlinger der plater lett kan tas ned og settes på plass igjen. Hvis kablene legges i isolasjonssjiktet er 
det viktig at det gjøres en vurdering angående strømføringsevne og korreksjonsfaktorer for eksisterende 
anlegg med tanke på eventuell varmgang. Hvis det er for mye isolasjon under kablene vil dette kunne føre til 
at varmen ikke forsvinner ut, slik at kablene blir for varme. Flatkabel bør uansett ikke ligge i isolasjonssjiktet. 
Det presiseres at plasseringen av kablene uansett vil være elektriker sitt valg og ansvar. 

På befaringen ble det observert at flere beboere har opphengssytemer til takboks, kajakk, ski, osv. Dersom 

det er ønskelig å opprettholde disse mulighetene, vil det være ønskelig at det nye isolasjonssystemet 

inneholder løsninger som muliggjør dette.  

Vurdering av produkter 

Det er samlet inn informasjon om 4 ulike isolasjonssystemer som kan være egnet. I dette arbeidet har alle 

leverandørene blitt kontaktet per telefon for å få mer detaljert info enn hva som finnes på nettstedene. Tabell 

1 viser nøkkelinformasjon om de ulike produktene. Det tas høyde for at det kan være enkelte mindre feil, 

ettersom deler av informasjonen kun er mottatt muntlig over telefon. I de nederste radene er det listet opp 

noen fordeler og ulemper som er vurdert ut ifra forholdene i de 4 konkrete garasjene. Det bør merkes at 

punktene derfor ikke kan brukes for vurdering i andre prosjekter. Fordelene og ulempene er Norconsult sine 

egne betraktninger, så det er dermed ingen garanti for at leverandørene vil være enig i disse. Tabell 2 viser 

forstørret illustrasjon/bilder av de 4 vurderte systemene.  
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Tabell 1: Oversikt over de 4 vurderte garasjehimlingene. Tabellen inneholder nøkkelinformasjon fra leverandørene, samt 
noen fordeler og ulemper for de 4 konkrete garasjene vurdert av Norconsult. 

Leverandør Paroc Glava Rockfon 

(Rockwool isolasjon) 

Meta AS 

(Valgfri isolasjon) 

Produktnavn Kjellerhimling Garasjehimlinger med 

T-profiler 

Aluzink Garasjehimling Meta Garasjehimling 

Oppbygging/ 

variant 

Malt isolert himling: 

limt mot underlaget, 

malt overflate 

Isolasjon: Proff 34/ 

Økonomi 38 

Himlinger: Akuduk 

(isolasjonsplater) 

Profiler: T24 (T-

profiler) 

Isolasjon: Rockwool 

Flexi-A-plate eller 

stålstenderplate 

Himlinger: Rockfon 

Industrial 

(isolasjonsplater) 

Profiler: Aluzink U-

profiler 

  

Isolasjon: Valgfritt, 

gjerne Glava eller 

Rockwool 

Himlinger: Aluzink 

metallplater 

Profiler: Aluzink U-

profiler 

Illustrasjon/bilde 
 

 

 

 

 

 

 

  
Isolasjons-

materiale 

Steinull Glassull Steinull Steinull eller glassull 

Festemetode Limes fast T-profiler med 

opphengssystem 

U-profiler med 

opphengssystem 

U-profiler med 

opphengssystem 

Synlig overflate (Spray)males selv etter 

eget ønske 

Glava akuduk 

(isolasjonsplater) 

Rockfon Industrial 

(isolasjonsplater) 

Aluzink metallplater 

Tykkelse(r) 

[mm] 

100, 150, 200 Hovediso: 0 - 350  

Akuduk: 25, 50, 100 

Hovediso: 50 - 300 

Rockfon Industrial: 30, 

50, 80, 100 

Hovediso: Velger selv, 

samme spenn som 

Glava og Rockwool. 

Himlingsplatene 

isolerer ikke 

Konduktivitete(r) 

[W/mK] 

0,037 0,034 eller 0,038 på 

hovediso 

0,037 på begge 

produkter 

Ut ifra valgt 

isolasjonsprodukt 

(vanlig med verdier 

mellom 0,034 og 

0,038) 
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Fordeler - Raskt å montere 

- Kan velge 

overflatebehandling 

selv 

- Raskt å montere 

- Kan enkelt ha 

føringer i 

isolasjonssjikt 

- Kan ha lyse/hvite 

himlinger 

- Ganske robust 

- Ganske billig 

- Solide U-profiler som 

er bra mtp. vind, 

mekanisk påkjenning 

og muligheten for å 

presse isolasjonen mot 

betongen 

- U-profilene kan 

brukes til opphenging 

- Lys og estetisk 

overflate 

- Solide U-profiler som 

er bra mtp. vind og 

mekanisk påkjenning 

og muligheten for å 

presse isolasjonen mot 

betongen 

- U-profilene kan 

brukes til opphenging 

- Metallplatene er 

vindtettende, som er 

bra mtp. 

isolasjonsevne 

- Motstandsdyktig mot 

skader fra fugler 

- Stilren overflate 

Ulemper - I utgangspunktet 

egnet for innendørs P-

kjellere 

- Trolig mindre robust 

over tid 

- Kan ikke ha føringer i 

isolasjonssjiktet 

- Kan ikke skjule rør 

med trapping 

- Utsatt for skade fra 

fugler 

- Kan ikke demontere 

og remontere 

elementer på samme 

måte som 

systemhimling 

- Dyrt 

- I utgangspunktet 

egnet for innendørs P-

kjellere 

- Utsatt for skade fra 

fugler 

- Isolasjonsplatene er 

ikke særlig robuste 

- Mulig utsatt for skade 

fra fugler 

- Isolasjonsplatene er 

ikke særlig robuste 

- Mørk farge vil gi noe 

dårlige lysforhold 

- Blir muligens litt 

dårligere akustikk i 

selve P-kjelleren enn 

med de andre 

alternativene 

- Mulig litt dyrt 

Link https://www.paroc.no/l

oesninger/byggisolerin

g/kjellertak/kjellertak-

loesninger 

https://www.glava.no/lo

sninger/garasjehimling

er-med-t-profiler 

https://www.rockfon.no

/syssiteassets/commer

ce/no/tiles/documents/

brosjyrer/segment-

brosjyrer/segment-

brosjyrer-

garasjehimlingsloesnin

ger.pdf 

http://www.meta.no/file

s/Brosjyrer%20og%20

datablad/Garasjehimlin

g%2023.05-2011.pdf 

  

https://www.paroc.no/loesninger/byggisolering/kjellertak/kjellertak-loesninger
https://www.paroc.no/loesninger/byggisolering/kjellertak/kjellertak-loesninger
https://www.paroc.no/loesninger/byggisolering/kjellertak/kjellertak-loesninger
https://www.paroc.no/loesninger/byggisolering/kjellertak/kjellertak-loesninger
https://www.glava.no/losninger/garasjehimlinger-med-t-profiler
https://www.glava.no/losninger/garasjehimlinger-med-t-profiler
https://www.glava.no/losninger/garasjehimlinger-med-t-profiler
https://www.rockfon.no/syssiteassets/commerce/no/tiles/documents/brosjyrer/segment-brosjyrer/segment-brosjyrer-garasjehimlingsloesninger.pdf
https://www.rockfon.no/syssiteassets/commerce/no/tiles/documents/brosjyrer/segment-brosjyrer/segment-brosjyrer-garasjehimlingsloesninger.pdf
https://www.rockfon.no/syssiteassets/commerce/no/tiles/documents/brosjyrer/segment-brosjyrer/segment-brosjyrer-garasjehimlingsloesninger.pdf
https://www.rockfon.no/syssiteassets/commerce/no/tiles/documents/brosjyrer/segment-brosjyrer/segment-brosjyrer-garasjehimlingsloesninger.pdf
https://www.rockfon.no/syssiteassets/commerce/no/tiles/documents/brosjyrer/segment-brosjyrer/segment-brosjyrer-garasjehimlingsloesninger.pdf
https://www.rockfon.no/syssiteassets/commerce/no/tiles/documents/brosjyrer/segment-brosjyrer/segment-brosjyrer-garasjehimlingsloesninger.pdf
https://www.rockfon.no/syssiteassets/commerce/no/tiles/documents/brosjyrer/segment-brosjyrer/segment-brosjyrer-garasjehimlingsloesninger.pdf
https://www.rockfon.no/syssiteassets/commerce/no/tiles/documents/brosjyrer/segment-brosjyrer/segment-brosjyrer-garasjehimlingsloesninger.pdf
http://www.meta.no/files/Brosjyrer%20og%20datablad/Garasjehimling%2023.05-2011.pdf
http://www.meta.no/files/Brosjyrer%20og%20datablad/Garasjehimling%2023.05-2011.pdf
http://www.meta.no/files/Brosjyrer%20og%20datablad/Garasjehimling%2023.05-2011.pdf
http://www.meta.no/files/Brosjyrer%20og%20datablad/Garasjehimling%2023.05-2011.pdf
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Tabell 2: Forstørret illustrasjon/bilder av de 4 vurderte garasjehimlingene 

Paroc: Kjellerhimling 
 

 

Glava: Garasjehimlinger med T-profiler 
 

 
Rockfon: Aluzink garasjehimling 
 

 

Meta: Garasjehimling 
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Konklusjon: Produktanbefaling og anbefalt tykkelse 

På bakgrunn av alle forholdene nevnt tidligere i dette notatet, samt informasjonen i Tabell 1, er det besluttet å 

anbefale produktet «Meta Garasjehimling». Det er flere grunner til denne anbefalingen. For det første er 

produktet det klart mest robuste av de 4 vurderte alternativene, ettersom det er det eneste med himlingsplater 

i metall. Alt metall er i aluzink, som bidrar til god korrosjonsbestandighet. Aluzink-platene er laget for å tåle 

forholdene i delvis åpne parkeringskjellere slik det er på Løkenhavna. Metallplatene vil beskytte isolasjonen 

både mot skader og mot vind, og dermed opprettholde isolasjonsevnen på en bedre måte. Dette systemet er 

også det eneste av de vurderte som sikrer at fugler ikke får plukket i stykker isolasjonen. Til sammen medfører 

disse forholdene at bestandigheten av dette systemet trolig er bedre enn de andre systemene. For det andre 

er det gunstig med U-profiler, blant annet fordi disse er solide og skaper stivhet og motstand mot vindlaster. 

U-profilene muliggjør også opphenging, men leverandørens begrensinger mtp. vekt må følges. For det tredje 

skaper platene er stilren og slett overflate, som enkelt kan rengjøres.    

Vi anbefaler at det velges en tykkelse på 20 cm isolasjon. Det kan velges mellom Glava eller Rockwool etter 

eget ønske. Ved valg av Glava vil det være fornuftig å bruke Økonomi 38, som gir en konduktivitet på 0,038 

W/mK. Ved valg av Rockwool bør det brukes Flexi A-Plate, som gir en konduktivitet på 0,037 W/mK. Begge 

isolasjonsprodukter vil da gi en omtrentlig U-verdi på 0,18 W/m2K, hvis man ser bort ifra reduksjonen fra 

metallet.  

Det kan tenkes at det vil være ønskelig med 15 cm isolasjon istedenfor 20 cm, for å gi mer plass til opphenging 

av takbokser, kajakker, ski og lignende. Valg av 15 cm isolasjon vil fortsatt gi vesentlig bedre isolasjonsevne 

enn i dag, og vil følgelig være en helt grei løsning. Norconsult vil likevel anbefale 20 cm, ettersom varmetapet 

ut av gulv mot friluft gjerne utgjør en nokså stor del av varmetapet ut gjennom klimaskallet. 

Dersom huseierforeningen ikke ønsker «Meta Garasjehimling», vil vi anbefale «Rockfon: Aluzink 

garasjehimling» som nr 2. Dette systemet har også aluzink i U-profiler og opphengssytemer, og har derfor 

flere av de samme fordelene som «Meta garasjehimling». Det er likevel en vesentlig forskjell at himlingsplatene 

består av hard mineralull istedenfor metall. Dette kan imidlertid være en fin løsning hvis akustikk i P-kjelleren 

anses som viktig. Ved valg av «Rockfon: Aluzink garasjehimling» vil vi fortsatt anbefale 20 cm isolasjon totalt, 

som kan oppnås med for eksempel 15 cm Flexi A-Plate og 50 mm Rockfon Industrial.  

Det anbefales at det beskrives bruk av «Meta Garasjehimling» i tilbudsforespørselen til entreprenørene. Som 

nevnt tidligere i notatet anbefaler vi at arbeidet med nye rør gjøres før arbeidet med utskifting av 

himlingsisolasjon. Følgelig vil det også være naturlig at rørentreprenør kontraheres først.  
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