
SKORSTEINSREHABILITERING 



Skorsteinsrehabilitering 

• Tilstand 

• Forbrenning 

• Lover og forskrifter 

• Vedlikehold eller rehabilitering 

• Materialer og metoder 



Tilstand 

• Vanlig forvitring og elde 

• Kondens, fukt og frostskader 



Tilstand 

Tverrsnittet er blitt for stort etter at gamle ildsteder er 

byttet ut med nye 

  

 Tradisjonell forbrenning 

 

• Forbrenningen foregår kun i bålet (ingen etterforbrenning) 

• Røykgasstemperaturer opptil 900`C 

• Trekkforhold gode pga. høy røykgasstemperatur 

• Virkningsgrad ca 40% 

• Partikkelutslipp per favn ca 140 kg 

• Enkel i bruk 
Luft inn 



Tilstand 

Tverrsnittet er blitt for stort etter at gamle ildsteder er 

byttet ut med nye 

 

 Ren forbrenning 

 

• Har et dobbelt forbrenningssystem 

• Omdanner 90% av gasser og partikler til varme 

• Røykgasstemperaturer opptil 350`C 

• Virkningsgrad ca 85% 

• Partikkelutslipp pr. favn ved ca 3-6 kg 

• Reduserer fare for sotbrann 

• Enkel å bruke 
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Virkningsgrad 

• God tørr ved skal inneholde ca 17% vann 

• 1 kg ved av slik kvalitet avgir ca 4300 w når vi utnytter 100% 

• Åpen gruepeis utnytter ca 12% og dette vil gi ca 516 w pr. kg ved 

• Gammelt ildsted utnytter ca 40% og avgir 1700 w pr. kg ved 

• De beste ildstedene utnytter over 80% og avgir 3400 w pr. kg ved 

• 1 kg ved inneholder like mye varme uavhengig av tresort 
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Nye ildsteder  m/CB forbrenning

Gamle ildsteder u/CB forbrenning

Åpne gruepeiser



Tilstand 

• Feil fyring 

• Fuktig ved og for lite forbrenningsluft 



Tilstand 

• Utette skorsteiner 



Tilstand 

• Brennbart materiale har kommet for nærme 



Tilstand 

• Sotbrann 



Lover og forskrifter 

Plan- og Bygningsloven § 20-1 bokstav f « oppføring, 
endring eller reparasjon av byggtekniske 

installasjoner» 
 

• Oppstart og mens arbeidet pågår  

  Plan- og Bygningsloven med tilhørende forskrifter 

  Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter 

• I tillegg må rehabiliteringen ha 

  Produktgodkjenning 

  Monteringsanvisning 

  Ytelseserklæring 

  Prosjektering (snitt-tegning) 

• Etter utført arbeid 

  Ferdigattest   

  



Lover og forskrifter 

• Ansvarlig søker skal ha 

– Sentral godkjenning 

– Erklære ansvarsrett 

 

 

www.norskvarme.org 

 

 

 

 NB! Husk referanseliste og sjekk den 

http://www.norskvarme.org/
http://www.norskvarme.org/
http://www.norskvarme.org/


Lover og forskrifter 

Beskrivelse av arbeidet. 
 
• 9 X 9`` teglsteinskorstein skal rehabiliteres etter pålegg om utbedring  
       fra brann og feiervesenet grunnet dårlige fuger mellom teglstein. 
 
• Skorsteinen vil bli utbedret med nye innerrør Ø 150 av syrefast stål  
       godkjent for temperaturklasse T600. 
 
• Det vil bli en avstand på min 20 mm mellom yttermantel på rørene til 
       innerkjerne på skorsteinen. Dette vil også oppgradere skorsteinen  
       til oppstillingsvilkår 3. (2 sider kan tildekkes) 
 
• Skorsteinen vil blir frest/ rengjort før nye innerrør senkes. 
 
• Det blir montert et ildsted av type Jøtul F163 i 1 etg. 
 
• Arbeidet vil bli utført etter produsentens  
       monteringsanvisning/ godkjenning. 

 
• Nødvendige HMS tiltak for arbeidet opprettholdes. 



Vedlikehold eller rehabilitering 

• Vedlikehold 
– Puss av alle skorsteiner 

– Reparasjoner over tak 

– Bytte av inntil 2 innerrør i elementskorstein 

 

• Rehabilitering 
– Senke nye innerrør av keramikk eller stål 

– Slemme skorstein innvendig 

– Helstøpt foring 

– Forlengelse av skorsteiner som bryter takflaten 



Rehabilitering av skorsteiner 

• Rehabiliteringsmetode av skorsteiner må vurderes i hvert 
enkelt tilfelle 

 

• Hensyn 
– Dimensjonering 

– Løsning 

– Materialvalg 

 

 

Kontakt lokalt brann  og redningsvesen dersom man er usikker 

på skorsteinens tilstand 



Innerrør av keramikk 

• Utførelse 

– Isolert løsning 

– Luftet løsning 

 

• Fordeler 

– Høy bestandighet 

– Fleksibelt å ettermontere ildsteder 

– Lav materialkostnad 

 

 

 

 

 

Ved bruk av luftet løsning kan mellomrommet mellom nytt 
innerrør og innervange skorstein fylles med lettklinker 



Innerrør av stål 

• Utførelse 

– Isolert løsning 

– Luftet løsning 

• Fordeler 

– Enkel installasjon 

– Høy fleksibilitet 

– Lette produkter (HMS) 

 

 

 

 

Ved bruk av luftet løsning kan ikke mellomrommet fylles med 

lettklinker 



Helstøpt foring 

• Utførelse 

– Røykkanal støpt i eksisterende skorstein 

– Alle skjøter fuger og sprekker fylles med materiale 

• Fordeler 

– Kan utbedre til dels store skader i skorstein 

– Støpes på stedet ved hjelp av vibrerende glide-forskaling 



• Utførelse 

– Slemmemasse innvendig for skorstein 

• Fordeler 

– Opprettholder innvendig tverrsnitt 

• Begrensninger 

– Kan ikke benyttes på 
elementskorsteiner fra før 1987  

– Oppgraderer ikke oppstillingsvilkår 

Glidestøping 



Oppsummering 

– Viktig med en god skorstein av sikkerhetsmessige 

grunner 

– God økonomi å ha skorstein, ildsted og 

ventilasjon I harmoni 

– Miljømessige gevinster ved å ha skorstein og 

ildsted I harmoni både lokalt og globalt 
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SPØRSMÅL? 


