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Luftvarme Gulvvarme

Temperaturfordeling i lokaler med stor takhøyde.

Gulvmateriale
Alle typer gulvmateriale (tregulv, laminat, kera-
mikk, plast osv.) kan brukes sammen med gulv-
varme. Du finner mer informasjon om tregulv og 
keramikk under ”Tregulv på gulvvarme” og ”Ke-
ramiske fliser på gulvvarme”. Gulvmaterialets 
art og tykkelse er parametre som vi tar hensyn 
til ved dimensjonering. Med gulvvarme blir gulv 
som kan oppleves som kalde, f.eks. keramikk, be-
tong og plastmatter, behagelige å gå på. Gulvvar-
men har også en effektiv opptørkende effekt som 
er fordelaktig i bade- og dusjrom, samt entreer, 
verkstedgulv o.l. Byggeforskriftene for lokaler 
som er ment for barn, f.eks. barnehager, angir  
20 °C som laveste gulvtemperatur, noe som betyr 
at gulvvarme med fordel kan installeres.

Tregulv på gulvvarme
Tre er et levende gulvmateriale med evnen til å 
absorbere og avgi fukt fra luft og materiale i om-
givelsene. Dette gjør at gulvet ”lever”, dvs. at det 
kommer til åutvide seg og trekke seg sammen, 
avhengig av luftfuktigheten. Vinterstid er luft-
fuktigheten lav, noe som resulterer i en sammen-
trekning. Om sommeren er luftfuktigheten høy, 
noe som resulterer i en viss utvidelse.

Massive tregulv er alltid mer tilbøyelige til å beve-
ge seg enn laminatgulv. Størrelsene på sprekkene 
avhenger fordet meste av bredden på bordet/sta-
ven. Smalt bord/stavgir liten sprekk, mens bredt 
bord eller bred stav girstørre sprekkdannelse. 
For gulv med mindre, massive parkettstaver og 
laminatkonstruerte tregulv blir sprekkdannelsen 
veldig liten.

Temperaturfordeling / komfort
LK Gulvvarme er et lavtemperatursystem med 
sirkulerende varmtvann i PE-X-rør som er instal-
lert i gulvkonstruksjonen. Varmen overføres fra 
rørene til gulvet og deretter til rommet. Hele gul-
varealet avgir varme, noe som innebærer at var-
meuttaket per kvadratmeter blir lavt. Dette gir 
en behagelig og jevn temperatur på gulvarealet, 
i gjennomsnitt 24-25 °C for å holde en romtempe-
ratur på 20 °C ved D.U.T. (dimensjonerende uten-
dørstemperatur for stedet).

Varmeoverføringen fra gulvet til alle deler av 
rommet og omgivende flater foregår hovedsake-
lig via stråling og konveksjon. Takket være gul-
vets store varmeavgivende overflate er konveks-
jonsstrømmene små, til forskjell fra for eksempel 
radiatorer, som har liten varmeavgivende over-
flate og høy temperatur.

De små konveksjonsstrømmene innebærer forde-
ler for allergikere og astmatikere, da støv og andre 
partikler ikke virvles opp i samme grad som ved 
installasjoner med radiatorer eller luftvarmere.

Idealtemperatur
Gulvvarme gir en nærmest ideell temperaturfor-
deling i rommet. Den vertikale temperaturforde-
lingen følger menneskets idealtemperaturkurve, 
dvs. litt varmere og behageligere rundt føttene og 
litt svalere rundt kropp og hode. Dette innebærer 
at man som regel kan senke innetemperaturen 
med ca. 2 °C, samtidig som komforten ivaretas.
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Idealtemperaturkurve.

I store lokaler med stor takhøyde som lager, kjø-
pesentra, idrettshaller o.l. kan gulvvarmens ide-
elle temperaturfordeling utnyttes fullt ut. På il-
lustrasjonen nedenfor sammenlignes gulvvarme 
med en installasjon med luftvarmer.
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Gulvvarmesystem med varmepumpe.

Akkumulatortank
Ved vedfyring benyttes én eller flere akkumula-
tortanker til å magasinere varmen og for å oppnå 
lengre intervaller mellom opptenningene. Da 
gulvvarme er et lavtemperatursystem, kommer 
akkumulatoren til å kunne lades ut ved en la-
vere temperatur enn ved for eksempel radiator-
systemer, noe som gir færre intervaller mellom 
opptenningene og dermed bedre virkningsgrad. 
Sammenlignet med for eksempel radiatorer kan 
man ved installasjoner med gulvvarme velge en 
mindre akkumulator og beholde opptenningsin-
tervallet, takket være den langsomtgående utlad-
ningen. Den mindre akkumulatortanken med-
fører innsparinger både når det gjelder plass og 
investeringskostnader.

Fjernvarme
De fleste fjernvarmeleverandører har i dag såkalt 
vannmengdeavgift, som innebærer at kunden 
ikke bare betaler en fast avgift for varmeforbruk, 
men også en vannmengdeavgift som baseres på 
forskjellen mellom primær turtemperatur og 
returtemperatur. Jo bedre kjøling, desto lavere 
vannmengdeavgift. Gulvvarme gir ofte en bo-
nuseffekt, siden den lave returtemperaturen fra 
et gulvvarmesystem gir stor differanse mellom 
primær tur- og returtemperatur.

Spillvarme fra kjøleanlegg
Spillvarme fra kjøleanlegg har som regel så lav 
temperatur at det bare er med gulvvarme at var-
men kan utnyttes. Et installasjonseksempel er ut-
nytting av spillvarmen fra kjøle- og frysdisker i 
større varehus. Varmesløyfene forlegges da oftest 
mellom kjøle- og frysediskene for å unngå kaldras 
eller for å gi komfortvarme under kassalinjene. 

De aller fleste tregulv tilpasser seg gulvvarme, 
med noen få unntak som gulv av bøk og kana-
disk lønn (hard maple). Grunnen til dette er at 
disse tresortene bevegerseg noe mer, og dette re-
sulterer i en noe større sprekkdannelse enn nor-
malt. Det finnes likevel enkelte produsenter som 
benytter en annen produksjonsmetode for gulv, 
såkalt presstørking, der opptil 60 % av treets cel-
ler drepes, slik at treets evne til bevegelse stabili-
seres. I disse tilfellene betraktes også bøk og ka-
nadisk lønn som egnede treslag for gulvvarme.

Keramiske fliser på gulvvarme
Keramiske fliser til gulvvarme skal velges med 
en vannabsorberingsfaktor på høyst 6 %. Til ke-
ramiske fliser på gulvvarme anvendes klasse 3 
deformasjonsopptakende lim og fugemasser. For 
lage et fall i våtromsgulv velges avretningsmas-
se/sparkel beregnet for gulvvarme og aktuell 
bjelkelagstype. Generelt gjelder respektive leve-
randørers anvisninger.

Energityper
LK Gulvvarme er et vannbasert system som gir 
deg stor frihet til å velge og kombinere ulike ener-
gislag som olje,elektrisitet, gass, fjernvarme, sol, 
ved, pellets m.m. Systemet binder deg ikke til ett 
energislag, én leverandøreller én energipris - du 
har alltid muligheten til å bytte.

Varmepumpe
Varmepumpens varmefaktor (ofte uttrykt i en-
heten Cop) øker markant jo mindre tempera-
turforskjell det er mellom den varme siden og 
den kalde siden. Siden LK Gulvvarme er et lav-
temperatursystem, egner det seg særlig til bruk 
sammen med varmepumpe. Generelt er det slik 
at hver grads temperatursenkning av system-
temperaturen øker varmepumpens varmefaktor 
(virkningsgrad) med ca. 3 %. Et gulvvarmesys-
tem holder normalt ca. 10 °C lavere systemtem-
peratur enn radiatorer, noe som gir en forbedret 
varmefaktor på opptil 30 %.
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Retningslinjer for anordning av telebeskyttelse
For å eliminere tele må en aktiv telebeskyt-
telse bestående av et innstøpt rørsjikt i et nedre 
betongskikt anordnes, se oppbygning neden-
for. Rørsjiktet legges med en senteravstand på  
c/c 300 mm og dimensjoneres for en effektav-
givelse på 15 W/m². I frysehusets randsone en 
meter inn fra ytterveggene legges rørene med  
c/c 150 mm. Den høyere effektavgivelsen som fås 
i randsonen behøves for å motvirke tele vintertid 
under bygningens kant. Varmebærerens tempe-
ratur skal holde +15 °C. Bygningen kantelement 
isoleres og utstyres med telebeskyttelsesisolering 
i bakken 1,5–2 m ut fra bygningen.

1

2

3

Oppbyggning av telebeskyttelse.

1. Betong
2. Isolering ≥ 200 mm
3. Betong med rørsjikt

I betongplaten monteres minst to stykker følere. 
En føler plasseres under midten på bygningen 
der risikoen for tele er som høyest under som-
merhalvåret samt en føler for det punktet som 
er mest kritisk under vinterhalvåret, hvilket nor-
malt er i et hjørne på bygningen. Når tempera-
turen understiger +3 °C for noen av følerne skal 
telebeskyttelsen aktiveres. To sentralt plasserte 
indikeringslamper skal finnes som viser at tele-
beskyttelsen er i ”stand-by nivå” eller aktivt.

Spillvarmen kan også benyttes til åsmelte bort 
snø og hindre frost i for eksempel entreer og laste- 
og lossesoner for varetransport m.m. Du finner 
mer informasjon i håndboken for LK Gatevarme.

Gulvvarme med spillvarme fra kjøleanlegg.

Aktivt telebeskyttelse for fryserom
Ved bygging av fryserom må tele under bygning-
en forhindres via en aktiv telebeskyttelse. Neden-
for viser simuleringen hvordan temperaturpro-
filen under bygningen kan se ut for et frysehus 
bygget uten telebeskyttelse. Innetemperaturen 
er -30 °C og årsmiddeltemperaturen for stedet er  
+8 °C. Telefronten kommer i en stasjonær tilstand 
til å strekke seg ca 10 meter under bygningen.

Temperaturprofil i mark, uten telebeskyttelse.
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LK Leggeskinne 16 / 20

LK Systemplate 30 (rør dim. 16)
Systemplate 30 gir enkel og hurtig gulvvarmefor-
legning og muliggjør såkalt spiralform (se kapit-
let om røravstand og forlegningsmønster). Sys-
templaten er produsert i 30 mm celleplast med 
integrerte rørholdere.

LK Systemplate 30

Forlegning i trebjelkelag
LK HeatFloor 22 (rør dim. 16)
Rørene forlegges i en miljømerket bærende  
22 mm golvsponplate med spor, som monteres 
tvers overgulvbjelkene (maks. c/c 600 mm). Pla-
ten er utstyrt med spor c/c 200 mm som skal ut-
styres med varmefordelingsplater. Takket være 

Konvertering
Ved siden av å være et selvsagt valg ved nypro-
duksjon, er gulvvarme også et ypperlig varme-
system for den som vil konvertere fra direktevir-
kende elektrisitet til et vannbasert system.

LK har utviklet lavtbyggende løsninger for gulv-
varmeinstallasjoner på eksisterende gulv. Dører 
og terskler og lignende trenger sjelden justering, 
takket være den lave byggehøyden. I avsnittet 
”Forlegningsmåte” presenteres noen gulvvar-
mesystemer som passer til renovering med krav 
på lav bygghøyde, for eksempel LK Sporskive  
EPS 16, LK Leggeskinne 12 og LK Leggeskinne 8.

Forlegningsmåte
Rasjonell montering
Gulvvarme er svært rasjonell å montere, sam-
menlignet med mange andre varmesystemer. En 
rørinstallatør kan forlegge en gulvvarmeinstal-
lasjon på en 100 m2 stor gulvflate (inkludert 
turledninger og fordelere) på mindre enn en ar-
beidsdag. Når det gjeldermaterialkostnader, kan 
gulvvarmesystemer med fordel også sammenlig-
nes med andre typer varmesystemer.

Nedenfor presenteres en kortfattet sammenlig-
ning av alle LKs forlegningssett. Mer detaljert 
informasjon om konstruksjonsprinsipper, valg av 
overgulv, monteringosv., finner du i monterings-
anvisningene til de enkelte forlegningssettene. 
Tekniske data om enkelprodukter finner du un-
der produktsortimentet for LK Gulvvarme.

Forlegning i betong
LK Leggeskinne 16 / 20 (rør dim. 16 alt. 20)
Leggeskinne 16 / 20 benyttes ved forlegning i så-
kalt ”plate på mark”, der tilleggisolering allerede 
er ivaretatt. Listen fikserer rørene i konstant dyb-
de og med beregnet røravstand. Listen tilpasses 
enkelt til ønsket lengde ogfestes i underliggende 
byggisolering ved hjelp av festeklips. Leggeskin-
nen kan også legges på et bærende gulv. Da festes 
leggeskinnen mot grovbetongen, for eksempel 
med spikerpistol.
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LK Varmefordelingsplate i spaltegulv (rør dim. 16)
LK Gulvvarme forlagt i spaltegulv benyttes i 
trebjelkelag der for eksempel c/c-avstanden for 
gulvbjelkene ikke er standard 600 mm, og der 
konstruksjonen bygges opp med bordpanel. 
Bordpanelet spikres tvers over eller nedsenket 
langs gulvbjelkene. Mellom bordpanelene legges 
deretter LK Varmefordelingsplate.

LK Varmefordelingsplate i spaltegulv

Forlegning på bærende gulv
LK Sporplate EPS 30/50&70 (rør dim. 16)
LK Sporplate EPS benyttes når man skal instal-
lere gulvvarme på bærende gulv og trenger en 
tilleggsisolering nedover. Sporplaten finnes i tyk-
kelsene 30, 50 og 70 mm. Platen er utstyrt med 
spor c/c 200 eller c/c 300 mm. Sporen utstyres 
med varmefordelingsplater. Varmefordelingspla-
terne finnes i to ulike bredde mål tilpassede til 
rør avstand c/c 200 eller c/c 300 mm. Overgulvet 
legges flytende ovenpå sporplaten.

høyt plasserte rør i gulvkonstruksjonen tillates 
høy varmeavgivning i kombinasjon med lav tur-
vannstemperatur. Platene har mål 1800x600x22 
og er laget med not og fjær på alle fire sider. Pla-
tene finnes i kvalitetsklasse V20 for tørre miljøer 
og V313 for miljøer med fuktighet opp til RF  
80 %.

LK HeatFloor 22

LK Bjelkelagsplate (rør dim. 16)
Bjelkelagsplaten er tenkt brukt i trebjelkelag 
der gulvbjelkene har innbyrdes c/c avstand på  
600 mm, og der et selvbærende overgulv skal 
legges direkte på gulvbjelkene. Bjelkelagsplaten 
legges i sporene og spikres fast på oversiden av 
gulvbjelkene.

LK Bjelkelagsplate
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laminatgulv som overgulv blir den totale bygge-
høyden kun 33 mm.

LK HeatFloor 22 på eksisterende gulv med vendeplate 
XPE

LK Sporplate Silencio 36 (rør dim. 16)
LK Sporplate Silencio er et platesystem med 
dokumentert goe egenskaper for redusering av 
steglyd og luftlyd. Sporplaten finnes i tykkelse  
36 mm og legges flytende på bærende gulv. Pla-
tene har spor c/c 200 mm i vilke varmefordel-
ningsplater og rør skal monteres. Overgulvet leg-
ges flytende ovan sporplatene.

LK Sporplate Silencio på bærende gulv.

LK Sporplate EPS 30/50&70, på eksisterende gulv

LK Folieplate 30 Silent
LK Folieplate 30 Silent brukes ved flytende leg-
ging på bærende gulvkonstruksjon i tørre rom. 
Systemet er bygget opp med en 30 mm tykk 
isolasjonsplate av EPS med trinnlydsdempende 
egenskaper for mellombjelkelag. Platene er be-
lagt med en folie med rutenett for enkel legging 
av gulvvarmerør med LK Klipspistol 3D Premi-
um. Installasjonen støpes inn i avrettingsmasse.

LK Folieplate 30 Silent, på eksisterende gulv

LK HeatFloor 22 (rør dim. 16)
Rørene forlegges i en miljømerket 22 mm 
gulvsponplate som skrus eller legges flytende 
på et bærende gulv. Platen er utstyrt med spor 
c/c 200 mm som skal utstyres med varmeforde-
lingsplater. Systemet brukes når det er lav byg-
gehøyde som kreves. Ved benyttelse av et 9 mm 
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LK Leggeskinne 8

LK Leggeskinne 12 (rør dim. 12)
LK Leggeskinne 12 benyttes normalt ved min-
dre renoveringer, for eksempel i baderom. Skin-
nen festes til undergulvet med dobbeltsidig tape. 
Skjøtemasse sparkles over gulvvarmerørene før 
man legger på overgulvet. Laveste byggehøyde 
er 25 mm eksklusive overgulv.

LK Leggeskinne 12.

LK Sporplate EPS 16 (rør dim. 12)
LK Sporplate EPS 16 brukes når man vil ha så lav 
byggehøyde som mulig ved installasjon på eksis-
terende bærende gulv. Gulvvarmerør dim. 12 mm 
legges i en 16 mm sporplate av EPS (celleplast). 
EPS-platen har spesielt gode egenskaper for kort 
og langtidslast. Sporplaten er utstyrt med en li-
met heldekkende varmefordelingsplate for opti-
mal varmeavgivelse. Ved overgulv som parkett 
eller laminatgulv legges platene flytende. Ved ke-
ramiske gulv limes platene mot undergulvet. Ke-
ramikken settes direkte på platen for tørre rom. I 
våtrom legges det først en utjevningsmasse (min. 
12 mm ved sluk) for å bygge opp fall. Systemets 
byggehøyde blir 27 mm på det laveste med 9 mm 
laminatgulv. For keramiske gulv i tørre rom blir 
byggehøyden 26 mm. I våtrom blir byggehøyden 
med keramikk lavest ved sluken 38 mm. 

LK Sporplate EPS 16.

LK Leggeskinne 8 (rør dim. 8)
LK Leggeskinne 8 brukes ved rehabilitering av 
mindre type f.eks. baderom. Leggeskinnen er la-
get med dobbelheftende tape for fiksering mot 
undergulvet. En avrettningsmasse spartles over 
gulvvarmerøren innen overgulvet monteres. La-
veste byggehøyde er 20 mm, overgulv ikke inklu-
dert.
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LK Systems har sammen med MagiCAD utviklet 
et plugin-program for tappevann og gulvvarme. 
Programmet forenkler valget av LK-fordeler og 
-skap ved VVS-prosjektering i MagiCAD. Når 
valget av fordeler og skap er gjort i programmet, 
importeres en 3D-tegning av fordeler og skap 
samt tekniske data til MagiCAD-prosjektet.  Det 
finnes også en funksjon som sammenstiller alt 
materialet fra LK i prosjektet. Plugin-program-
met er utviklet for versjon 2016.11-2018 av Magi-
CAD og AutoCAD 2015–2018. Last ned plugin og 
rørserier på www.magicad.com

LK Systems rør og rørdeler kan lastes ned som 
3D-objekt i MagiCloud. Disse er kompatible med 
både Revit og MagiCAD for Revit.

BIM Object 

Et utvalg av LK Systems produkter kan lastes ned 
som 3D-objekter på www.bimobject.com. Disse 
er kompatible med både Revit og AutoCAD.

Sjablonberegning av LK Gulvvarme
Søk om tilgang til LK Sjablonberegningspro-
grammet for gulvvarme via vår hjemmeside.  
Du får også tilgang til vår sjablonberegningspro-
gram for LK Universal / tappevannssystem. 
Programmene gir raske svar om type av mate-
riale, størrelse, antall og pris.

Selvtesting
LK fører ulike selvtestingsprotokoller for strøm 
og VVS. Disse protokollene forenkler installatø-
rens selvtesting og gir en god dokumentasjon av 
installasjonsarbeidet for den kvalitetsansvarlige.

Beskrivelsetekster
Beskrivelsetekster for LK Gulvvarme finnes at 
lese på LK hjemmeside, www.lksystems.no. Al-
ternativt kan komplett katalog fås fra LK kontorer.

Teknisk Godkjenning
LK Gulvvarmesystem har Sintef Teknisk God-
kjenning i henhold til TEK 10.

TG 2531

LK på Internet
På LK hjemmeside, www.lksystems.no finnes all 
dokumentasjon for LK Gulvvarme tilgjenglig. 
Her finnes alltid den seneste oppdaterte versjo-
nen av all teknisk beskrivelse, prosjektering- og 
montasjeanvisninger, drift- og vedlikehold, pro-
duktsortiment og miljøvarudeklarasjoner.

MagiCAD og MagiCloud
Gjør arbeidet ditt effektivt og produktivt. Dra 
nytte av muligheten til å tegne produkter til LK 
Gulvvarme og LK Universal med MagiCAD for 
AutoCAD.

LK Systems A/S, Eikenga 17, 0579 Oslo | www.lksystems.no


