
Hensikt (skal sikre): 
Sikre at vi leverer en teknisk korrekt løsning som er i henhold til evt. standarder og normer.

Ansvarlig (utføres av): 
Salgsmedarbeider.

Bakgrunn (hvorfor viktig): 
Hensikten med listen nedenfor er å kvalitetssikre løsning og tilbud i forhold til fysiske forhold og bransje- og 
myndighetskrav.

Innhold (fremgangsmåte):
Ta hensyn til følgende når du innhenter opplysninger for løsning:

Hva må vi ta hensyn til? Hva påvirker dette?
Eksempel.

(1) Rørene Materiale i klammer, dempgummi, silikon
• Materiale

• Veggtykkelse
• Antall rør
• Utvendig Ø
• Isolering

(mm)
(stk.)
(mm)
(mm)

Ekspansjon/Kontraksjon, 
Glideelementer, Fastpunkter
Klammeravstand NS3420 –NS EN12845
Samlet vekt, plassbehov, over eller ved siden av
Klammerdimensjon
Type, tykkelse, vekt tillegg

(2) Medie
• Tetthet
• Temperatur

• Trykk

(Kg./m3)
(°C)

(Bar, N/m2)

Vekt (arbeidslast)
Ekspansjon/Kontraksjon,Glideelementer,  
Fastpunkter. Silikon-/gummipakning i klammere,  
eller ISO klammer
Fastpunkter, glidere eller pendelfester

(3) Bygning
• Materiale
• Temperatur

• Disponibel plass

(°C)
Type, valg av innfesting og konstruksjon
Diff. mellom romtemp. og medie i rør?
Fastpunkter, kompensatorer?
Valg av konstruksjon

(4) Lover/standarder/normer
• Branntekniske krav

• Krav til støydemping
• Krav til overflatebehandling

• Sertifikater eller standarder

• Dokumentasjon

Brannhemmende eller ikke brennbart R-15 – R120, 
risikoklasse?
Antall desibel, NS 8175
Varmforsinket (HCP), pregalvanisert, elforsinket,  
syrefast osv.
ISO, VdS, FM, UL, LPCD, NFPA 13, NS-EN 12845,  
NS-EN 12259-1, NS-EN 12236
FDV

(5) Miljø
• Atmosfære Beskyttelse mot korrosive/aggressive medier, miljø/  

korrosjonsklasse. Holdbarhetsintervall. Produktene  
ubehandlet, primet, elforsinket,pregalvanisert,  
varmforsinket eller syrefast.

INNSTIKK:http://kruge.httpd.kruge2.webon.net/mediabank/store/1953/Klamring-av-horisontale-og-vertikale-rorledninger-er-beskrevet-i-Norsk-Standard-NS-3420-og-i-Beskrivelsestekster-for-bygg.pdf|id=4187|sourcepage=1

Innledning
Teknisk informasjon
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Klamring av horisontale og vertikale rørledninger er beskrevet i Norsk Standard NS 3420 og 
i Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner NS 3420. Kap. X: Rørledningsnett, 
luftbehandlingsutstyr, pumper, forbrennings‐ og kjeleanlegg. 

 
NS 3420 sier: «Rørledninger skal være utført slik at den kan oppta forekommende variasjoner i 
belastninger og lengdeforandringer uten å ta skade av eller overføre vibrasjoner til 
bygningskonstruksjoner». 

 
Denne standarden er generell og tar ikke hensyn til ulike materialkvaliteter som f.eks. innenfor 
stålrør. Her opererer vi i dag med kvaliteter NS‐EN 10255 gjengerør, NS‐EN 10220 sømløse rør, 
langsømsveisede rør, støpejernsrør, rustfrie og syrefaste rør, PE, PEH og PEX rør osv. Alle med ulike 
tekniske egenskaper som egenvekt, lengdeutvidelseskoeffisient, motstandsmoment mot nedbøying 
og vridning osv. 

 
Ved åpne rørføringer, f.eks. i sjakter og kulverter hvor flere rør er samlet i et system, stilles det også 
krav til dimensjoneringen av den bærende konstruksjonen. Denne kan være festet til tak, vegg eller 
gulv. Montasjesystemer, tilsvarende skinnesystemene Pressix 27, System 41, Framo 80 og Simotec, er 
designet og konstruert for både å tilfredsstille krav til dimensjonering, visuelle krav og krav til enkel 
montasje. 

 
Vi konstruerer, tegner og beregner slike konstruksjoner og felles føringsveier basert på våre standard 
systemer for mekanisk montering. 
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