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Takk for at du har valgt å kjøpe Smart Varme Stålpipe!  

Vi er overbevist om at du vil bli forøyd med stålpipen. For oss er det viktig å levere god kvalitet, som 
vi kan være stolt av. Utvendig stålpipe er produsert i 0,6 mm rustfritt stål, som gjør at selv om man 
får en ripe i lakken så vil den likevel ikke ruste. Stålpipen leveres med 25 års garanti og oppfyller 
norske og europeiske krav. 

Det er viktig at du leser denne manualen nøye før du begynner å montere din nye Smart Varme 
stålpipe. Er du i tvil om gjeldende lovverk og forskrifter, anbefaler vi at du kontakter din forhandler 
eller den lokale feieren. Stålpipen må ikke tas i bruk før den er godkjent av lokale myndigheter.  

 

STANDARD stålpipe eller VENTILERT stålpipe?  

I eldre hus brukes STANDARD stålpipe.  

Dersom det er et nyere hus, da er det krav til installering av Balansert Ventilasjon. Dvs at ildstedet 
ikke får tilstrekkelig luft fra rommet og må derfor ha egen tilluft. Dette kan løses på flere måter: 

- Dersom ildstedet står ved en yttervegg, så kan man hente friskluft gjennom et 
flexirør utenifra og til ildstedet. Da kan du bruke standard stålpipe + friskluftsett til 
yttervegg. 

- Legge friskluftrør i bjelkelaget. Da kan du bruke standard 
stålpipe + friskluftsett for bjelkelag. 

- Eller montere VENTILERT Stålpipe i stedet for Standard 
pipe. Dette er en pipe med ekstra kanal, hvor friskluft 
kan gå ned i.  

 

 

 

Denne monteringsveiledningen gjelder STANDARD stålpipe.  
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1. Planlegg jobben 
Dette må du tenke på, kontrollere, sjekke opp i og planlegge før du begynner. 
 

1.A Stålpipe inne eller ute? (Planlegg jobben) 
Ønsker du at pipen skal stå oppå ildstedet og gå rett opp, eller skal stålpipen gå bak (evt ut en 
yttervegg) for så å gå opp?  

Dersom du skal ha en standard stålpipe, kan du velge mellom 3 varianter av start over ildstedet. Det 
mest vanlige er å velge helisolert stålpipe fra ildsted og opp til taket. Man kan også velge en uisolert 
start eller halvisolert start. Den uisolerte lengden må gå over til helisolert stålpipe, minimum 30 cm 
under taket. Overgang fra halvisolert til helisolert stålpipe må skje før eller senest i første 
takgjennomføring.  

 

Gjennom tak 
U-isolert start 

Gjennom tak 
Halv-isolert start 

Gjennom tak 
Isolert start 

Ut gjennom yttervegg 

 

 

Stålpipelengdene fås i lengdene 1000 mm, 500 mm og 250 mm. Lengdene kan ikke kappes.  

Utvendig brukes stålpipedeler som er merket med en «S» etter navnet og disse er lager i rustfritt stål.  
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1.B Dimensjoner og avstandskrav til brennbart materiale (Planlegg jobben) 
 

Mest vanlig dimensjon er innvendig Ø150 stålpipe, 
men har også stålpipe med innvendig dimensjon på 
Ø200. Utvendig dimensjon og avstandskrav ser man 
i tabellen: 

 

 

 

 

Ø150 
Standard 

Dimensjon utvendig 
(Innvendig Ø150) 

Avstandskrav til 
brennbart materiale 
(A) 

Gjennomføring 
dimensjon 
(Innvendig Ø150) (C) 

Helisolert  
Smart Varme stålpipe 

250 mm 50 mm 50+250+50 = 350 mm 

Halvisolert  
Smart Varme stålpipe 

210 mm 120 mm 120+210+120 = 450 
mm 

Uisolert røykrør 150 mm 300 mm  
 

Ø200 
Standard 

Dimensjon utvendig 
(Innvendig Ø200) 

Avstandskrav til 
brennbart materiale 

Gjennomføring 
dimensjon 
(Innvendig Ø200) 

Helisolert  
Smart Varme stålpipe 

300 mm  50 mm  50+300+50= 400 mm 

 

1.C Gjennomføring i tak (Planlegg jobben) 
Dersom stålpipen skal opp gjennom taket, må 
gjennomføring i tak planlegges. Man må finne ut hvor 
senter av pipen skal være ift bakvegg. Mål/finn fra 
senter av topputtak ildsted til bakkant ildsted + 
avstandskrav bak for ditt ildsted. Da har man foreløpig 
senter gjennomføring i tak. (Diameter på 
gjennomføringen avhenger av størrelse på pipen og 
avstandskrav, se delkapittel 1.B)  

Må nå sjekke om dette går i konflikt med 
bjelker/taksperr. Bjelker/sperr i innertak og yttertak 
må lokaliseres. Det må være min. 350 mm (min. 400 
mm for Ø200) åpning mellom bjelker/sperr der pipen 
skal gå opp, altså en radius på 175 mm (200 mm for 
Ø200) målt fra senter uttak på ovn.  

Dersom det vil oppstå konflikt med bjelker/taksperr og stålpipen, kan dette løses ved å endre 
plassering på ildsted eller med forskyvning av pipen ved 2 stk 45gr bend.  
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1.D Sideforskyvning av stålpipen (Planlegg jobben) 
Man kan forskyve en stålpipe ved å sette på 2 stk 45gr bend. 
Trenger man mer forskyvning bortover kan man sette på en 
valgfri lenge i mellom disse. Men vær obs på at den vil da 
bygge en del i høyden også. Les av tabellene under.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø150 – 45gr bend  Ø200 – 45gr bend 
Hel-isolert Hel-isolert 

Lengde Byggehøyde Forskyvning Lengde Byggehøyde Forskyvning 
0 mm 416 172 0 mm 451 187 
250 mm 550 307 250 mm 585 321 
500 mm 727 483 500 mm 762 498 
1000 mm 1080 837 1000 mm 1116 852 

Halv-isolert Halv-isolert 
Lengde Byggehøyde Forskyvning Lengde Byggehøyde Forskyvning 
0 mm 399 161 0 mm 435 175 
250 mm 534 295 250 mm 569 309 
500 mm 710 472 500 mm 746 486 
1000 mm 1064 825 1000 mm 1099 840 
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1.E Flatt tak? (Planlegg jobben) 
Dersom man har tilnærmet flatt takk, med takpapp, er det en fordel å bygge kasse på taket. Da 
slipper du å få taktekker til å komme ut to ganger. 
 
Slik bygges kassen på taket til standard Ø150: 

 
 Dersom det skal være firkantbeslag, må kassen være 420 x 420 mm utvendig inkl 

takfolie/takpapp. (gjelder bare Ø150) 
 Dersom det skal være rund løsning over tak, kan kassen være opp til 500 x 500 mm utvendig 

inkl takfolie/takpapp. 
 Kassen må være minimum 350 x 350 mm (400 x 400 mm for Ø200) innvendig, for å overholde 

avstandskrav fra helisolert pipe til brennbart.  
 Obs: Isolasjonslag kan ikke være tykkere enn 20 cm. Hvis isolasjonstykkelsen skal være mer 

enn 20 cm, må det være 10 cm avstand fra brennbart materiale til utvendig stålpipe. 
 Høyde minimum 20 cm. (Gjerne litt høyere) – Ved Torvtak så høy at den stikker minimum 10 

cm over torv.  
 Kassen må bygges med topplate og tekkes helt igjen med takfolie/takpapp. Montør skjærer 

hull i toppen ved montering av stålpipen.  
 

 



 

8 
 

1.F Pipe over tak (Planlegg jobben) 
Totallengden på pipen har anbefalt minstemål på 3,5 m. Dette målet er satt for å få tilstrekkelig trekk 
i pipen. 

 
Pipen bør være minimum 800 mm over taket. Det må være minimum 3 m fra toppen av pipen og 
sidelengs til man treffer et tak eller annet som skulle stå i nærheten. Dersom pipen er over 
takhøyden/mønet, skal man dra en tenkt strek videre fra takets vinkel – pipetoppen skal også være 3 
m i fra denne streken sidelengs/horisontalt. Se vedlagt bilde for oversikt under.  
Dersom det er mindre enn 3 m fra pipetoppen og sidelengs, må pipen forlenges inntil det blir 3 m 
sidelengs.  
Om overstående ikke kan overholdes, kan det monteres elektrisk røyksuger for å sikre tilstrekkelig 
trekk.  
 

Dersom stålpipen blir høyere enn 150 cm bør pipen festes med 
stag eller veggfeste. 
 
Blir pipen høyere enn 120 cm over tak, må det monteres 
feieplattform. 
 

 

 

 

 

 

1.G Søknad (Planlegg jobben) 
Ved oppføring av stålpipe må det først søkes til din kommune. Hvis du trenger råd og veiledning, kan 
du ta kontakt med de kommunale byggemyndighetene.  
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2. Oversikt produkt 
2.A Stålpipe opp gjennom tak - mest brukt (Oversikt produkt) 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Komplett firkantbeslag 

23. Pipehatt 

21. Takinndekning m/regnkrage 

og regnkragepakning 

20. Sperrefeste 

19. Membran inkl tape 

18. Veggfeste 

17. Base og veggbrakett 

16. T-stykke og bunnlokk 

14. Låsebånd 

12. Pyntering og silikon 

pyntepakning 

11. Lengde – rustfri 

10. Lengde helisolert 

9. Startlengde helisolert 

8. Reduksjon 

3. Lengde halvisolert 

2. Startlengde halvisolert 

1. Startadapter 

 

                  Helisolert 
 

Helisolert m/uisolert start 
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2.B Andre løsninger (Oversikt produkt) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Helisolert m/halvisolert start 
 

Bakmontering ut yttervegg 
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2.C Andre produkt (Oversikt produkt) 
 

 

45gr bend 
2 stk bend brukes dersom man er vil flytte plassering på 
stålpipen.  
 

 

Stag Bør brukes dersom pipen er mer enn 150 cm over tak. 
 

 

T-stykke 
For montering av flere ildsted på samme stålpipe eller 
bakmontering ut ytterveggen.  
 

 
 

Bend m/støtte 
og sotluke 
 

Bakmontering innendørs 
 

 
 

Teleskop Teleskop 500 mm til startadapter 
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3. Montering (generelt) 
Les igjennom kapittel 1 Planlegg jobben, før du leser dette kapittelet. Der står det viktig info vedr 
montering av stålpipe.  

3.A Fra gulv til innertak (Montering generelt) 

1. Plasser ildstedet iht. 
produktets avstandskrav, senter 
ildsted og bjelke/taksperr. (Se 
kapittel 1)  
 

2. Merk senter stålpipe og 
omkrets i taket. (Man kan 
kontrollere senter ved å holde 
en snor med lodd fra senter 
innertak og se om det treffer 
senter på ovnens 
tilkoblingsstuss)  

3. Sag deretter et hull 
gjennom bjelkelaget i 
innertaket.  
 

   

 
Enkle lekter (maks 5 cm) kan 
som regel kappes, men man 
skal alltid tas en vurdering på 
dette. OBS: Bjelker og taksperr 
skal det aldri sages i. Er du 
usikker, må du søke råd.  

4. Utsparingen/hullet skal være 
så stort at det overholder 
sikkerhetskravet (A) på 5 cm for 
helisolert stålpipe (12 cm for 
halvisolert stålpipe). (Se kapittel 
1) 
 

5. Sett det uisolerte 
røykrøret/startadapter på 
ildstedet. (Ved 
halv/helisolert start: Mål 8 
cm fra topp ildsted og opp 
på røykrøret. Kutt røykrøret.) 



 

13 
 

   
6. Etter uisolert 
røykrør/startadapter, setter 
man på startlengden som enten 
er helisolert eller halvisolert. 
Det skal være en glipe mellom 
startlengden og vedovnen. 
 

7. Sett over pynteringen, før 
stålpipen er blitt bygget over 
innertaket. 

8. Dersom man starter med 
langt uisolert røykrør, må 
helisolert stålpipe settes på 
30 cm fra tak. (Avstandskrav) 

   

 

 
9. Dersom man starter med 
halvisolert stålpipe, må det 
settes på en overgang under 
eller i takgjennomføringen. 
(Avstandskrav fra halvisolert 
stålpipe er 12 cm) 
 

9. Press på plass silikon 
pyntepakning 

10. Sjekk at stålpipen står i 
vater på begge sider, og skru 
så fast pynteringen med 
medfølgende skruer. 
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11. Når man møter på 
dampsperre, skjær ut i den og 
når stålpipen føres igjennom er 
det viktig at denne 
dampsperren lukkes igjen med 
en membran.  
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3.B Gjennom innertak til yttertak (Montering generelt) 

  
12. Teip på membran på både 
dampsperren og vindsperren. 
Viktig at det her blir helt tett. 
Bruk medfølgende teip. 

13. Kontroller hele veien at 
stålpipen holder seg innforbi 
avstandskravet til brennbart 
materiale.  

14. Kontroller hele veien at 
stålpipen er i lodd. Gjør klar 
for ny utskjæring i taket.  

   

  

 

15. Ferdig utskjært 
vindsperre/undertak.  

16. Monter sperrefeste eller 
veggfeste for å stabilisere 
stålpipe. Kan f eks festes under 
takstein som vist her.  
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3.C Gjennom yttertak til toppen (Montering generelt) 
 Ved takstein: 

 
17. Tak med takstein: Fjerner 
takstein og lekter som står i 
veien. 

18. Teiper på membran til 
vindsperren/undertak slik at det 
blir helt tett. Bruk medfølgende 
teip. 

19. Sperrefeste kan evt 
festes her. Fest på igjen evt 
lekter. For firkantbeslag, se 
lenger ned i kapittelet.  

   
 

20. Kapp takstein, slik at de 
ligger helt inntil pipen. Monter 
deretter takinndekning og form 
den så det ligger helt tett inn til 
takstein. Sørg for at 
takinndekningen ligger min. 10 
cm under ovenfor liggende rad 
med takstein. Monter 
regnkragepakning, regnkrage og 
fuge slik det er vist på side 18. 

21. Dersom det er skjøter på 
stålpipen over tak, bør man 
sette på låsebånd, for å 
stabilisere.  

22. Sette på pipehatt og fest 
med låsebånd. 
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 Ved papp og folie m/kasse på taket:  

 
23. Bygg pipen videre over tak i 
riktig høyde.  

24. Legg i ubrennbar isolasjon. 
Ved isolasjonstykkelse over 20 
cm må det være 10 cm avstand 
mellom utvendig pipe og 
brennbart materiale.  

25. Skru gjerne på en 
pyntering, for å stabilisere 
pipen og hindre sig av 
takinndekning. Pass på at 
stålpipen står i lodd. 

   

 
26. Legg evt. på membran 27. Teip membran helt tett. 28. Legg på/form 

takinndekning. 
   

  
29. Ta den av igjen, for å fjerne 
tildekket lim. 

30. Legg den på igjen, fjern 
beskyttelsen som er over.  

31. Fest den helt stramt og 
tett inntil kassen på taket.  
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32. Holde inntil regnkragen, slik 
at den dekker overgangen. 
Merk med blyant på 
overkanten.  

33. Legg så regnkragepakning 1 
cm over, hvor man har markert. 
Regnkragepakningen har lim på 
seg.  

34. Når regnkragepakning er 
satt stramt og tett på, må 
det sjekkes at 
limen/butylbånd har feste 
hele veien rundt.  

   

35. Regnkragen monteres 5 mm 
under overkant av 
regnkragepakning for å sikre at 
regnkrage «trykker» 
lim/butylbånd tett inn til pipen 
hele veien rundt. Etterfølgende 
legges en fuge med 
værbestandig tettemasse fra 
stålpipe og utover regnkrage 
som skjuler 
regnkragepakning. OBS! Denne 
fugen bør som alle utvendige 
fuger kontrolleres årlig. 

36. Sett på pipehatten. 37. Pipehatten festen med 
låsebånd.  
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 Firkantbeslag: 

38. Teip på membran tett, 
kontroller at stålpipen står i 
lodd og monter evt. sperrefeste. 

39. Monter underdelen av 
inndekning. Velg riktig 
inndekning ift vinkel på tak.  

40. Skru fast støttebånd.  

   

41. Legg takstein helt inn til 
inndekning.  

42. Skru på ytterdelen av 
inndekning.  

43. Legg på Fast Flash, slik at 
det blir helt tett. Sørg for 
overlapp slik at vannet 
renner over skjøter. Begynne 
med nederste remse, 
deretter sider og til slutt 
remse over pipen. Sørg for at 
remse over pipen ligger min. 
10 cm under neste rad med 
takstein.  
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Klippehøyde 

 

 

 
44. Hann-beslag er nederst og 
er 424 mm bred. Hann-beslag 
klippes så det passer til vinkel 
på taket.  

45. Sidene til beslagene 
monteres sammen ved å 
klikke/slå skånsomt hjørnene 
inn i hverandre.  

46. Hann-beslaget skrues 
fast til inndekningen. Pass på 
at det står i lodd.  

 
TAKVINKEL KLIPPEHØYDE 
10 75 mm 
15 114 mm 
20 154 mm 
25 198 mm 
30 245 mm 
35 297 mm 
40 356 mm 
45 424 mm 

 

  

Hann-
beslag 

Hunn-
beslag 

Hann-
beslag 
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47. Stålpipen skal stoppe 5-10 
mm under toppen av beslaget. 
Hunnbeslag monteres sammen 
og skrus fast til hannbeslag i 
riktig høyde. Pass på at det står i 
lodd. 

48. Tilslutt Topp elementet, slik 
at stussen stikker ned i røret. 
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4. Montering (tillegg) 
 

4.A Bakmontering gjennom yttervegg (Montering tillegg) 
 

Gjennomføring yttervegg: 

Ved gjennomføring av skorstein gjennom brennbar vegg skal 
det benyttes helisolert stålpipe og ubrennbar isolasjon. Det 
utskårne hullet i veggen må ha en diameter på min. Ø350 (for 
stålpipe Ø150), slik at det blir en avstand på minimum 50 mm 
til brennbart materiale. Membran skal også benyttes der hvor 
dampsperre/vindsperre brytes. Som beslag rundt utskjæringen 
benyttes pyntering 0°.  

     

Montering og innfesting av skorstein på yttervegg: 

Skorsteinens bunn består av en veggbrakett med tilhørende 
base. T-stykket monteres på basen, og bunnlokkes festes 
under med låsebånd. For enklest mulig montering anbefales 
det at disse delene samles, og kobles sammen med 
veggjennomføringen før veggbraketten festes til veggen. 
Lengdene monteres deretter oppover, hvor en så avslutter 
med pipehatt. For hver 2. meter skal det monteres et 
veggfeste. Skorsteinen bør avstives med stag dersom frihøyde 
over det øverste avlastningsbeslaget overstiger 1,5 meter. 

Hele veien i gjennomføringen og på utsiden mot yttervegg, så 
må det være min. 50 mm avstand til brennbart materiale.  
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4.B Bygge sjakt rundt stålpipen (Montering tillegg) 
Ved bygging av sjakt, må det være 50 mm avstand til alle kanter fra stålpipen utvendig. Sjakten må ha 
inspeksjonsluke til stålpipen.  
Ventiler monteres, en oppe og en ned på min. 30 cm2 pr stk. Hvis sjakten gå igjennom annen 
bruksenhet må det lages en sjakt med brannmotstand EI60.  



 

24 
 

5. Godkjenning 
5.A Produktinformasjon 
Smart Varme skorsteiner er CE-merket i samsvar med EN 1856-1:2009, som er den gjeldende EU-
standarden for stålskorsteiner. 
Der hvor bygningsforskriftene krever isolering helt inntil skorsteinen må det være minst 50 mm 
avstand fra skorsteinen til brennbart materiale. Her brukes ubrennbar isolasjon i maks 200 mm 
tykkelse.  
Ved ventilert montering må det være minst 25 mm avstand til brennbart materiale. Dette krever fri 
luftpassasje gjennom etasjeskillerne.  
 
CE-merking: 
Smart Varme stålkorsteiner er godkjent i henhold til følgende klassifiseringer: 
 
Halvisolerte stålpipe - CE 0432-219972-21 
EN 1856-1 : 2009 - T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G120 - (ved isolert etasjeskille/tak med isolajsonslag på opptil 250mm “høyde”) 

 
Helisolerte elementer - CE 0432-219972-22 
EN 1856-1 : 2009 - T450 - N1 - D - V3 - L50060 - G25 - (ved fullventilert etasjeskille/tak gjennomføring) 
EN 1856-1 : 2009 - T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G50 - (ved fullventilert etasjeskille/tak gjennomføring) 
EN 1856-1 : 2009 - T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100 - (ved fullisolert etasjeskille/tak med isolajsonslag på opptil 800mm “høyde”) 
EN 1856-1 : 2009 - T450 - N1 - D - V3 - L50060 - G50 - (ved fullisolert etasjeskille/tak med isolajsonslag på opptil 250mm “høyde”) 
 

 
Klassifisering: 
EN 1856-1:2009 :  EU-standard for stålskorsteiner 
T400/450/600:  Temperaturklasse. Viser maksimalt godkjent nominelle driftstemperatur. I Norge 

er det lovpålagt med minimum 400 grader C. 
N1:  Angir trykklasse for negativ trekk ved undertrykkskorstein. 
D:  Kondensat motstand. Godkjent til tørrdrift 
V3:  Korrosjonsklasse. Testet mot korrosjon 
L50060:  Materiale. Skorsteinens innerkjerne er helsveiset i rustfritt, syrefast stål (L50 - 

1.4404 (316L), 060 er godstykkelse) (Ytterkappen er i galvanisert stål, sortlakkert) 
G:  Tåler sotbrann (G - ja) 
50/25/100:  Avstand til brennbart. 50 mm er minste godkjente avstand til brennbart materiale 

(ved bruk av ubrennbar isolasjon), 25 mm er minste godkjente avstand ved 
ventilerte installasjoner. 

 
5.B Forskrifter og lovreguleringer 
Gjeldende bygningsforskrifter vedrørende installasjon av ildsteder og skorsteiner må alltid følges. Det 
anbefales alltid at du rådfører deg med din forhandler eller lokale feier ved tvilsspørsmål. 
Smart Varme stålskorsteiner oppfyller kravene til maksimal overflatetemperatur på <80 grader C i 
henhold til EN 1856 - 1, avsnitt 6.4.2 ved en nominell driftstemperatur på 450 grader C. Smart Varme 
skorsteiner kan dermed monteres uten sjakt. 
 
Hovedprinsippene for montering av røykkanal og skorsteiner finnes i Byggteknisk forskrift TEK17 og 
angis som følger i §15-3 Røykkanal og skorstein: 

(1) Røykkanal og skorstein skal prosjekteres og utføres slik at varmeinstallasjonen fungerer 
tilfredsstillende 

(2) Røykgasser skal føres ut fra byggverket på en måte som ikke medfører fare for antennelse 
av byggverket og nabobyggverk. 

(3) Røykløp i skorstein skal ha uendret tverrsnitt fra bunn til topp. 
(4) Støpt eller murt skorstein skal oppføres på bærende konstruksjon av ubrennbart materiale. 
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(5) Røykkanal og skorstein skal 
a) være tilstrekkelig tett 
b) ha yttersider som er tilstrekkelig tilgjengelige til at sprekkdannelser kan oppdages 
c) ha mulighet for fri bevegelse i forhold til tilstøtende bygningsdeler 
d) ha tilfredsstillende mulighet for feiing og uttak av sot. 

 
5.C Hvordan bruke pipen 
Benytt tørr ved for å forebygge pipebrann. Fyr opp på riktig måte i ditt ildsted.  

Ved pipebrann ring 110. Feier må kontaktes for å sjekke om stålpipen har tatt skade, før du fyrer 
igjen.  
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