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722.525
Knirk i golv
Årsaker og utbedringsmetoder

0 Generelt

01 Innhold
Denne anvisningen forklarer de viktigste årsakene til 
knirk i golv på trebjelker eller tilfarere, og hvordan 
sjenerende knirk kan fjernes.

Knirk i trapper omtales i Byggdetaljer 532.211 Tretrap-
per.

02 Forebygging av knirk
For å unngå knirk bør man ved nybygging følge de an-
visningene som er gitt i Byggforskserien for utførelse av 
trebjelkelag, tilfarere, undergolv og golvbelegg. I disse 
anvisningene er det blant annet anbefalt å feste golvpla-
ter med skruer og lim i stedet for bare å spikre dem, noe 
som har redusert knirkproblemer i nybygg vesentlig.

03 Henvisninger
Standarder:
NS 3079 Trelast – Dimensjoner
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og instal-

lasjoner
Byggdetaljer:
522.351 Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse
522.362 Tilfarergolv
522.861 Undergolv på trebjelkelag
541.501 Legging av bordgolv
541.505 Legging av parkett
571.523 Trelast av gran og furu. Egenskaper og dimen-

sjoner
Byggforvaltning:
722.528 Forbedring av stivhet til trebjelkelag
741.402 Fuktskader på tregolv. Årsaker og utbedrings-

metoder

1 Krymping av golvbjelker

11 Årsaker
111 Bjelker/tilfarere med høyt fuktinnhold. Krymping i golvbjel-

ker er den vanligste årsaken til knirk i golv og skyldes 
at golvplater eller golvbord spikres eller skrus til bjelker 
eller tilfarere som har et relativt høyt fuktinnhold. Det er 
spesielt vanlig med knirk der golvplatene bare er spikret 
og ikke effektivt limt til golvbjelkene. Fuktinnholdet i 
trebjelker kan være 15–20 % ved innbygging. I perma-
nent oppvarmede hus vil fuktinnholdet være under  
10 %, og ved golvvarmeanlegg under 5 % etter uttørking. 
Bjelkene krymper ca. 1 % for hver 4–5 % reduksjon i 
fuktinnholdet, se Byggdetaljer 571.523.

Når trevirket i ulimte golv krymper ved uttørking, blir 
det ofte en glipe mellom bjelke og golv, se fig. 111. Knirk 
oppstår når man går på golvet, og golvplatene eller 
bordene beveger seg opp og ned på spikeren. Det skjer 
særlig i nye hus der bjelkene ikke har fått tid til å tørke 
tilstrekkelig ut før golvet er lagt.

Fig. 111
Knirk i golv skyldes som regel at trebjelkene/tilfarerne og golvplatene 
krymper. Spikrene/skruene krymper ikke, og da oppstår en glipe mellom 
golv og bjelker/tilfarer med tilhørende gnissing mot spikrene/skruene 
når man går på golvet.

112 Mangelfull etterspikring av undergolv/plattformkonstruk
sjoner. En annen årsak kan være at man har glemt å 
etterspikre undergolvet før legging av golvbelegg, når 
undergolvet har fungert som plattformkonstruksjon i 
byggeperioden. Knirken oppstår i den første fyrings-
sesongen når materialene krymper som følge av lavere 
fuktinnhold.

113 Vannlekkasjer som fører til kraftig oppfukting av bjelker 
eller tilfarere, vil også lett føre til knirk i golvet når tre-
virket tørker ut igjen.
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12 Utbedring
121 Etterskruing/etterspikring. Knirken fjernes ved å presse 

golvet ned mot bjelkene med skruer eller etterspikring. 
Dette gjøres ikke før man er sikker på at bjelkene er tørket 
ut til framtidig likevektsfuktighet, se pkt. 111.

122 Ny innfesting. Dersom det er knirk over hele golvet, må 
undergolvet festes på nytt, noe som krever nytt golv-
belegg. Undergolvsplater festes med ca. 50 mm lange 
treskruer som må ha glatt stamme på øvre del slik at 
platene kan presses godt ned mot underlaget. Skruene 
kan festes gjennom tynne golvbelegg. Dersom golv-
belegget fjernes, kan det være tilstrekkelig å dore ned 
eksisterende spikre og å etterspikre golvplatene med 
varmforsinket spiker, alternativt bruke skruer. Ved å 
bruke skruer får man den sikreste løsningen. Golvbord 
eller spikret parkett kan fjernes og legges på nytt om man 
er forsiktig, men det er vanskelig å få pent og kan være 
tidkrevende. Oftest må det legges nytt golvmateriale. Se 
også Byggforvaltning 741.402.

123 Punktvis utbedring. Dersom det er knirk bare på enkelte 
punkter av golvet, kan utbedringen gjøres enklere ved 
å feste golvet på nytt i disse punktene uten å legge nytt 
golvbelegg. I golv med vinylbelegg o.l. skjæres det en 
trekant i belegget slik at man får festet en skrue som 
skjules når belegget brettes tilbake, se fig. 123 a. I tregolv 
må skruene skjules med spuns, se fig. 123 b. En eller 
flere skruer festes i området der knirken merkes. Der 
den gamle spikringen ikke er synlig, kan man som regel 
finne ut hvor bjelkene ligger under golvmaterialet ved 
å banke på golvet.

Fig. 123 a
Ved å skjære to snitt med en tynn skarp kniv kan tynne golvbelegg 
brettes til side for å feste nye skruer i enkeltpunkter. Særlig hvis snit-
tene følger et mønster i belegget, vil reparasjonen kunne bli lite synlig 
når fliken limes på plass igjen.

Fig. 123 b
Etterskruing av bordgolv eller parkett kan gjøres i enkelte punkter når 
man kan skjule skruehodet med et spuns i samme materiale.

124 Skult innfesting i teppegolv. Dersom man har et tykt tep-
pegolv, er det også mulig å feste nye skruer eller spiker 
direkte gjennom teppet uten at de synes. Skruer er å 
foretrekke framfor spiker. Ofte er det også mulig å rulle 
et teppegolv til side for å feste undergolvet på nytt der 
det knirker.

2 Manglende oppretting av bjelkelaget

21 Årsaker
Når toppen av alle bjelkene ikke ligger i samme horison-
talplan, kan det oppstå gliper mellom golv og bjelker. 
Gliper oppstår som oftest først etter at golvet er brukt 
en tid, se fig. 21. Årsaken er enten krumme bjelker eller 
ulike bjelkehøyder på grunn av krymp, eller unøyaktige 
opplegg. Knirk oppstår da ved at golvplater eller -bord 
beveger seg opp og ned på spikrene.

Fig. 21
Manglende oppretting av bjelkelaget
Golvplatene eller golvbordene kan være presset ned på den krumme 
bjelken til å begynne med, men kan løsne i festet etter hvert som golvet 
brukes slik at knirk oppstår.

22 Utbedring
Knirk i enkelte punkter kan utbedres med skruer som 
beskrevet i pkt. 12. Dersom man kommer til på undersi-
den, kan det monteres labanker på siden av bjelken.

Dersom knirken er svært utbredt, må undergolvet 
skrus til bjelkene langs alle bjelker hvor det knirker, slik 
at golvet følger toppen av bjelkene. Skruene kan even-
tuelt skrues ned gjennom golvbelegget. Nytt belegg må 
legges på. Se også Byggforvaltning 722.528.

3 Svikt ved opplegg av bjelker eller tilfarere

31 Årsaker
Svikter opplegget for golvbjelker eller tilfarere, får man 
samme situasjon som vist i fig. 21, hvor toppen av bjel-
kene ikke ligger i samme plan.

Svikt kan særlig skje fordi oppklossing av tilfarere 
forskyver seg, kiler krymper, underlagsklosser svikter, 
eller det oppstår setninger i grunnen på enkelte punkter. 
Dersom tilfarerne er festet til veggen, vil endene henge 
igjen, og knirk vil oppstå når trevirket krymper.
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32 Utbedring
Opplegg av bjelker eller tilfarerer må kontrolleres og 
fornyes, hvis mulig. Eventuelt kan man forsøke med 
skruing som beskrevet i pkt. 12, det vil si trekke bjelker 
eller tilfarere opp til golvet. Det fins også spesielle grove 
skruer som kan skrus gjennom tilfareren og ned mot 
underlaget. Dersom skruing ikke hjelper og svikten 
fremdeles blir for stor, må golvet åpnes og oppleggene 
utbedres.

4 Fuktutvidelse i platematerialer

41 Årsaker
Golvplater som legges med et lavere fuktinnhold enn 
den framtidige likevektsfuktigheten, vil svelle både i 
tykkelse og i lengde og bredde. Dette kan være tilfelle i 
for eksempel hytter eller hus som ikke holdes permanent 
oppvarmet. Dersom platene er lagt med for liten avstand 
til tilstøtende konstruksjoner som vegger eller søyler, kan 
svelling i horisontalplanet medføre at platene går imot 
disse og derved forårsaker knirk, se fig. 41. Slik knirk 
oppstår særlig der platekantene ikke er understøttet 
langs veggen. Bord eller parkett som har vært for tørre 
før legging kan også svelle og forårsake knirk.

Knirk kan også oppstå ved at innvendig platekledning 
eller panel som er ført helt ned til golvet beveger seg ved 
gange på bjelkelaget.

Fig. 41
Svelling av golvplater i horisontalplanet slik at de støter mot vegger, 
søyler eller gjennomføringer i golvet.

42 Utbedring
Knirk på grunn av svelling kan forsvinne av seg selv 
etter en fyringssesong. Dersom knirken ikke forsvinner, 
kan golvlistene fjernes, og en stripe skjæres eller hugges 
av ytterst på golvplatene.

Før listene monteres igjen, bør man særlig i eldre hus 
kontrollere at ikke operasjonen medfører økt golvtrekk. 
Sprekken bør i så fall fuges.

5 Svikt mellom bjelkelag og lettvegg

51 Årsaker
Knirk kan oppstå når gangtrafikk forårsaker bevegelse 
mellom en lettvegg og golvbjelkene. Bevegelse oppstår 
når en platekledd lettvegg er plassert midt ute på et 
relativt mykt bjelkelag, og bunnsvillen til veggen er 
festet med små spikre i bjelkene. Golvbjelkene vil da 
ikke henge i lettveggen, men svikte litt slik at det blir 
knirk i spikerforbindelsen.

52 Utbedring
Bunnsvillen og golvbjelkene bindes sammen med lange 
treskruer som kan plasseres på skrå slik det er vist i fig. 
52. Skruehull bør forbores slik at skruehodet får anlegg 
mot selve svillen og ikke mot veggkledningen.

Fig. 52
Feste av lettvegg til golvbjelkene 

Skruene bør være ca. 100 mm lange slik at det blir godt feste i selve 
bjelken.

6 Feil i golvmaterialenes kantprofiler

61 Årsaker
Knirk kan oppstå mellom golvbord eller parkettstaver, 
eventuelt i ulimt not- og fjærforbindelse mellom plater, 
dersom profilene ikke passer godt sammen. For eksem-
pel kan en for rom pløyning gi knitrende knirkelyder. 
Rom pløyning kan oppstå i golvbord som har blitt utsatt 
for stor vannpåvirkning, som etter en vannlekkasje.

Det er sjelden knirk oppstår på grunn av feil i golv-
materialenes kantprofiler.

62 Utbedring
For golvbord eller parkett må man skifte golvet. Plater 
kan brukes på nytt når skjøtene limes godt.
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7 Andre årsaker

71 Mangelfull liming
Dersom not- og fjærforbindelsen er mangelfullt limt, 
kan det ved gangbelastning oppstå en liten horisontal 
bevegelse i den ulimte delen av skjøten. Dette kan gi 
knirkelyder. Knirk som følge av mangelfull liming ut-
bedres som beskrevet i pkt. 62.

72 Flytende golv på plastisolasjon
721 Årsak. I de tilfeller der golvplatene er lagt flytende 

direkte på plastisolasjon, kan det oppstå knirkelyder 
ved gange på golvet. Årsaken er at det oppstår en liten 
horisontal bevegelse mellom plate og isolasjon som gir 
friksjonslyd.

Problemet kan unngås ved å bruke et glidesjikt (ull-
papp eller plastfolie) mellom plate og isolasjon ved 
legging.

722 Utbedring. Eksisterende golv med problemer kan utbed-
res ved omlegging. Alternativt kan friksjonen endres ved 
å injisere voks eller lim mellom plate og isolasjon.

8 Referanser

81 Utarbeidelse
Denne anvisningen er revidert av Jon Lundesgaard. Den 
erstatter anvisning med samme nummer, utgitt i 1994. 
Prosjektleder har vært Brit Roald. Faglig redigering ble 
avsluttet i mars 2008.
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