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Hvorfor trenger vi en standard om 
fuktsikker bygging?
• Øke bevisstheten rundt fukt i utførelsesfasen
• Unngå fuktskader relatert til utførelsen
• Mer synlig prosess rundt tematikken
• Bestiller: Kontraktsfeste entydige krav
• Entrenprenør

– utvikle interne rutiner
– Dokumentere kravoppfyllelse
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Typiske utførelsesproblemer

Kilde : Byggforskserien
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Byggtørking
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Fuktmålinger
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4 sentrale prosessaktiviteter

Fuktsikrings-
ansvarlig

Fuktsikrings-
møter

Fuktsikrings-
runder

Fukt-
kontrollplan
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Fuktkontrollplan

• «Fuktkontrollplan med 
kontrollområder skal 
tilpasses prosjektet»

• m/ prosjekttilpassede 
rutiner og sjekklister

• m/definert 
kontrollomfang og 
hyppighet

Kontrollområder:
• Planlegging/organisering
• Bestilling, mottak og 

lagring av materialer
• Værbeskyttelse av 

uferdig bygning
• Byggtørking og 

klimatisering
• Fuktmåling
• Håndtering av avvik
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Hvor detaljert er standarden på 
faglige krav?

Normativ del (SKAL): 
• begrenset antall 

absolutte og spesifikke 
krav

Eksempel på krav:

«Fuktsikringsansvarlig skal påse at det 
planlegges og gjennomføres jevnlige 
fuktsikringsrunder , der relevante parter 
deltar, som skal dokumenteres med 
referat, bilder, sjekkliste eller liknende.»

«Før lukking av konstruksjoner skal 
fuktinnhold i treverk som lukkes inne 
(konstruksjonsvirke) kontrolleres med 
målemetoder som angitt i NS 3512.»
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Hvor detaljert er standarden på 
faglige krav?

Ikke-normativ del 
(vedlegg):
• Detaljerte eksempler på:

– Rutiner
– Momentlister
– Ansvarsmatrise
– Skjema

Utdrag fra – «Momentliste 
værbeskyttelse»:

«Følg med på værmelding om varslet 
nedbør, og vurder behov for eventuell 
tildekking med presenning eller liknende 
etter arbeidstid, og spesielt i forbindelse 
med helger.»
……….
«Vurder behov for ekstra tildekking, 
drenasje og liknende i forbindelse med 
ferier.»
……….
«Ved sen montasje av vinduer skal man 
vurdere midlertidig tildekking av 
vindusåpningene.»
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Hva med småhus/mindre prosjekter?

• Standarden er innrettet mot større/mellomstore 
byggeprosjekter

• Tilpasning småhus:
– IKKE fuktsikringsansvarlig, fuktkontrollplan, fuktsikringsmøter, 

fuktsikringsrunder
– Skal utarbeides rutine(r)/sjekkliste(r) for å dekke «resten»
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Oppsummert

• Nytt nyttig verktøy for 
bransjen!

• Forutsettes brukt for å 
oppnå poeng for 
«Fuktsikkerhet i 
byggeperioden» i 
utkast til ny BREEAM 
Nor
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