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Saneringsbransjen

• Skadesanering er innsatsen som kreves for å ta vare på eller 
redde bygninger og eiendommer i hendelsesforløp som 
vann-, brann eller naturskade. Saneringsbedriftene vasker, 
tørker, reparerer, oppbevarer og gjenoppbygger bygg og 
innbo som har blitt skadet.

• Medlemsbedriftene samarbeider tett med 
forsikringsselskapene for å sikre bygg og innbo mot 
ytterligere verdiforringelse, og på denne måten redusere 
omfanget av skadene og skadeutbetalingene.

• Skadesanering i NHO Service og Handel organiserte 22 
medlemsforetak med til sammen 127 virksomheter og ca 
2300 årsverk i 2020. Medlemmene hadde en samlet 
omsetning på 3,7 milliarder kr



Vann og fuktskader



Flere av bedriftene i saneringsbransjen har vært involvert i arbeidet med NS3515

• Ønske om felles retningslinjer for utførelse av arbeidet.
• Tydelige definisjoner på hvordan arbeidet skal utføres, metoder og målinger.
• Prosedyrekrav
• Kvalitetskrav
• Rapportering og dokumentasjon.
• HMS.
• Konkurransegrunnlag
• Undervisning og trening.

Saneringsbransjen og NS 3515



Fuktmåling

Retningslinjer for fuktmåling som er bedre tilpasset vann og fuktskader.

• Krav til personell / kompetanse

• Krav til utstyr

• Krav knyttet opp mot målemetoder i forhold til hvilke materiale(r) det 
skal måles i.



Avfukting / tørking

Definisjoner av tørkemetoder og når de skal benyttes

Når er det nødvendig å tørke
Når er det tørt nok.
Tørkemetoder:
• Overflatetørk
• Konstruksjonstørk
• Tørking av hulrom
• Tørking av objekter

Krav til rengjøring.
Krav til dokumentasjon.



HMS

Helsefokus for beboere / brukere, de som utfører sanering og 
andre involverte håndverkere.

Muggsopp og annen biologisk aktivitet er en helserisiko, og blir 
fort en problemstilling i vann og fuktskader som ikke oppdages 
fort nok, eller håndteres feil.

Riving / håndtering av material fører til at denne forurensning til 
luft, og påvirkning av innemiljø forverres betraktelig.

Avgrensning av saneringsområdet er et av flere områder i 
standarden som fokuserer på at bygningen både under 
saneringsarbeidet og i ettertid skal være trygge områder å 
oppholde seg i.



Bærekraft
Vannskader og skadeutbedring har en negativ effekt på mijøet, da det krever 
energi og det blir forurensninger med å utbedre dem.

• Avfall og avfallshåndtering
• Råvarebruk, produksjon og transport av byggevarer
• Energiforbruk til transport av personell

• Undersøkelser viser at ved å fokusere på avfukting og reparasjon fremfor 
utskifting av materialer kan miljøpåvirkningen reduseres betraktelig.

• Skadeforebygging og reduksjon av antallet og omfanget av skader er det 
beste tiltaket som vi kan bidra med.

• Ingen utreder flere skader / skadeårsaker på vann og fuktskader
• Vi har utstyr for deteksjon og automatisk avstenging av vann
• Vi har beredskap 24/7 for å begrense skadene som oppstår. 


	NS 3515 sett fra saneringsbransjen
	Saneringsbransjen
	Vann og fuktskader
	Saneringsbransjen og NS 3515
	Fuktmåling
	Avfukting / tørking
	HMS
	Lysbildenummer 8

