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KRITISKE FUKTTILSTANDKRITISKE FUKTTILSTAND
Gulvbelegg Kritisk 

RF/FK

Tregulv direkte på betong 60 % RF
Vinylbelegg 85-90 % RF

Linoleum 85-90 % RF

Konstruksjonstre, f.eks. sviller, stendere 20 % FK

Konstruksjonstre, f.eks. sviller, stendere 15 % FK

Invendig trepanel som skal males 15%
Kilder: Byggforsk, NS3420, 
Veiledning til Teknisk Forskrift
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Kemiskt bundet Jämnvikt 85% Byggfukt Tillskott

Kilde: Lars-Olof Nilsson, CTH

vc 0,65 vc 0,60 vc 0,55 uten silika

FUKT I BETONG 85% RFFUKT I BETONG 85% RF



• Entreprenører er lei seg på usikkre fuktmålinger
En En ganggang for for lengelenge sidensiden……!  !  



MMååleteknikleteknik

• De er like viktig å ha utdanning likevel
som at du bruker riktig utstyr



ÅÅrsakrsak tiltil fuktmfuktmåålingling

Hvorfor skal man måle fukt?

1. Innen fuktfølsomme gulv ska legges

2. Innen konstruksjoner ferdigstilles

3.  Følge uttørkingsprosessen

4.  Ingen som skal bruke huset skal 
risikere å bli syk



ÅÅrsakrsak tiltil fuktmfuktmåålingling

Opprette en tørkeplan

1. Uttørkingen starter

2. Planlegg første måling (RF % akt)

3. Eventuell korrigering av tørkeklima

4. Andre måling (RF ok)



Rådet för ByggKompetens

www.rbk.nu



RBK-auktorisert
fuktkontrollant 
betongkonstruksjoner

Måling og dokumentasjon
vedr. RF, relativ fuktighet, i 
betong

2007-10-10/TR



De samarbeidende intresentene i RBK er:

• Sveriges Byggindustrier
• Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer
• Fastighetsägarna Sverige
• Byggherrarna
• SITAC
• Boverket 



Hvorfor ?
• For å undgå problemer med innemiljø, grunnet fukt
• For å få den kompetanse som kreves

• For å få måleresultat med dokumentert målenøyaktighet

• For å få besluttningsgrunnlag innen gulvlegging

• For å kunne dokumentere ”tørr” betong ovenfor kundene

• For å oppnå kravene/kritisk RF

• For å medvirke til økt troverdighet for bransjen



Når ?
• Ved prosjektering og valg av system som påvirker tørketiden

• Under pågående uttørking for å følge opp og styre tørkeinsatsen

• For å kunne bestemme når betong kan belegges med
fuktfølsomme belegg etc.

• Ved fuktmåling i betong da ett måleverdi med kjent nøyaktighet
ønskes på en bra definert måledybde



Hva kreves ?
• Godkjent tentamen og praktiskt måleprøve

• Minimum ett år i bransjen med utdanning i tilegg

• Minimum sex måneders erfaring av aktuell målemetode

• Generell kompetanse/dyktighet

RBK, Rådet för ByggKompetens, utfør revisjoner

I Sverige har NCC, JM og deler av Skanska interne krav på
att RF-måling i betong ska utføres av RBK-auktorisert
fuktkontrollant





SluttmSluttmåålingling betongbetong



SluttmSluttmåålingling treverktreverk



SluttbevisSluttbevis

• Alle måleplasser i betongdekkene oppviser
godkjent fuktinnhold

• Alle måleplasser i klimavegger oppviser
godkjent fuktinnhold
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