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Byggvarme
•
•
•

•
•

Byggvarme: bruk av eksterne medier for oppvarming
av bla. nybygg og bygg under rehabilitering
Hvorfor bruke byggvarme?
Når byggvarme benyttes, må det foretas vurdering
om hva denne skal brukes til, oppvarming eller
oppvarming og tørk.
Byggvarme bør benyttes under byggeperioden når
temperaturen er under 15 grader.
Hvorfor 15 grader, optimale tørk oppnås ved
temperatur mellom 15 og 25 grader

Kvalitet, effektivitet og fremdrift
Hvordan sikre god fremdrift, riktig kvalitet og optimal fremdrift på
byggeprosjekter
Påvirkes dette av inneklima på byggeplassen?
Hvordan påvirker inneklima tørkeprosesser
Hvordan kontrollere at man har optimalt klima
Hvordan sikre at man ikke overleverer et bygg med fuktskader?

Fuktmåling
•

Fuktmåling bør alltid foretas i flere omganger under
byggeprosessen

•

Resultat av fuktmåling for både betong og trematerialer bør føres
i egen protokoll som følger prosjektet.

•

Det er viktig at den som foretar fuktmåling har kompetanse innen
fuktmåling.

•

Det er flere faktorer som kan medføre feil i måleresultatene:
• Hvor man plasserer målepunkter
• Rengjøring og tetting av målepunkt i betong
• Temperatur / temperaturforskjeller i luft og materialer
• Riktig måleutstyr tilpasset oppgaven.
• Kontrollert og kalibrert måleutstyr
• .

Fuktmåling
•

Hvilken standard finnes i dag
• NS 3511 Betong
• NS 3512 Tre.

•

Hvilken krav har byggherren i forhold til fuktmålinger i hht
standard

•

Hvilke minimumskrav er satt i forhold til inneklima under
byggeprosessen.

Fuktmåling, konsekvenser
•

Noen kjente hendelser der det ikke er blitt foretatt målinger eller at
målinger er foretatt av personell som ikke har hatt den kunnskapen som
trengs:

•

Enstav hellimt parkett på 40m² som begynte å heve i skjøtene, måling
ble foretatt av gulvlegger med plast over en kvadrat og deretter
kontrollert for kondens og konstatert tørt nok (fuktmåling ble foretatt
og verdier på 95% funnet i undergulvet. )

•

Vinylbelegg som begynte og bule etter 4 år, fuktmåling foretatt i
betonggulvet under belegg , målt verdier 93‐ 97%RF / 20°C

•

Muggsoppvekst inne i vegger 3 uker etter at avretning ble foretatt,
OSB plate og gipsplate lå ned mot råbetong som gjorde at når
avrettning ble utført ble gips og OSB platene fuktet opp via råstøp som
igjen forårsaket soppvekst på alle plater. (ingen kontroll foretatt av
entreprenør)

Overvåking av temperatur, fuktighet
og tørking i byggeprosessen
Det er på markedet flere forskjellige produkter som alle har det samme formålet, å gi
kunden oversikt over inneklima og tørkeprosess i hele byggeprosessen.
Fast monterte sensorer sender måledata via internett og data er tilgjengelig på PC, nettbrett
eller telefon
Det å kunne se status i bygget på data uten å måte være inne på bygget og foreta manuelle
målinger, er enn arbeidsoppgave mindre.
Det å kunne følge med på temperaturen og fuktigheten i både luft og materialer i bygget
gjør at styring av byggvarmen blir enklere og at energiforbruk og fyringskostnad i
byggeprosessen kan reduseres.
Det er mulig å få alarmer på SMS eller epost hvis temperatur og / eller fuktighet er over eller
under egendefinerte nivåer.
I tillegg lagres all informasjon på en ekstern server som oppbevarer dataene i 10 år og
denne dataen er tilgjengelig når som helst.
Sensorene i anleggene er i mange tilfeller ikke like nøyaktige som i utstyr anbefalt til bruk i
målinger i hht NS, og anbefales derfor ikke til sluttmålinger

Polygon AS
•

Polygon er representert i 14 land på 3 kontinenter og har omfattende
erfaring med fukt og vannskader, og midlertidige installasjoner for
temperatur og fuktkontroll

•
•

Har mer enn 62 års erfaring i Norge

•

Polygon AS kan levere
• avfukteranlegg i størrelsen fra 50m3 opptil 10000m3 pr time.
• fyrkjeler fra 100 KwH opptil 5000KwH.
• undersentraler der kunden ønsker å bruke eksisterende
fjernvarmeanlegg med tilhørende varmefordelingsmaskiner med effekt
fra 32KwH opptil 60 KwH til oppvarming.

Har mye erfaring og kompetanse og utvikler denne ved blant annet
videreutdanne flere av våre ansatte ved Fukttekniker studiet ved
Fagskolen Oslo Akershus.

