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Komite SN/K 346 – Fukt i bygninger

Mandat:
• Standard Norges rådgiver i forhold til fukt i bygninger
• Uttale seg om alle standardforslag som har 

innvirkning på fukt i bygninger
• Foreslå tiltak i form av nye standarder eller annet 

som kan bidra til å få ned fuktskadeomfanget
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Medlemmer i 
SN/K 346 Fukt i bygninger:

AF Gruppen Norge AS, Anticimex AS, Arbeidstilsynet, 
Byggmesterforbundet, Direktoratet for byggkvalitet, Finisterra AS, 
Frøiland Bygg Skade AS, Gjensidige Forsikring ASA, JM Norge AS, 
Mestergruppen Bolig AS, Mycoteam AS, NHO Service og Handel, 
Norconsult AS, Norges Astma- og Allergiforbund, Norsk Hussopp 
Forsikring, Norsk takst, NTNU, Norsk Treteknisk Institutt, OPAK AS, 
Polygon AS, Recover Nordic AS, Sandland Treteknologi AS, Skanska 
Norge AS, Splitkon AS, SINTEF

Komiteleder: Stig Geving, NTNU
Prosjektleder Standard Norge: Dag Hamre
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Standarder

Komiteens har tidligere utviklet følgende to standarder:
• NS 3511 - Måling av relativ fuktighet (RF) i betong (2014)
• NS 3512 - Måling av fukt i trekonstruksjoner (2014)

Følgende standarder er under utarbeidelse:
• prNS 3514 – Fuktsikker bygging – planlegging og gjennomføring

– Høring ferdig 1. sept
– Forventet vedtatt i desember

• prNS 3515 - Vann- og fuktskader på og i bygninger – håndtering, 
strakstiltak, sanering og dokumentasjon fram til gjenoppbygging
– Høring og vedtak i løpet av 2020
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Hvorfor trenger vi en standard om 
fuktsikker bygging?

• Sove bedre om natta!!!
• 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!

• Tilgjengelig fra 
Standard Norge på 
nyåret


