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Hvorfor Fuktkontrollplan?



Det blir ikke oppholdsvær fordi man setter opp et bygg
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Standarder



NS 3514 Fuktkontrollplan

• Generelt

• Fuktsikringsmøter og runder

• Bestilling, mottak og lagring av materialer

• Værbeskyttelse av uferdige bygninger

• Byggtørking og klimatisering

• Fuktmåling

• Håndtering av avvik



Fuktsikringsansvarlig

Person i prosjektet har ansvaret for å koordinere arbeidet 
med fuktsikring (sikring mot fuktskader)



Fuktkontrollplan

• Skal dekke hele byggeprosessen

• Ihht. vareprodusentenes anvisninger

• I samsvar med produksjonsunderlaget 

• Kvalitetssikringsrutiner



Fuktnivå ved mottak på byggeplass



Fuktnivå ved mottak på byggeplass

Overordnet kontroll:

• Spesifikasjon ihht. 
produksjonsunderlaget?

• Skader under mottak og (eventuell) 
lagring?

• Mottakskontroll i samsvar med 
produksjonsunderlag?

Detaljert fuktkontroll:

▪ Krav til leveransefuktighet (PU)

• Kontroll av fuktnivå med 
målemetoder (NS 3512)

• Tabell 2 og ihht. 
Utførelsesklassen

• Skjema i NS 3512 –
Målprotokoll for 
mottakskontroll for fukt i 
trelast

▪ Referanse leveransefuktnivå (NS-EN 
336):

• Trelast, limtre og massivtre



NS 3512 - Mottakskontroll



Lagring og værbeskyttelse av 
trematerialer

PL 1: ingen beskyttelse
• Kun i korte perioder eller ved tiltak som gir beskyttelse mot fukt
• Konstruksjoner som gir avrenning (vertikale flater)  

PL 2: skjermet og ventilert
• Konstruksjoner med krav til under 22 % trefuktighet
• Lagring på byggeplass
• Konstruksjoner som oppføres over lengre perioder i områder med fare for 

store nedbørsmengder
• Underlaget skal ikke bidra til oppfukting

PL 3: beskyttelse med telt eller tak over tak
• Konstruksjoner med krav til under 12 % trefuktighet
• Konstruksjoner der det stilles særskilte krav til fuktnivå og utseende



Tilpass trefukt til bruksområdet



Kontroll av utførelse



Kontroll av utførelse

Overordnet kontroll:

• Værbeskyttelse under lagring ihht. FP

• Sporadiske målinger for utsatte områder 
under lagring

• Anbefales flere målinger under utførelse

• Målinger før ferdigstillelse

• Kontroll og dokumentasjon

Viktige detaljer:

• Lukking av trekonstruksjoner

• Lukking (sperresjikt) tillattes ikke før gitt 
fuktnivå er oppnådd (<20 vektprosent)

• Risikovurdering for utsatte 
konstruksjonsdeler (kompakttak, vegg 
underterreng, gulv med tett belegg o.l.)

• Anbefalt fuktnivå i veiledning til byggeteknisk 
forskrift ved manglende risikovurdering

• Tiltak ved høye verdier (supplerende 
målinger senere)



NS 3512 - Måleprotokoll



NS 3514 Fuktkontrollplan

• Generelt

• Fuktsikringsmøter og runder

• Bestilling, mottak og lagring av materialer

• Værbeskyttelse av uferdige bygninger

• Byggtørking og klimatisering

• Fuktmåling

• Håndtering av avvik



Det man trenger er beskrevet i tre standarder. Løp og 
kjøp:



Thank you for listening!


