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Optimera er Norges største aktør innen salg
av byggevarer, trelast og interiør. For deg som
proffkunde betyr det at vi har store ressurser og
kan bidra til å løse nettopp dine utfordringer for
å skape en mest mulig rasjonell byggeprosess.

DU BYGGER – VI TAR OSS AV RESTEN

Slagordet vårt beskriver vårt tilbud til deg som
proffkunde; Du bygger – vi tar oss av resten. Det
betyr at vår viktigste jobb er å bidra til at din jobb
blir enklere, triveligere og mer lønnsom.

ET KOMPLETT TILBUD TIL PROFFEN

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, tidsbesparende kundeløsninger, et profftilpasset
sortiment, effektiv logistikk og god tilgjengelighet gjennom 100 Optimera proffsentre og Montér
byggevarehus.

RÅDGIVNING OG OPPLÆRING

Optimera har som mål å være i front når det
gjelder formidling av kompetanse – gjennom
våre dyktige medarbeidere, Optimera Akademiet
og en serie av Temahefter som regelmessig oppdateres i forhold til nye krav og regler.
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1. HVORFOR TØRT BYGG
1.1 BYGGSKADER I NORGE

Undersøkelser viser at byggskadeomfanget i
Norge årlig utgjør ca. 5 % av verdien av den totale
byggproduksjonen. I 2000/2001 representerte
dette en verdi på mellom 4 og 5 milliarder
kroner. (kilde, SINTEF Byggforsk).
Vi snakker da om skader som oppdages etter at
bygget er ferdigstilt og overtatt. Tar vi med feil
og mangler som oppdages under byggets opp
føring og som blir utbedret underveis viser andre
undersøkelser at tallene fort kan dobles.

Sammen utgjør dette et sted mellom 8 og 10
milliarder kroner, eller ca. 10 % av verdien
av den totale byggproduksjonen!
Hele 75 % av kostnadene skyldes fukt i en
eller annen form.

Mangelfull ventilering av takkonstruksjonen kan føre til store
fuktskader.

HVEM GJØR FEIL?

GENERELT

Norsk byggeskikk har vært tuftet på solide tradisjoner og erfaringer som har tatt hensyn til vårt
spesielle klima med svært varierende værforhold. Gjennom stadig større krav til komfort og
innemiljø, og samtidig en mer industrialisert
byggeprosess hvor effektivitet og kostnads
besparelse står høyest på dagsorden har en del
av denne erfaringen og håndverkstradisjonen
gått tapt.
Konkurranseforhold gjør at det i stor grad bygges
etter minimumskrav hvor selv små avvik eller feil
ofte kan forårsake store byggtekniske problemer
på sikt.
Samtidig har også de klimatiske forholdene
endret seg med mer ekstremvær, nedbørs
rekorder, vestlandsvær på Østlandet osv.
Mer ekstremvær krever bedre fuktbeskyttelse
– spesielt i byggeperioden og at strengere energi
krav med mer isolasjon og tettere bygg gjør at det
tar lengere tid å tørke ut fuktighet og samtidig
større risiko for fuktskader.

De fleste feil blir begått før selve byggearbeidet er
påbegynt, og kan ofte tilbakeføres til byggherren
selv. Årsak til skaden er da gjerne knyttet til for
kort byggetid eller at det ikke er økonomi til å
kunne foreta nødvendig detaljprosjektering.
Begge disse forholdene er det viktig å ta hensyn
til ved å benytte tørre materialer og materialer
som gir god fuktbeskyttelse og samtidig kan gi
rask uttørking.
Resultatet er at vi i dag sliter med et stort
antall byggskader som gir store økonomiske
konsekvenser for byggnæringen og en redusert
brukskvalitet for byggherrer og huseiere.

Skader som kan tilbakeføres til byggherrens
rammebetingelser utgjør ca. 20 %.
Den største årsaken til at det oppstår skader kan
imidlertid belastes de prosjekterende, –enten i
form av manglende prosjektering eller at det er
foretatt feil prosjektering slik at beskrevet løsning ikke holder mål.

Samlet utgjør skader som kan tilbakeføres
til prosjekteringen ca. 40 % av alle
byggskader.

Skade forårsaket av for dårlig ventilering av takkonstruksjonen.

Når blir feilene begått?

Nesten like mye kan tilbakeføres til utførelsen,
hvor det oppstår skader som følge av dårlig eller
feil utført arbeid.

Rundt 30 % av skadene har sin årsak i
arbeidsutførelsen, mens produkter som ikke
fungerer som forutsatt representerer de
siste 10 prosentene.
Det er med andre ord mye å hente gjennom hele
byggeprosessen!

Kilde: SINTEF Byggforsk
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1.2 REGELVERK

Kravene som stilles til norsk byggebransje når
det gjelder å bygge slik at det ikke oppstår skadelig fukt, finnes i Teknisk Forskrift til Plan og
Bygningsloven av 2010 under kapittel 13 Miljø
og Helse.
Følgende paragrafer berører temaet fukt:
§ 13-14 Generelle krav om fukt
§ 13-15 Fukt fra grunnen
§ 13-16 Overflatevann
§ 13-17 Nedbør
§ 13-18 Fukt fra inneluft
§13-19 Byggfukt
§13-20 Våtrom og rom med vanninstallasjoner

1.2.1 GENERELLE KRAV OM FUKT

Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann
og luftfuktighet skal ikke trenge inn og gi fuktskader, mugg- og soppdannelse eller andre
hygieniske problemer.

1.2.2 FUKT FRA GRUNNEN/OVERFLATE
VANN
Å kontrollere materialers fuktinnhold underveis og før lukking av
konstruksjoner er en god rutine for å oppnå regelverkets krav.

Rundt bygningsdeler under terreng og under
gulvkonstruksjoner på bakken skal det treffes
nødvendige tiltak for å lede bort sigevann og
hindre at fukt trenger inn i konstruksjonene.
Terreng rundt byggverk skal ha tilstrekkelig fall
fra byggverket dersom ikke andre tiltak er utført
for å lede bort overflatevann.

1.2.3 NEDBØR/FUKT FRA INNELUFT

(1) Fasadekledning, vindu, dør og installasjon
som går gjennom vegg, skal utformes slik at
nedbør som trenger inn blir drenert bort og
fukt kan tørke ut uten at det oppstår skader.
(2) Tak skal prosjekteres og utføres med til
strekkelig fall og avløp slik at regn og smelte
vann renner av, og slik at snøsmelting ikke
fører til skadelig ising.
(3) I luftede takkonstruksjoner hvor kondens
kan oppstå på undersiden av taktekking eller
taktekking ikke er tilstrekkelig tett til å forhindre inntrenging av vann, skal underliggende
konstruksjon beskyttes ved hjelp av et vanntett undertak.
Bygningsdeler og konstruksjoner skal prosjekteres og utføres slik at de ikke blir skadelig
oppfuktet av kondensert
vanndamp fra inneluften.
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1.2.4 BYGGFUKT

Her settes det krav til både materialer og
utførelse;

”Materialer og konstruksjoner skal være
så tørre ved innbygging/forsegling at det
ikke oppstår problemer med tilvekst av
mikroorganismer, nedbryting av organiske
materialer og økt avgassing”.

Dette setter krav til kunnskap både om produktog materialegenskaper, samt forståelse om
hvordan disse må behandles med hensyn til
lagring og håndtering på byggeplass. Om man
følger funksjonskravene som Teknisk Forskrift til
Plan og Bygningsloven av 2010 setter i kapitlene
ovenfor oppnås et tørt og fuktsikkert bygg. Veiledningen til forskriftene og SINTEF Byggforsk
Byggdetaljblader vil være til god hjelp for å finne
gode praktiske løsninger.
www.sintef.no/byggforsk/

1.2.5 VÅTROM OG ROM MED VANN
INSTALLASJONER

Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at
det ikke oppstår skade på konstruksjoner og
materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann
og kondens. Under dette punktet settes krav til
sluk i bad og vaskerom. Samtidig skal rom med
sluk ha gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for
de deler av gulvet som antas å bli utsatt for vann
regelmessig.
I praksis betyr dette at det minimum skal være
lokalt fall til sluk i dusj-sonen. SINTEF Byggforsk
og Våtromsnormen anbefaler imidlertid fall på
hele gulvet i våtrom.
Gulv, vegger og tak som kommer til å bli utsatt
for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal
utføres med fuktbestandige overflatematerialer,
(f.eks. våtromsvinyl eller fliser).
Bakenforliggende konstruksjoner og rom som
kan påvirkes negativt av fukt skal være beskyttet
av et vanntett overflatemateriale eller et egnet
vanntett sjikt. Materialer velges slik at faren for
mugg og soppdannelse er minimal.
I praksis betyr dette at hele gulvet og vegger i
dusj og andre områder med mye vannsøl som
skal flislegges først må behandles med en godkjent membran før flisene monteres.

Gulvavretting med flytsparkel tilfører bygget mye fukt og bør
utføres så tidlig som mulig i byggefasen.

Sluk, membran og løsninger omkring sluket er kritiske punkter i
forbindelse med våtrom.
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2. TØRR BYGGEPROSESS
men vil uansett koste både tid og penger. Det er
derfor god økonomi i å sette inn tiltak for å holde
bygget så tørt som mulig helt fra begynnelsen av.

Nedbør

Husk!

Diffusjon

Den fukten som ikke er tilført koster det
ingen ting å bli kvitt, og ved god plan-
legging vil det være mulig å redusere
fuktbelastningene betydelig!

Luftlekkasje

For å få til et vellykket prosjekt bør det lages en
plan for fremdriften av arbeidene. For å unngå
problemer på grunn av byggfukt må man allerede under prosjekteringen gjøre anslag over
uttørkningstider og vurdere resultatet opp mot
tilgjengelig byggetid. For å bedømme nødvendig
uttørkningstid må man kjenne kritiske fukttilstander for de materialene som inngår i konstruksjonene, og utføre fuktighetsmålinger ved
mottak og montering av byggevarene.

Fukt fra
innelufta

Byggfukt

Diffusjon

Kapillærsuging

Grunnvann

Kilde: SINTEF Byggforsk

2.1 PLANLEGGING
Generelt

Et bygg under oppførelse angripes av fukt fra
mange kilder både ute- og innefra;
nedbør
overflatevann
kondens
grunnvann
uftfuktighet etc.
I tillegg kommer fuktbelastning fra materialer
med høyt fuktinnhold som bringes inn i bygget
(byggfukt).
Det er viktig at de bygningsdelene som permanent skal være byggets beskyttelse mot utvendig
fukt utføres tidlig i byggefasen. Dermed får
bygget også god beskyttelse i byggeperioden.
Å ha god kontroll med fremdriften samt utføre
de forskjellige aktivitetene i riktig rekkefølge er
nødvendig for å få til dette.

Det er viktig å planlegge slik at aktivitetene skjer i riktig rekkefølge.

2.1.1 MATERIALVALG

De viktigste tiltakene for å unngå skader og
problemer på grunn av byggfukt er å velge
materialer og konstruksjoner som inneholder lite
fukt. Samtidig må konstruksjonene utformes slik
at de gir mulighet for rask uttørking av eventuelt
fuktoverskudd. Valg av Optimera Byggsystemer
konstruksjonspakke eller elementer kan være
med å redusere faren for byggfukt ved at bygget
blir raskere tettet.

2.1.2 FREMDRIFTSPLAN

Fremdriften må planlegges på en slik måte at
materialer og konstruksjoner ikke utsettes for
unødige fuktbelastninger. Det betyr blant annet
at taket må være tett før de innvendige a
 rbeidene
påbegynnes.
Sett krav til hvilke arbeider som blir utført først
for å få en fortløpende tetting av bygget. Ved
bygging i kritiske perioder bør en vurdere værforholdene og planlegge fremdrift og eventuelle
tiltak deretter.

Byggeplassen må sjekkes for avrenning av
vann, vannansamling, drenering, fall ut fra
grunnmur etc.

Overskuddsfuktighet som finnes inne i bygget
og konstruksjonene (når det lukkes) bør tørkes
ut ved hjelp av varme og fjernes ved hjelp av
avfuktingsutstyr. Dette kan gjøres på ulike måter
8
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2.1.3 MATERIALBESTILLING/VAREMOTTAK

Velg byggemetode, tekniske løsninger og
produkter iht. det klima bygget skal oppføres i.
På grunn av ulike forutsetninger for uttørking må
det stilles følgende krav til maks fuktinnhold i
materialene ved levering og innbygging:
Fuktømfintlige materialer, f.eks. gips, inn
vendige kledninger og gulv, bør leveres til bygget
først når de skal benyttes. Materialene må
beskyttes både mot oppfukting og sterk uttørking
på byggeplassen. Dette gjelder ved mellomlagring
og bruk.
v/levering

Sørg for god tildekking av fuktømfintlige materialer ved lagring
på byggeplass.

Skurlast

20 - 22 vekt-%

Høvellast

18 - 20 vekt-%

v/innbygging
Lukkede konstruksjoner over bakken

VIKTIG!
Planlegging
materialvalg
bruk av precut
god vareflyt
fuktsikker lagring
nødvendig tildekking
rask tetting av bygget

18-20 vekt-%

Lukkede konstruksjoner under bakken
Trykkimpregnert

15 vekt-%
< 15 vekt-%

Bygningsplater

12 vekt-%

Listverk

15 vekt-%

2.1.4 LAGRING PÅ BYGGEPLASSEN

Det må lages til muligheter for å lagre varene
tørt på byggeplassen (telt, container, presen
ninger etc). Varene må være pakket inn korrekt
fra leverandør når de blir levert byggeplassen.
Få oversikt over når dører og vinduer er planlagt
levert, slik at åpninger blir tettet raskest mulig.

2.2 TOMT OG GRUNNMUR
2.2.1 KRYPEROM

Fuktskader på undersiden av golvkonstruk
sjonen som følge av for fuktig klima i krype
rommet, er svært utbredt. Derfor er det viktig å
gjøre tiltak for å begrense fuktigheten.
Ligger kryperommet lavere enn terrenget rundt
må det dreneres. For å hindre fuktavdunsting
fra grunnen må denne tildekkes med en 0,2 mm
aldringsbestandig plastfolie. Sørg for tilstrekkelig
utlufting av kryperommet. Det bør være minst
1,5 ventil (10x10 cm) pr 10 m2 grunnflate. Dersom
bygget ligger vindutsatt til kan dette reduseres
til 1 ventil/10m2 grunnflate. Lufting av krype
rommet over tak vil være en fordel der det er lite
vind, eller hvor det er vanskelig å få til kryss
lufting i ringmuren. Det må lages inspeksjons
luker slik at man har tilgang til kryperommet for
kontroll.

Evt. Rockwool
Støpeplate Pluss

Fuktigheten i kryperom kan bli meget høy om ikke tiltak er gjort
for å drenere og lufte ut.

2.2.2 GULV PÅ GRUNN

Ved gulv på grunn plasseres gjerne isolasjonen
under betongen. Fuktsperren/radonsperren
legges over isolasjonen før betongplaten støpes.
I de tilfellene hvor deler av isolasjonen legges
over betongen, regnes den som en del av overliggende konstruksjon. Fuktsperren/radonsperren
legges i dette tilfellet oppå betonggulvet der
dette kreves (tilfarergulv, parkett/laminat ol.).

NB: Kuldebroer utgjør en kondensfare, og

 roblematikken rundt kuldebroer er viktig å ta
p
tak i for å redusere faren for fuktskader og dårlig
innemiljø. Varmetapet fra kuldebroene beregnes
i energiregnskapet for bygget.

Plassering av ventiler i grunnmuren





Under betongplaten må det være drenerende
masser. Min. 10 cm for isolerte gulv og min. 40
cm for uisolerte. Fundamenter må føres ned/
settes på bæredyktig og drenerende grunn.
Utvendig markisolering må benyttes dersom det
er telefare. Dreneringen skal ikke legges lavere
enn bunnen av fundamentet. Dette for å hindre
setninger på grunn av senking av grunnvannstanden.





Gulv på grunn med underliggende varmeisolasjon
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2.2.3 KJELLER YTTERVEGG

Gulv og yttervegg under terrengnivå skal
dreneres.
Muren skal fuktsikres ved at det etableres et
kapillærbrytende sjikt på utsiden av
isolasjonsmateriale, drensplate eller en grunnmursplate.

VIKTIG!
Kryperom
drenering
tildekking av grunnen
god utlufting
inspeksjonsmulighet
Gulv på grunn
drenering
drenerende masser
isolering
dampsperre/radonsperre
Kjellermur og gulv
utvendig isolasjon
ev. grunnmurplater
ikke kontakt mellom mur og treverk
Se rådene for bruk dampsperre på
yttervegger under terreng

12

Utvendig isolering gir en fuktsikker
konstruksjon. Kjellerytterveggen kommer
i et annet klima, og blir varmere og tørrere.
SINTEF anbefaler at min. 150 mm av isolasjonen p
 lasseres utvendig, og at forholdet mellom
utvendig og innvendig isolasjon er 50/50, men
helst mesteparten utvendig. Dersom det er
våtrom anbefales det at over halvparten av den
totale isolasjonstykkelsen plasseres utvendig.
Den utvendige isolasjonen må tåle fuktighet.
Vann fra taknedløp og overflatevann skal ledes
bort fra bygningen. Kjellervegger som ikke
isoleres utvendig bør ikke isoleres mer enn 50 mm
innvendig for betongyttervegger, og 100 mm for
yttervegger av lettklinker eller pore-/gassbetong.
Plassér bindingsverk 20 mm fra kjellerveggen for
å unngå oppfukting av treverket. Når min. halvparten av isolasjonen monteres utvendig er det
ikke nødvendig med dampsperre på innvendig
side i tørre rom.
Der dette ikke er mulig gjelder følgende tommel
fingerregel: Hvis halve vegghøyden eller mer
er tilbakefylt, skal det ikke brukes dampsperre.
Dette vil hindre en naturlig fuktvandring og
uttørking av muren.
Sørg alltid for at rom under terreng har opp
varming og god ventilasjon. Da oppnår man
et lavere fuktinnhold i inneluften. For våtrom
under terreng gjelder andre betingelser.

2.2.4 BESKYTTELSE AV GULV OG GRUNN

Gulv og grunnmurer som blir stående en stund
før bygget påbegynnes bør dekkes til for å holdes
så tørre som mulig. Om vinteren bør man sørge
for at de holdes rene for is og snø, som ellers må
tines og tørkes ut etter at varmen er satt på.

2.3 RÅBYGG

Det bør være ferdig planert rundt murene før
man begynner med råbygget. Terrenget skal ha
et fall på 1:20 ut fra bygningen. Hold det ryddig
langs veggene i byggeperioden. Unngå å bruke
områder inntil veggene som lagringsplass. Det
kan resultere i både oppfukting av de lagrede
materialene og veggen.

2.3.1 ETASJESKILLER

En gjennomvåt trebjelke trenger både lang tid og
mye energi for å tørke opp igjen.
Når det velges plattformløsning er det viktig at
vegger og tett tak kommer på plass uten unødig
opphold slik at etasjeskilleren ikke ”blir bunnen i et svømmebasseng”. Ved store nedbørs
belastninger, og spesielt ved sludd og våt snø
bør plattformgulvet tildekkes. Det må benyttes
fuktbestandige materialer, f.eks. gulvsponplater
av ekstra kvalitet. Samtidig må det benyttes et
dertil egnet lim, som tåler de opptredende fuktbelastningene.

Montering av gulvspon på etasjeskiller krever fuktbestandige
materialer.

Det er ikke byggetiden men nedbørsbelastningen
under byggeperioden som er kritisk.
Dersom det er fritt vann, rim eller snø på
bjelkene må dette fjernes fra bjelkene før legging av undergulvet. Når det benyttes plater til
undergulv, skal disse i tillegg til helliming av
plateprofilene, også limes til bjelkene. Skruer
anbefales framfor spiker, da skruer reduserer
faren for knirk.
Årsaken til knirk kommer oftest av at undergulv
og bjelkelag har blitt så oppfuktet i byggeperioden at det etter uttørking oppstår en glipe
mellom dem.

Unngå kuldebro i forbindelse med stålbjelker.

VIKTIG!

NB! Dersom undergulvet ikke blir etterspikret/

Terreng/råbygg
planering fall 1:20
tildekning inntil byggestart

Legges det inn ståldrager som en del av bæringen i en etasjeskiller skal denne plasseres på en
slik måte at den ikke skaper en kuldebro i konstruksjonen. I motsatt fall vil den kunne bidra
til å skape kondensproblemer som fukter ned de
omkringliggende trekonstruksjonene.

Bjelkelag og gulv
fuktbestandige materialer
tildekning inntil taket er tett
vannfast lim
skruer fremfor spiker
fuktighet i trykkimpregnert virke
unngå kuldebroer

skrudd vil det oppstå knirk når gulvet ”rir” på
festemidlene.
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Vurdér å ta åpninger i gulvet, først etter at bygget
er tett og lukket.

BILDET
MANGLER

Når det gjelder bruk av trykkimpregnert trelast i
bjelkelaget, vær oppmerksom på at den leveres
med høyere trefuktighet enn vanlig konstruksjonsvirke i gran. (Se oversikt side 10!). Det må
derfor sørges for at trykkimpregnert virke har et
foreskrevet fuktighetsnivå, før montering. For
konstruksjoner som balkongbjelker og lignende,
som bygges inn, er dette spesielt viktig.

2.3.2 YTTERVEGGER

Som hovedregel kan vi si at all trelast som brukes
til yttervegger i hus, skal ha maks. fuktinnhold
18–20 vekt-% med mer isolasjon og tettere bygg
bør fuktigheten reduseres ytterligere fra tidligere
anbefalinger.
Fuktigheten i norsk klima varierer mye med årstidene, og det er viktig å beskytte trematerialene
under transport, lagring og under byggeprosessen. Sørg for at trelasten alltid er godt tildekket
og blir lagret på solide underlag, godt opp fra
bakkenivå.

NB! Levering tett opp til brukstidspunkt vil gi

Snitt av typisk yttervegg i lett bindingsverk.
Overgang bjelkelag/vegg tettes med en pappstripe eller svillemembran som klemmes mellom veggens vindsperre og svill.

mindre eksponering for fukt. Precut/konstruksjonspakke er enklere å tildekke eller lagre under
tak.
Ved ”plate på mark”-løsninger er det viktig at
oppsugning av fukt fra betongen stoppes ved
hjelp av en grunnmurspapp eller en sville
membran (se foto). Dersom det benyttes en
mineralullstrimmel mellom svill og underlag
(laftevatt) må denne holdes tørr. Ved trebjelkelag
og dobbeltsvilløsninger bør det tettes mellom
vegg og golv ved en overlappingsløsning med
papp som er klemt mellom svill og grunnmur
og veggens vindsperre.
Dersom veggene bygges ferdig med vindsperre
og utvendig kledning for deretter å monteres på
dekke- eller bjelkelagsforkant, må tetting mot
inntrenging av fukt utføres tilsvarende.

NB: Isoleringsarbeidene skal ikke startes før
 ygget er tett! I den kalde årstiden må både
b
isolasjon og dampsperre monteres før bygget
varmes opp.
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2.3.3 YTTERTAK

Valg av tekkemateriale er en viktig del av fuktsikringen, men langt fra den eneste. Når man
vurderer fuktrisiko i forbindelse med yttertak må
følgende forhold tas med i betraktningen.
Takets utforming
Valg av tekkemateriale
Konstruksjonsprinsipp
Undertaksløsning
Klimaforhold lokalt
Disse forutsetningene henger innbyrdes sammen
slik at valg av tekkemateriale (for eksempel en
bestemt type takstein) vil påvirke valg av undertaksløsning, krav til takfall, etc. Vestlandsvær
med mye vind og regn setter andre krav til undertak og tekkematerialer enn værforholdene i de
indre strøk i Østlandsområdet. Men også på Østlandet kan klimaet være tøft, og også her må det
gjøres vurderinger ut ifra hvor bygget skal ligge.
Til hjelp for valg av takkonstruksjon og tekking
se tabellen på side 42. (Kilde SINTEF Byggforsk).

Valg av tekkemateriale og undertak må sees i sammenheng når
fuktrisiko skal vurderes.

Skrå tak

Fuktskader tilknyttet skrå tak har vært økende
de siste år. Flere bygg bygges i dag med skrå tak
samtidig som nye og forenklede løsninger krever
god fuktteknisk forståelse og nøyaktig utførelse
av detaljer for å fungere som forventet.

Bærende taktro

Dette er en solid konstruksjon som gir et godt utgangspunkt for å få til et tett tak. Bærende taktro
er nødvendig når det skal tekkes med takbelegg,
takshingel, torv og lignende, men vil også gi et
solid og stabilt underlag for lektede taktekninger
med et tett og solid underlagsbelegg.

Her oppstår problemene med utettheter! 1) Skjøter i det lufttette
lag 2) Gjennomføringer i det lufttette sjiktet 3) Skjøter ved overganger mellom vegg og tak 4) Skjøter ved dører og vinduer 5)
Skjøter ved fundament 6) Skjøter ved dekke og kryperom

VIKTIG!
Yttervegger over terreng
max 20 vekt % fukt i trematerialer
over terreng
sikre bunnsvill mot fukt fra grunnmur
beskytte toppsvill til taket er tett
vurdere precut/konstruksjonspakke
og element
isoler aldri før bygget er tett
ikke varm opp bygget før damp
sperren er montert
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Forenklede undertak

Benyttes i forbindelse med lektede taktekkinger
(takstein, takplater av metall, etc)
Forenklede undertak leveres enten som plateeller rulleprodukter og er som navnet tilsier
forenklet i den forstand at de har begrenset
bæreevne og avstivning. Bruk av forenklet
undertak krever spesiell nøyaktighet i
forbindelse med detaljer som gjennomføringer,
og avslutninger ved møne og raft.

NB: Forenklede undertak leveres både som
dampåpne og damptette og det er svært viktig
at det tas hensyn til dette når den øvrige del av
takkonstruksjonen skal bygges opp.
A: Forenklet dampåpent undertak

SINTEF Certification

Et forenklet dampåpent undertak er spesielt godt
egnet for bygg med isolerte skråtak. Det damp
åpne undertaket fungerer da både som undertak
og vindsperre i ett og det er dermed ikke nødvendig å etablere luftespalte mellom undertaket
og isolasjonen. Isolasjonen kan dermed dyttes
helt opp under det dampåpne undertaket.

Nr.

B: Forenklet damptett undertak

20239

Utstedt:
Revidert:

19.10.2012

Gyldig til:

01.01.2018
1 av 4

Side:

TEF Byggforsk bekrefter at

tiform Undertak

gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Forskrift om tekniske krav
Bærende taktro av rupanel, her over et kaldt luftet loft.
uksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet

sperre
ktet er
et lag
med et
0 mm
nt på
m.

Et forenklet damptett undertak er særlig godt
egnet i bygg med kaldt loft og uisolerte driftsbygninger (landbruk, industri etc), men kan også
benyttes i isolerte skråtak forutsatt at det etableres luftespalte mellom undertaket og isolasjonen.

NB: Valg av undertak får konsekvenser for
 vordan den øvrige del av konstruksjonen skal
h
bygges opp og bør vurderes i sammenheng med
type bygg, type taktekking, takfall, formen på
taket og forventet klima og værpåkjenninger
(se tabell side 44).
Kaldt ventilert loft

Både bærende og forenklet undertak kan benyttes i en takkonstruksjon med kaldt ventilert loft.
Begge løsningene krever imidlertid god gjennomlufting med ventiler i begge gavlveggene.
Husk god vindtetting ved luftespalte langs raft.

Tak med kaldt uventilerte loft

Fig. 1 Undertak montert parallelt med taksperrene.
Optiform
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Optiform Undertak montert parallelt med taksperrene

Denne løsningen er forholdsvis ny, men har vist
seg som en gunstig løsning. Selve loftsrommet
er uluftet og uten åpninger til det fri. Løsningen
forutsetter at det brukes et kombinert under-

tak og vindsperreprodukt, slik at fukt lett kan
diffundere ut gjennom det dampåpne under
taket. Luftingen skjer mellom undertak og
tekking. Løsningen kan benyttes på de fleste
bygninger og gir bedre tetthet, redusert fare for
brannspredning og god beskyttelse mot inn
blåsing av sne o.a.

Taktekning
Lekter
Sløyfer
Undertak
Luftespalte
Vindsperre

Isolerte skråtak

Isolerte skråtak kan også bygges med bærende
taktro eller forenklet undertak. Disse kan igjen
bygges opp som to forskjellige konstruksjoner;

A. Damptett (isolert skråtak med luftespalte)
B. Dampåpent (kombinert undertak og vindsperre)

Isolasjon
Dampsperre
Himling

Damptett konstruksjon

I et isolert skråtak med damptett undertak, må
det etableres luftespalte. For tak med lengde
7 meter fra takfot til møne, skal luftespalten
være min. 50 mm. Når avstanden er over
7 meter må spalten økes til 75-100 mm. Disse
store takene kan med fordel kryssluftes.

NB! Detaljer i forbindelse med luftinntak i raftet
og lufting over/ut av mønet er svært viktig, og en
forutsetning for at isdannelse og mulige fukt
skader ikke skal oppstå.
For tak over 12 meter er det fuktteknisk ikke
forsvarlig å fortsatt bygge med luftespalte.
Her vil et varmt kompakt tak være den riktige
løsningen. Mellom luftespalten og isolasjonen
må det m
 onteres et vindsperreprodukt som er
diffusjonsåpent.

Prinsippskisse isolerte skrå tretak med lufting under undertaket.
(Damptett undertak).

VIKTIG!
Skrå tak
valg av konstruksjon/tekkemateriale
diffusjonstett/diffusjonsåpen løsning
gjenomføringer i forenklede undertak
rask tekking ved bruk av forenklet
undertak
min. 50 mm luftespalte ved isolerte
skrå tak med damptett undertak
lufting ved raft og over møne

Sløyfetykkelse ved forskjellige takfall
15 - 33 grader

min. 36 mm

34 - 39 grader

min. 30 mm

over 39 grader

min. 23 mm

Tabellen gjelder for skrå tak med maks. 7 meter fra takfot til
møne. Ved større takflater må dimensjonen på sløyfer og lekter
økes til 75-100 mm. Byggforskserien: Byggdetaljer 525.102

Flatt kompakt tak

Kompakte tak, også kalt varme tak, består av
ett eller flere lag som ligger så tett sammen som
praktisk mulig. Kompakte tak har ikke det vanlige
luftsjikt mellom varmeisolasjon og taktekning,
så varmegjennomgangen gjør at snø vil smelte.
Med flate tak mener vi tak med helning mindre
enn 6° (1 : 10). Alle tak må ha tilstrekkelig fall slik
at regn og smeltevann renner av.
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Denne løsningen kan også benyttes i forbindelse
med bærende taktro forutsatt at denne også er
diffusjonsåpen (rupanel eller gips). Det kombinerte undertaket/vindsperren vil da fungere som
et dampåpent underlagsbelegg.

Taktekning
Lekter
Sløyfer
Undertak
Luftespalte
Vindsperre

NB! For et dampåpent undertak er det krav både

til vann- og vindtetting. Sørg derfor for at alle
skjøter er klemt/limt tette, og at det etableres en
tett overgang mellom tak og vegg.
(Følg anvisning fra den enkelte leverandør!)

Isolasjon
Dampsperre
Himling
Prinsippskisse isolerte skrå tretak med lufting under undertaket.
(Dampåpent undertak).

Sørg også for at det etableres god lufting i forbindelse med takfot og møne. Ved takfoten må
undertaket avsluttes i raftekassen eller over
forkantbordet. Ved sistnevnte løsning må tak
rennen klosses ut for å få til et tilfredsstillende
luftinntak.

Terrasser

Fukt- og byggteknisk stilles det samme krav til
terrasser som til flate tak.
Terrassen skal imidlertid også ivareta andre
funksjoner som belastning fra gangtrafikk,
hagemøbler, matlaging etc. I tillegg skal sikkerheten for de som befinner seg der også ivaretas.
Viktige punkter i forbindelse med fuktsikkerhet
og terrasser:
drenering/fall til sluk
avslutning mot dørterskel/vegg
membran/rekkverk
isolasjon/lufting
Ved treterrasser bør isolasjonen plasseres oppå
bjelkelaget.

Tretremmer
Tekning
Isolasjon
Dampsperre
Bærekonstruksjon

Prinsippskisse som viser terrasse med all isolasjon på oversiden
av bærekonstruksjonen (kompakt tak).
Se Byggforskserien: Byggdetaljer 525.207
Kilde : Sintef Byggforsk.
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NB! Terrasser bør aldri plasseres over våtrom.
Sørg for tilstrekkelig fall til sluk slik at deler av
terrassen ikke blir stående under vann. En skade
i tekkingen vil da meget raskt kunne fukte ned
hele konstruksjonen. Terrassegulvet etableres min. 50 mm lavere enn gulvet inne i huset.
Benytt beslag langs alle vegger og ved dørterskeler. Disse føres så høyt at fuktigheten ikke
trekker over selv ved situasjoner med mye snø og
is. Uansett hvilken type membran som benyttes
må den beskyttes så den ikke får skader fra trafikk eller andre forhold på terrassen. Spesielt er
det viktig å sørge for at festing av rekkverk eller
annet utstyr ikke ødelegger membranen.

2.3.4 VINDSPERRE

Hovedoppgaven til en vindsperre er å sørge for
fuktsikring og vindtetting. Vindsperren m
 onteres
derfor alltid på kald side av konstruksjonen,
hvor den fungerer som andre sjikt i en to-trinns
tetting. (se prinsippskisse!) For å ivareta kravene
til et fuktsikkert og vindtett bygg stilles det
følgende krav til vindsperresjiktet:
lufttetthet materiale
lufttetthet konstruksjon
vanndampgjennomgang
(diffusjonsåpenhet)
vind-/skiveavstivning
Rent fuktteknisk er det fordel med en så
diffusjonsåpen vindsperre som mulig
(lavest mulig vanndampmotstand).
Type

Tykkelse

Vindsperre, anbefaling
SINTEF Byggforsk (maksimum)

Ekvivalent
luftlagstykkelse/
sd-verdi (m)

0,5

Asfaltimpregnert cellulosepapp

1

Asfaltimpregnert, porøs trefiberplate

12

0,17

Gipsplate (GU)

9,5

0,09-0,12

Gipsplate

9,5

0,053

Glassfiberarmert kraftpapir

0,02

Impregnert kraftpapp

0,03

Kartong med akrylbelegg

0,31

Plastfiberduk av polyetylen

0,017

Polyetylenbelagt kraftpapir

1,17

Trefiberplate, hard

3,2

0,37

Trefiberplate, porøs

12

0,074

Kilde: Sintef Byggforsk.

Fuktig luft fra eventuelle luftlekkasjer i dampsperren vil da lettere slippe gjennom vindsperresjiktet slik at det ikke dannes kondens og vanndamp i konstruksjonen.

VIKTIG!
Dampåpen konstruksjon
gjennomføringer/detaljutførelser
øket sløyfetykkelse
klemte/limte skjøter
lufting ved takfot/møne
umiddelbar taktekking
Terrasser
fall ut fra vegger til sluk/renne
varmekabel i utvendig nedløp
min. 50 mm nivåforskjell
terasse/innegulv
beskyttet membran
lufting om mulig
nøye med beslag/detaljer
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Vindsperre på rull (folier)

Vindsperrer på rull leveres både i organiske og
uorganiske materialer. Generelt vil de uorganiske
variantene være mest fuktsikre og ha gjennomgående bedre fukttekniske egenskaper enn de
“eldre” organiske fuktvariantene. Samtidig
produseres disse i etasjehøye mål noe som gir
minimalt med skjøter og fullstendig tett overgang ved alle gjennomføringer.






NB! For å oppnå tilfredsstillende tetthet er det



krav til at alle vindsperrer av folie skal ha klemte
eller tapede skjøter (se prinsippskisse).

Prinsipdetaljer fra Optimera
Byggsystemer





Vindsperrer av folie krever separat avstivning
(med stag eller skråbånd) for at stenderverket skal oppnå tilfredsstillende mekanisk
styrke. Vindsperrer på rull kan også benyttes i
kombinasjon med asfaltplater eller GU-gips som
en ekstra fuktsikring og vindtetting.
Eksempler på tilfeller hvor dette kan være
aktuelt er følgende:
bygg med åpen fasadekledning (spalte
panel, fasadeplater) (UVbestandig duk/folie)
bygg som blir stående lenge før kledningen
monteres
bygg i områder med mye slagregn
bygg med store krav til tetthet

Når det benyttes stive vindsperrer skal underkant av disse alltid løftes fra underliggende
sokkel/grunnmur for å hindre oppsug av fukt.
Ved vindu- og/eller døråpning kan vindtettplater
bli utsatt for direkte fukt i form av slagregn.
Disse må beskyttes inntil dør/vindu er satt inn
og permanent tetting er utført. Også for vindtett
plater er det viktig at skjøter og avslutninger
utføres så tett som mulig. Alle skjøter skal derfor
utføres på stender/spikerslag og klemmes med
lekte, sløyfe eller tapes. For gipsplatene finnes
også en skjøtelist i plast som gjør det mulig å få
en tett skjøt uten spikerslag. Vindtettplater har
en tykkelse (6,5 til 12,5 mm) noe som betyr at de
kan oppta fukt, f.eks. i forbindelse med slagregn.
For å unngå nedfukting er det viktig å beskytte
platene der fuktbelastningen er størst (sprut fra
takdrypp ol.).

VIKTIG!
Vindsperre på rull
alltid klemte skjøter
konstruksjonen må avstives
alltid økende diffusjonsåpenhet
utover i konstruksjonen
klemt avslutning ved topp og
bunnsvill
klemte tilslutninger rundt dører
og vinduer
unngå skader!

NB! Sett gjerne opp takrenner på et tidligst
 ulig tidspunkt og vent med å skjære ut
m
åpninger for dører og vinduer så lenge som
mulig.
Det er viktig å beskytte vindsperren mot skader,
for å hindre vann i å trenge inn i konstruksjonen.

Det er viktig å tette alle gjennomføringer. Enten i form av rørmansjetter eller butyl tettebånd.

NB: En slik løsning forutsetter at vindsperren på

rull er mer diffusjonsåpen enn asfalt– eller gipsplatene de skal beskytte!
I dag finnes det vindtettingsplater på markedet
som er godkjent for eksponering for vær og
vind i minst 12 mnd. Slike plater er produsert
i uorganiske materialer og er derfor et bra
alternativ for å hindre fuktskader.

Vindsperrer på platebasis

De to mest brukte vindsperrene av denne typen
er asfaltimpregnerte trefiberplater og gipsplater.
Begge variantene kan benyttes uten ytterligere
avstiving av konstruksjonene i småhus opp til
3. etg. Når plater blir brukt som vindavstivning
må skjøter utføres på svill eller spikerslag.
Etasjehøy vindsperre på rull gir en tett og god løsning.
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Det er viktig å tape alle skjøter/ overganger på dampsperren.

VIKTIG!
Vindsperre på platebasis
hold avstand fra terreng
klem skjøter
spesiell beskyttelse ved åpninger
ta åpninger så sent som mulig
beskytte mot mekaniske skader
unngå sterk nedfukting
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To-trinns tetting ved innsetting av vindu.

2.3.5 VINDUER/DØRER

Innsetting av vinduer og dører skal utføres med
to-trinns tetting. Dette sikrer mot at fukt som
driver inn mellom kledning og vindus/dørkarm
kommer videre inn i konstruksjonen. Dette kan
oppnås ved at vindsperrer på rull går kontinuerlig inn på karm og klemmes med en klemlist. Der det benyttes stive vindsperrer, gips-/
asfaltplater festes det en rims på stenderverket
rundt å
 pningen før vindtettplatene monteres.
Mot karmen klemmes den med en list, eller den
klemmes mellom kledningen og vinduskarmen,
og mot bindingsverket med vindtettplatene.
Detaljene ved vannbrettbeslagene over og under
vinduer er viktige og må utføres slik at det også
her oppnås to-trinns tetting. Vann som slipper
inn gjennom ytterkledningen over vinduer og
dører skal kunne dreneres ut via sålebenk
beslaget.

2.3.6 UTVENDIG KLEDNING

Bygget skal være tett før det lukkes. Det
betyr at taket skal være tett når de utvendige
kledningsarbeidene settes i gang. Om mulig
bør også takrenner monteres tidlig for å unngå
takdrypp og sprut på vindsperre og kledning.
Ved byggemetoder hvor ytterveggene kles
ferdig på forhånd er det ekstra viktig å beskytte
konstruksjonen inntil taket er på og gir permanent beskyttelse. Den utvendige kledningen er
husets regnfrakk, og akkurat som for regnfrakker
finnes det gode og dårlige løsninger for ut
vendige kledninger. De fleste av oss har en eller
annen gang gått med en regnfrakk som riktignok
holdt vannet ute, men hvor vi likevel ble våte
innenfor.


For at dette skal fungere er det viktig å benytte

en to-trinns tetting (utlektet kledning). Ytterkledningen fungerer da som en regnskjerm og
hindrer det meste av fuktigheten i å trenge inn i
konstruksjonen. Den lille fuktigheten som måtte
komme gjennom kledningen stoppes av vindsperresjiktet. Det utlektede hulrommet mellom
de to sjiktene sørger for drenering og utlufting.

Stående kledning, to-trinns
tetting. Fukt som vandrer utover i

konstruksjonen vil passere den diffusjonsåpne vindsperren og
luftes ut i hulrommet.














Luftspalten har derfor flere funksjoner:

virker trykkutjevnende ved vindpåvirkning
forhindrer regngjennomslag i å trenge videre
inn i veggen
ventilerer bort vanndamp som kan diffundere
ut fra innsiden av konstruksjonen

Det er viktig å tape alle skjøter/ overganger på dampsperren.

VIKTIG!

Når det blåser og regner mot veggen vil det
oppstå et overtrykk i hulrommet som hindrer
vann fra å suges inn. Dersom det allikevel skulle
trenge inn vann gjennom kledningen (via sprekker eller utette omlegg) vil dette dreneres ut i
bunnen av hulrommet.

Vinduer
totrinnstetting
riktig dimensjonerte beslag
med oppbrett
klemte skjøter
min. 10 mm avstand mellom
beslag og kledning

NB! Luftespalten skal ikke gå kontinuerlig rundt
 jørner. Dette vil bidra til et trykkfall i lufte
h
spalten slik at effekten av overtrykket forsvinner.
Det er derfor å anbefale at det monteres en
lekt vertikalt på hjørnene for å stenge for luft
transporten.

Eksempel på løsning med to-trinns tetting over og under vindu.
Beslag utført uten underliggende trevannbrett. Drensåpning
mellom vannbrettbeslag og kledning over vindu er viktig, det
samme er det lengre utstikkende beslaget over.
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Avstanden fra bunn kledning til mark skal være minimum 300
mm. Kledningen skal være skråskåret i bunnen og endeveden
skal behandles med beis/maling som øvrig overflate.

Eksempel på utradisjonell bruk av kledningsbord.
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og sløyfer som benyttes til kledningsarbeidene gi
en betydelig øket sikkerhet mot råte og soppangrep på materialene. Det finnes også treverk som
naturlig har en større motstandskraft mot slike
angrep enn vanlig norsk gran og furu, slik kledning kan også være et godt alternativ.

Som nevnt innledningsvis er det selve
løsningen vel så mye som type kledning som
bestemmer hvor motstandsdyktig den vil
være og hvilken beskyttelse den vil gi huset.
Detaljer som takutstikk, beslag, skikkelig
takrennesystem, bortleding av vann fra
sokkel/mur o.s.v. vil være viktige detaljer for
å oppnå en god beskyttelse.
Enten huset skal beises eller males er det viktig
at dette gjøres så raskt som praktisk mulig etter
at det er ferdig kledd og forholdene ligger til rette
for det.

To-trinns tetting benyttes både for liggende og
stående trepaneler. På steder med mye slagregn
vil nederste del av veggen være mest utsatt for
skader. Liggende kledning kan da være en mer
praktisk løsning enn stående fordi det da er enkelt
å skifte ut bord nederst på veggen.

NB! Skjøter i stående kledning bør unngås så
langt som mulig. Om det likevel ikke er til å
unngå bør de skråkappes og plasseres så høyt på
veggen som mulig.
Rundt vinduer og dører er det viktig at det blir
etablert totrinns tetting slik at vindsperren er tett
mot karmer for at eventuelt vann som driver inn
avvises og dreneres ut. (Se avsnitt om innsetting
av vinduer og dører).
I forbindelse med beslag rundt åpninger eller
andre steder på veggen skal det være 8-10 mm
åpninger til treverk og kledningen skal skråkappes
og behandles på samme måte som i bunnen. Utvendig kledning kan også fås levert grunnet eller
ferdig malt med 2 strøk fra leverandør. Dette kan
være et meget godt alternativ spesielt når det
går en tid før den permanente etterbehandlingen
kan foretas. På ekstremt utsatte steder kan bruk
av impregnerte materialer til både bord, lekter
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VIKTIG!
Kledning
to-trinns tetting med min. 25 mm
utlekting
min. 30 cm fra bakkenivå
unngå skjøter
detaljer ved vinduer og dører
min. 10 mm avstand til beslag
ferdig grunnet et alternativ
trykkimpregnering ved ekstreme
forhold
lengde og utforming av tak utstikk
skikkelig takrennesystem

Eksempel på fuktskade i kledning som er ført helt ned til bakken.
(Foto Byggforsk).

Utlekting
20°
Skråskåret
og overflate–behandlet
endeved

Ferdigmalte kledningsbord gir økt sikkerhet mot råte og
fuktskader. (Ref. Byggeindustrien nr. 10 -2003)

Et riktig dimensjonert og utført takutstikk er av vesentlig
betydning både for beskyttelse av kledningen og for å få effekt
av to-trinns tettingen.
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VIKTIG!
Teglforblending
min. 25 mm avstand mellom
isolasjon og tegl
unngå mørtelbroer mellom vegg
og forblending
drenering ved sokkel, åpne
stussfuger
murbindere med fall utover

Forblendet yttervegg

Bindingsverksvegger med utvendig teglfor
blending skal ha et luftet hulrom bak teglfor
blendingen. Hulrommet skal være minst 25 mm
ved bruk av murplater. Ellers må hulrommet
være minst 40 mm. Påse at det ikke blir kontakt
mellom vindtettingen og teglveggen i form
av mørtelbroer. Vær nøye med å fjerne over
skytende mørtel på innsiden av teglvangen etter
hvert som man murer.

NB! I bunnen skal det mures med åpne stuss
fuger for å sikre luftgjennomgang og drenering
av fritt vann. Husk å påse at mørtel ikke faller
ned på innsiden og tetter åpningene.
I bunnen av veggen mellom vindsperren og
teglveggen må det settes inn et beslag eller en
membran. Hensikten med dette er å lede vann
som måtte komme inn i konstruksjonen ut mot
dreneringsåpningene i bunnskiftet. Samtidig
gir dette sikkerhet mot nedfukting av bunnsvill
og vindsperre. Det kan også brukes murplater
av mineralull mellom vindsperren og teglfor
blendingen. Disse er behandlet for å motstå fukt
og vil beskytte vindsperren.

Den drenerende luftspalten mellom
forblendingen og isolasjonen bør være
15-25 mm bred. Dersom hulromisolasjonen
sløyfes, må bredden på luftspalten økes til
ca. 50 mm.

2.4. INNVENDIGE ARBEIDER
2.4.1 ISOLERING

Mineralullen bør ankomme byggeplassen så
tett opptil det tidspunktet den skal brukes som
mulig. Den må ikke ligge utildekket ute på bakken, plastemballasjen er ikke 100 % tett.

NB! Før mineralullen monteres i veggene må
bygget være tett og lukket og bindingsverket
være tørt.
Nøyaktighet i isoleringsarbeidet er viktig, slurv
i isoleringen kan bidra til å danne hulrom inne
i konstruksjonene hvor det senere kan oppstå
kondens. Spesielt er dette viktig i randsonene
ved overgang gulv/vegg, vegg/tak og i hjørner,
der kuldebroer er størst.
I tillegg kan dårlig isolerte hjørner bidra til
kondensproblemer på innvendige overflater etter
at bygget er tatt i bruk. Mineralull som utsettes
for vann/fuktighet i en konstruksjon må tørkes
snarest mulig. Lukkede konstruksjoner må
åpnes, og isolasjonen tas ut. Dette sikrer raskere
uttørking. Våt mineralull gjenoppretter sine
isolasjonsegenskaper når den er tørr igjen, med
mindre den har ligget nedsunket i vann over lengre
tid. Har materialet/konstruksjonen vært utsatt
for forurenset vann, må isolasjonen skiftes ut.

Nøyaktighet i isoleringsarbeidet er viktig for å unngå kalde
soner og kondens.

Etter at isoleringsarbeidene er fullført kan
det settes på varme i bygget, men det må
aldri settes på varme før man har montert
en tett dampsperre på alle isolerte flater!
Hvis man setter på varme i en isolert bygning før
dampsperren er montert, vil fukt fra inneluften
og konstruksjonene bli drevet utover og kondensere i de kaldeste delene av vegger og tak. Dette
vil fort medføre fuktskader.

2.4.2 DAMPSPERRER

Dampsperresjiktet skal først og fremst hindre
luftlekkasje. Dette for å unngå varmetap og sørge
for at varm inneluft ikke trenger inn i konstruksjonene slik at det kan oppstå kondens/fukt. Det
er derfor et krav at dampsperrer skal være både
luft- og damptette. SINTEF Byggforsk anbefaler
at dampsperrer skal ha en Sd-verdi på minimum
10 (m). Aldringsbestandig byggfolie i tykkelse
0,15–0,20 mm vil tilfredsstille dette anbefalte
kravet med god margin (Sd–verdi på 70–80 m).
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2.4.3 INNTRUKKET DAMPSPERRE

I forbindelse med de nye energikravene hvor vi
øker isolasjonstykkelsene i tak og yttervegger vil
det være enda viktigere med et tett dampsperresjikt, og SINTEF Byggforsk anbefaler da gjerne at
dampsperren trekkes inn i konstruksjonen slik
at sjiktet blir mindre sårbart for skader i forbindelse med elektrikerarbeid. Rør og bokser kan
da monteres i hulrommet mellom den inntrukne dampsperren og innvendig kledning uten at
dampsperresjiktet perforeres.

Prinsippskisse for riktig utført dampsperre i overgangen mellom
tak og vegg.

VIKTIG!
Isolasjonsarbeider
innvendig lagring
tett tak
tørt bindingsverk
nøyaktig tilpassing
Dampsperre
nøyaktighet, unngå skader
tette klemte skjøter
overganger tak/vegg og hjørner
unngå lekkasjepunkter ved teknisk
installasjoner og rundt dører/vinduer
yttervegger under terreng, se avsnitt
2.2.3 om kjellerytervegg.
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NB: Ved inntrukket dampsperre skal det,
som en tommelfinger regel, være minst
3 ganger så mye isolasjon på utsiden av
dampsperren som på innsiden (mot innven
dig kledning).

Dampsperren skal monteres med omlegg og
tapede/klemte skjøter. Ved taping benyttes en
sterk dampsperretape med dokumenterte klebeog aldringsegenskaper.
I takkonstruksjoner hvor det benyttes limtredragere eller hanebjelker som bæresystem må
det legges langsgående rims av et dampsperremateriale før taksperrene monteres.

Smart dampsperre

En smart dampsperre er en dampsperre med
vanndampmotstand som varierer med luftens
relative fuktighet, RF. Smarte dampsperrer kan
brukes i golv, vegger og tak i normale tørre bygg.
Disse er spesielt godt egnet i kompakte, flate tak
ettersom smarte dampsperrer kan gi slike tak
selvuttørkingsevne når de blir varmet opp av
solen. Denne typen dampsperrer vil også gi
uttørkingsevne innover i vegger som blir opp
varmet av solen, for eksempel vegger med teglforblending som kan være utsatt for ”sommerkondens” ved bruk av tradisjonell dampsperre.
En smart dampsperre vil kunne fungere som en
”sikkerhetsventil” og slippe ut eventuell innestengt fukt fra en konstruksjon ettersom dampsperren får lav vanndampmotstand ved høy RF
på minst én side. Smarte dampsperrer kan monteres på varm side av innvendig isolasjon i vegger av mur eller betong. Det gjelder vegger både
over og under terreng og forutsetter at veggen
har minst like mye isolasjon utvendig som innvendig. Smarte dampsperrer må ikke brukes i
rom med høy luftfuktighet som svømmehaller.

Reflekterende folie

Reflekterende folier skal monteres inntrukket
slik at det dannes et uisolert hulrom på 30–50
mm mellom folien og den innvendige kledningen (se prinsippskisse). Varmen som folien
reflekterer vil da varme opp luften i hulrommet
slik at denne vil danne et isolerende sjikt som
tilsvarer ca. 30 mm isolasjonstykkelse.

NB: Reflekterende folie skal alltid monteres
mot et hulrom (som en inntrukket damp
sperre).
2.4.4 INNVENDIG KLEDNING

Ved de innvendige kledningsarbeidene er det
viktig at dampsperren ikke blir skadet.
Spesielt skal man være oppmerksom ved hulltagning rundt el-bokser og andre gjennom
føringer. I innvendige hjørner må man også påse
at dampsperren ikke strammes slik at den blir for
”kort”, og revner når den innvendige kledningen
monteres.
Blir det likevel skader i dampsperresjiktet må
disse utbedres. Hullet tapes igjen med en tape
med gode klebeegenskaper og som er minst
like diffusjonstett som dampsperren forøvrig.
Trefuktigheten varierer gjennom de forskjellige
årstider, fra ca. 6 % i januar og opp til ca. 12 % på
høsten.

Prinsippskisse inntrukket dampsperre.

Lagring og akklimatisering

For et best mulig resultat er det viktig å lagre
materialene på en ordentlig måte før oppsetting.
Skal innvendig panel mellomlagres ute på
byggeplass, er det viktig at det lagres tørt. Ikke
legg dem utendørs, i en fuktig garasje e.l. Lagre
panelene i tett plastemballasje. Lagres panelene i
et solrikt rom, er det smart å dekke dem til, ellers
vil panelene mørkne der sola kommer til. Før
montering er det viktig at panelene får tid til å
akklimatisere seg.
Fuktigheten i norske boliger varierer med års
tidene. Innvendig panel, som er et levende
naturmateriale, vil helt naturlig krympe og
svelle i takt med luftfuktigheten. Det er derfor
viktig å la panelet få ligge og stabilisere seg i det
klimaet og det rommet det skal settes opp i. Da
unngår du at bordene krummer og kryper mer
enn det som er naturlig. Akklimatisering skjer
med plasten på, eller at bordene ligger under

Flislagt bad med påstrykningsmembran skal ikke ha dampsperre
på ytterveggene.
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press. Pass på at panelet ligger rett og pent slik
at bordene ikke får anledning til å bøye og vri
seg under akklimatiseringen. Panel bør ligge til
akklimatisering i 2-3 døgn. Fuktighetsnivået i
norske boliger varierer fra ca. 12 % om høsten til
ca. 6 % om våren.
Før montering bør panelet derfor være tørket
(akklimatisert) til en fuktighetsgrad på ca. 12 %.
Husk at tre alltid vil krympe og kuve vinterstid
når fuktighetsnivået er på det tørreste, men
dette justerer seg tilbake når luftfuktigheten
øker. Relativ luftfuktighet vinterstid er 20-40 %.
Panel bør ikke ha særlig lavere fuktinnhold enn
11-12 % ved oppsetting, ellers vil det utvide seg
så mye om høsten at det kan skades i not og fjær,
eventuelt bule ut på veggen. Tre er et naturlig og
kraftfullt materiale!
Montering av gipsplater på innvendig vegg.

VIKTIG!
Alternativ plassering av dampsperre
minst 3 ganger så mye isolasjon
utenfor dampsperren som innenfor
tette rundt gjennomføringer
spesiell oppmerksomhet ved vinduer
og dører
ikke dampsperre i våtrom med
smøremembran
fuktsperre mellom betong og
tre/parkettgulv
Innvendig kledning
tørt og varmt
60-65 % relativ fuktighet inne
akklimatisere materialer
sjekke dampsperre før montering
av kledning
tette rundt gjennomføringer
spesiell oppmerksomhet rundt
vinduer og dører
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Hvis ikke annet er avtalt, leveres innvendig panel
normalt med en fuktighetsgrad på 16-18 %. Dette
gjelder også panel som leveres i krympeplast
med 6-8 bord per pakke. Overflatebehandlet
panel leveres med fuktighetsgrad på 12-14 %.

Ved aklimatisering av materialer er det viktig med luftsirkulasjon
rundt omkring hele overflaten.

Gjæringen vil krype fra
hverandre i bunnen som et
resultat av krymping.

Gjæring utsettes for både tverr og langskrymp.

FAKTA
Trefiberplater/MDF bør akklimatiseres
2-3 dager før montering.
Panel bør ligge til akklimatisering i
3-4 døgn.
Parkettleverandørene anbefaler
2-3 dager for å akklimatisere seg til
innetemperatur. Parketten bør ligge
emballert i pakkene disse dagene og
helt frem til montering starter.

Trepanel benyttet i skråtak krever god aklimatisering før
montering.

VIKTIG!
Bruk av tre innvendig
60-65 % relativ fuktighet inne
la materialene komme i likevekt med
innvendig luftfuktighet
ta hensyn til krymping
i begge retninger
vurdere ferdig nedtørket panel
Tregulv og belistning
aklimatisering
ferdig utforede vinduer og dører
er en fordel
hel og klemt dampsperre rundt
vinduer og dører
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Montering av gulvbord levert ferdig
nedtørket. (Aklimatisert 1 - 2 døgn).

Innvendig mur, puss og støpearbeider
tilfører bygget mye fuktighet.

2.4.5 INNVENDIGE MUR-, PUSSOG STØPEARBEIDER

Muring og pussing av pipe og brannmur sammen
med muring av peis utføres ofte etter at de innvendige kledningsarbeidene er ferdige.

NB! Slike aktiviteter tilfører mye fuktighet

til inneluften.

Teglstein kan suge opp og holde på store mengder vann, og det er absolutt en fordel å lagre den
slik at den har et minst mulig fuktinnhold når
den skal brukes. En murstein kan godt inneholde en halv liter vann eller mer om den er
lagret utildekket. Om våt murstein benyttes til
et innvendig murarbeide hvor det går med går
med 500 stein har man i tillegg til materialene
fraktet inn 250 liter vann i bygget. Sammen med
vannet i mur og pussmørtel blir det fort et halvt
tonn vann som må tørkes ut igjen! Å benytte våt
murstein i arrangementer som skal ha synlig
tegl overflate vil også kunne gi problemer med
saltutslag. Påstøp på bad- og vaskeromsgulv bør
utføres på et tidligere tidspunkt.
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Ved gulvavretting med flytsparkel må det sørges for god
utlufting i tørketiden. Det vil være en fordel at flytesparkling
utføres før innvendige vegger monteres Sparkelarbeid krever
varme og temperatur for riktig utherding.

Bær ikke mer vann inn i bygget enn
absolutt nødvendig.

Det er en fordel å benytte så tørr betong
som mulig til slike arbeider, igjen etter
prinsippet: ”Jo mindre vann man bringer inn
desto mindre fukt må tørkes ut.”
Ved slike arbeider er det også viktig å påse at
man ikke fukter ned de omkringliggende veggene. F.eks. vil gips- og trebaserte plater som
står ned i våt betong suge opp vann kapillært.
Forsøk å begrens den høye luftfuktigheten som
oppstår til det rommet eller den delen av bygget
hvor arbeidene pågår. Dette gjøres ved å lukke
av til resten av bygget og sørge for god utlufting i
forbindelse med arbeidet.
I dag finnes det gode tørre alternativer til støpte
våtromsgulv. Lavtbyggende varmesystemer som
legges i et tynt lag flytsparkel, benytter langt
mindre vann enn et tradisjonelt støpt gulv. Eller
enda bedre, vannbåren varme kan legges helt
tørt uten bruk av støp i det hele tatt. Ved gulv
på grunnen er det vanlig å avrette gulvene ved
hjelp av flytsparkel. Dette tilfører mye fukt. Å ha
kontroll med temperatur og utlufting ved en slik
operasjon er av største viktighet.

Våtromsgulv med v
 annbåren varme.
Gulv med vannbåren varme kan bygges helt uten bruk av vann.

VIKTIG!
Mur-, puss-, og støpearbeid
planlegging - utfør så tidlig som mulig
lagre materialer tørt
bruk et minimum av vann
beskytt omkringliggende
god utlufting
vurdere tørre løsninger
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2.4.6 OVERFLATEBEHANDLING

Et bygg tas ikke i bruk før det er foretatt en
innvendig overflatebehandling av vertikale og
horisontale flater. Ofte inngår dette ikke i hoved
entreprisen, og ansvaret for varme og ventilasjon
overlates ofte til den utførende håndverkeren
eller byggherren selv. Slike arbeider tilfører
fuktighet. Varme og ikke minst ventilasjon er
viktig så lenge disse arbeidene pågår.

Sparkelarbeid krever varme og temperatur for riktig utherding.

NB! Om luftfuktigheten er ca 70 % RF ved oppstart av overflatebehandlingsarbeidene, bør det
settes inn tiltak slik at den holder seg under dette
helt til man er ferdig.
Tørktid for sparkel
Relativ
luftfuktighet
10 %

Sparkelmasse, maling, beis, tapet- og gulv
lim inneholder vann. Om det ikke sørges
for god nok varme og temperatur ved slike
arbeider, kan man i tillegg til fuktskader,
mugg og jordslag også få synlige skader.

20 %

For trebaserte veggplater som f.eks. sponplater
er det minst like viktig som ved selve monteringen, at bygget er oppvarmet og at byggfukten
er under kontroll når overflatebehandling som
tilfører fuktighet skal utføres. Syndes det her vil
man kunne få buling av veggplater med etterfølgende oppsprekking i plateskjøter etter første
eller andre fyringssesong.

80 %

NB! Om fuktigheten er for høy ved skjøt

sparkling av gipsplater tørker og herder sparkel
massen for sent. Dette kan bidra til riss og sprekker i skjøtene på et senere tidspunkt.

30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
85 %

Temperatur
100
21 t
23 t
26 t
29 t
36 t
42 t
54 t
78 t
4d

150
14 t
16 t
18 t
20 t
24 t
29 t
38 t
54 t
72 t

200
10 t
11 t
12 t
14 t
17 t
20 t
26 t
38 t
48 t

250
7t
8t
9t
10 t
12 t
14 t
19 t
27 t
34 t

VIKTIG!
Overflatebehandling
materialvalg
god ventilasjon
tilstrekkelig og stabil temperatur
før logg over fukt og temperatur

Når treet tørker blir forbindelsen
”slakkere” og spikeren kommer ut.

t = timer d = døgn

Trematerialer som inneholder mye fuktighet vil krympe etterhvert som de tørker. En spiker som er slått inn 20 mm i fuktig
tre vil kanskje bare stå 19 mm inn i treet når det er uttørket.
Spikeren er imidlertid like lang og den ekstra millimeteren vil
”komme ut” igjen.

Maling på PVA eller akryl basis inneholder mye
vann som vil bidra til at luftfuktigheten stiger.
Om temperaturen er for lav og fuktigheten for for
høy får man for sen tørk og herding på de malte
overflatene. Dette kan bidra til glans og fargeskjolder som kan være ganske skjemmende på
lyse farger. Spiker og skruer som “vokser” etter
at bygget er tatt i bruk skyldes at plater/paneler
er montert på for fuktig underlag.
Med bakgrunn i dette er det viktig å ha full
kontroll med temperatur og fuktighet helt frem
til bygget er ferdig og tas i bruk.
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3. PRAKTISK FUKTKONTROLL
byggeplassansvarlige, er ansvarlig for at bygget
blir satt opp i henhold til teknisk forskrift.
Dette gjelder også sikring av bygget mot fuktskader. Det påligger den ansvarlige å innhente
dokumentasjon for materialer levert til bygget.

Forskriften sier:
En bør forlange at byggevareleverandøren
fremlegger tilfredsstillende material
informasjon som blant annet angir kritiske
verdier for fukt.

Ved leveranse av trematerialer bør det gjennomføres fuktkontroll ved mottak.

3.1 ANSVAR OG KONTROLL

Byggfukt er fuktighet som tilføres og lukkes inne
i bygningskonstruksjonen under selve bygge
prosessen. For høyt nivå av byggfukt vil kunne
bidra til problemer med mugg- og råte/sopp
angrep, noe som i neste fase vil skape dårlige
inneklimaforhold til plage og ubehag for beboere
og brukere av bygningen. For høyt byggfuktnivå
kan også føre til direkte mekaniske skader på
konstruksjonene ved at det oppstår store krympog svinnsprekker.
I Teknisk Forskrift til Plan og Bygningsloven står
følgende i Kap. 8.3.

Måling av relativ fuktighet (RF) i betonggulv.

«Bygning med installasjoner skal planlegges,
prosjekteres, oppføres, vedlikeholdes og
drives slik at innemiljøet oppleves tilfreds
stillende. Det skal ikke oppstå helserisiko og
utilfredsstillende hygieniske forhold, verken
for bygningens brukere eller dens naboer,
når rommene brukes som tilsiktet».
Her ligger et ansvar både hos den prosjekterende
og den utførende. I praksis vil det bety at den
prosjekterende er pålagt å beskrive konstruksjoner som tilfredstiller kravene, mens den
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Det bør foreligge en plan for mottak av vare
leveranser og mottakskontroll av disse. Videre
bør en tabell med anbefalte maks. fuktverdier for
forskjellige byggevarer finnes på byggeplassen
sammen med utstyr til å kontrollere dette. For
å dokumentere opptredende fuktbelastninger i
byggeperioden bør den ansvarlige føre en logg,
som beskriver fuktforhold og belastninger på
de forskjellige trinn i byggeprosessen. Tørkeklimaet bør kontrolleres jevnlig mens uttørkingen
pågår ved hjelp av måling av inneluftas RF og
temperatur. Det må også følges opp med fuktmålinger i materialene, for å ha kontroll over
uttørkingshastigheten og for å kunne avgjøre
når m
 aterialene har oppnådd tilstrekkelig tørrhet. En moderne digital minilogger som logger
temperatur og fuktighet kan være en god inve
stering. Fuktmåling av trebaserte materialer
utføres med elektrisk trefuktighetsmåler og
hammerelektroder, som har innstillinger for de
enkelte materialtyper som er nødvendig å måle.

VIKTIG!
Ansvar og kontroll
planlegging og kontroll av varemottak
instrumenter for fuktkontroll
tilgjengelige data for kritiske
fuktgrenser
kreve dokumentasjon av leverandør
føre logg
intervallkontroll
følge planer
rapportere og dokumentere

Uttørkingen av et betonggulv kan ta så lang tid at
det har stor innvirkning på framdriften i byggeprosjektet. Det er derfor relativt vanlig ved større
bygg å ta såkalte trendmålinger i uttørkningsfasen, for å følge tørkeforløpet. Sluttmålingen må
utføres meget nøye. Det er denne verdien som
skal sammenlignes opp mot kritisk RF for det
aktuelle belegget som skal benyttes. Ved måling
av RF i betong, må borehull for plassering av RF
instrumenter gjøres noen dager i forveien, (3-7
dager) før selve målingen, da varmen fra boringen ellers vil forårsake feil måleresultat. Det bør
selvsagt lages en plan for hvordan byggtørkingen
skal kontrolleres. Stikkord er måleintervall, metoder og målerutiner/ skjema.
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3.2 UTTØRKINGS- OG
AVFUKTINGSMETODE

Byggtørking skal skje raskt og kontrollert, men
dog ikke så hurtig/intensivt at tre og trebaserte
platematerialer sprekker eller deformeres. Man
bør også unngå at varm og fuktig luft drives til
en kaldere del av bygningskonstruksjonen, med
kondens som følge. Sperr av det fuktige om
rådet eller varm opp hele bygningen. Bortsett fra
naturlig uttørking finnes det to måter å tørke ut
et bygg på.

3.2.1 OPPVARMING OG VENTILERING

Mest aktuelt i den kalde årstiden. Utføres ved at
et aggregat blåser oppvarmet uteluft inn i bygningen eller bygningsdelen. Uttørking skjer ved
at fuktig luft blir ventilert ut. Det er viktig å ha
etablert tilstrekkelig ventilasjon samtidig med at
oppvarmingen starter. Det kreves oppimot
3 luftvekslinger pr. time.

Byggtørking med varmluftsaggregat krever god ventilering.

NB! Blir luftvekslingen og luftsirkulasjonen i
bygningen for lav, vil oppvarmingen virke mot
sin hensikt. Overtrykket i bygningen kan bidra til
å drive fukten videre inn i konstruksjonene.
Pluss og minus med oppvarming
og ventilering:
Pluss:

Behagelig arbeidsklima

Minus:

Energikrevende
Å opprettholde lav RF. krever høy temperatur
Krever effektiv luftveksling
Varm og fuktig luft kan kondensere når den
når kaldere soner i bygget
Når RF ute er høy er effekten av oppvarming
og ventilering minimal

Bruk av pussmørtel for å lufttette lettklinkerblokker i vindus
smyg før innsetting av vindu

Pluss og minus med Avfuktingsaggregater:

Fuktig
romluft

Tørr luft

Pluss:

Rask og lite energikrevende
Jevnt og behagelig arbeidsklima
Trenger sjelden å åpne lukkede
konstruksjoner
Like effektiv uavhengig av uteluftens RF

Minus:

Komplisert å tette bygningen
Effekten best ved mindre volum
Varmt arbeidsklima i den varme årstiden
Kan virke hindrende på ut /inn trafikk i bygget

Vifte

Fuktig,
varm luft
(regenerering),
ut av bygget

Rotor med
Scilicagel

Fra +10°C og varmere:

Benytt kondensavfukter, som også er den
vanligste typen. Denne samler opp kondensen
i et kar. Aggregat av denne typen gjenvinner
kondensasjonsvarmen, slik at energi spares.

Fra +15°C og kaldere:

Benytt sorpsjonsavfukter, som leder oppfuktet
inneluft ut av bygget. Denne avfukteren er
vesentlig mer effektiv enn kondensavfukteren når innetemperaturen er lavere enn +15°C.
Aggregatet bør ha så stor kapasitet at hele
luftvolumet kan avfuktes en gang pr. time.

En sorpsjonsavfukter leder fuktig inneluft ut av bygget i
motsetning til en kondensavfukter som fjerner fuktigheten
fra inneluften ved kondensering.

VIKTIG!
Oppvarming og ventilering
høy nok temperatur
minst 3 luftvekslinger pr. time
viktig å varme opp hele bygget
eller sperre for varm fuktig luft
til kaldere soner
oppvarming med gass genererer
fuktighet
liten effekt når uteluften har høy RF
Avfukting
tett bygg
sørge for luftsirkulasjon med
separat vifte
kondensavfukter når det er varmt
sorpsjonsavfukter når det er kaldt
tilstrekkelig kapasitet

3.2.2 AVFUKTINGSAGGREGAT

Mest aktuelt i den varme årstiden.
For å få en maksimal effekt er det svært viktig
at bygningen er helt tett. Avfukter(e) bør sup
pleres med en separat luftvifte til å sørge for god
sirkulasjon i innelufta. Lufta som forlater av
fukteren kan være svært tørr. Plassér derfor ikke
avfukteren for nær inntil tre- og platematerialer
som kan deformeres av denne.
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3.3 FUKTINNHOLD I TREPRODUKTER VED LEVERANSE
FRA PRODUSENT

3.4 ANBEFALTE MAKSIMUMSGRENSER FOR FUKTINNHOLD
I TREVIRKE VED MONTERING/INNBYGGING

Øverste akseptable grenser gjelder hvis ingenting annet er avtalt eller produsent ikke har egne
anvisninger. Ruter som ikke er utfylt mangler informasjon.

Produktbetegnelse

Fuktinnhold ved leveranse
(vektprosent)
Vanlig fukt
intervall grense
iht. standarder

Skurlast, justert
skurlast og høvellast
av bartre

11-22

Høvellast av bartre

Trelast for
konstruktive formål

14-20

Kommentar

Referanser

Middelfuktigheten til partiet skal
være mindreenn 20 %. Det tillates
at ca 16% av partiet har høyere
fuktinnhold enn 22 %, men under
24 %.

NS 3512

22

Middelfuktigheten til partiet skal
være høyest 17 %. Det tillates at
ca. 5 % av partiet har høyere
fuktinnhold enn 22 %.

NS 3512

20

Det tillates at ca. 5 % av partiet har
høyere fuktinnhold enn 20 %, men
under 22 %. Gjelder både
uimpr. og impr. trelast.

NS 3080*
NS-EN 140811:2005+A1:2011
NS-EN ISO
10456:2007 +
NA:2010

Bordgulv (17 %)

22

6-12

11

12

Parkett (massiv eik)

7-11

11

Sponplater
(standard)

5-9

9

Fuktbestandig
bordplate

7-9

13

Trefiberplater

4-9

9

Kryssfinérplater

7-12

12

17

17

Innvendig trepanel
og listverk
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7-11

Beskrivelse

Konstruksjonstre (trelast av bartre for konstruktive formål, f.eks.
sviller, stendere, bjelker osv.)

Konstruksjoner som tørker raskt etter
lukking, f.eks. vegger over terrengnivå
og luftende tretak

20

Konstruksjoner som tørker svært
langsomt etter lukking, f.eks. vegger
under terrengnivå, kompakte tretak og
tilfarergulv med tett belegg

15

Underlag for parkett (undergulv,
gulvbjelker, tilfare osv.)

11

Sponplater

9*

NS 3420 - T

Fuktbestandig sponplater

11*

NS 3420 - T

Trefiberplater

9*

NS 3420 - T

Kryssfiner

12*

NS 3420 - T

Sponplater

7*

NS 3420 - T

Fuktbestandig sponplater

7*

NS 3420 - T

Trefiberplater

7*

NS 3420 - T

Kryssfiner

13

NS 3420 - T

Spesialtørket fuktinnhold tilpasset
inneklima i helårsoppvarmet bygning

10

Tilpasset inneklima for tilfeldig
oppvarmede bygninger, f.eks. fritidshus

16*

Utvendig trepanel (grunnbehandlet)

20

NS 3420 - T

Utvendig trepanel

15

NS 3420 - T

Innvendig trepanel

15

NS 3420 - T

Sponplater

12*

NS 3420 - T

Trefiberplater

9*

NS 3420 - T

Øvre
akseptable

Trykkimpregnert tre

Spesialtørket
bordgulv (10 %)**

Materiale / konstruksjon

Krav: Trykkimpregnert trelast følger
regler gitt i aktuell produktstandard,
likt krav for ubehandlet trelast.

NS-EN 335-1
NS-EN 351-1

For bruk i helårsoppvarmede
bygninger. Middel-fuktigheten til
partiet skal være 10 %.
Det tillates at 5 % av partiet har
høyere fuktinnhold enn 14 %.

NS-EN 13629

Spesielt til bruk for tilfeldig opp
varmede bygninger, f.eks. fritidshus.
Middelfuktigheten til partiet skal
være 17 %.
Det tillates at 5 % av partiet har
høyere fuktinnhold enn 22 %.

NS-EN 13629

Det tillates at 5 % av partiet har
høyere fuktinnhold enn 8 %.

NS-EN 13226

Plategulv ved legging av tett
belegg
– uten gulvvarme

Plategulv ved legging av tett belegg
med gulvvarme

Bordgulv

Trebaserte kledninger
som skal males

NS-EN 13986

Anbefalte
maksimalt
fuktinnhold
i materiale
(vektprosent)

Referanser

Byggforsk 997
Konstruksjoner som
tørker raskt etter
lukking f.eks. over
terrengnivå og luftede
tretak
Byggedetaljer 541.505

Byggedetaljer 541.505

Byggedetaljer 541.505

NS-EN 13986
For plater framstilt ved tørrmetoden
(NDF) er øvre fuktinnholdet 11 %.

NS-EN 13986
og NS-EN 6221,2,3,4 og 5
NE-EN 13986

NS 3180 Generelle krav til høvellast
NS 3183 Produktstandard for
innvendig panel
NS 3187 Produktstandard for listverk

NS 3187
NS-EN 14519
NS- EN 14915
NS-EN 14951

* Hvis elektriske trefuktmåler benyttes, bør den kunne innstilles på det aktuelle platematerialet
** Fuktinnholdet bør ikke bli lavere enn 14 vektprosent
Kilde: Håndbok 50 ”Fukt i bygg”, SINTEF Byggforsk
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3.5 VURDERING AV TAKTEKKING/UNDERTAK
Taktekking

Anbefalt
i minste
takvinkel

Antall
minste
snøvinkel

Kommentarer

Betongtakstein med eller
uten overflate-behandling

22°

Taktro med asfalt
underlagsbelegg i
værharde strøk

14°

Betongtakstein med
granulert overflate

22°

Taktro med asfalt
underlagsbelegg i
værharde strøk

35°

Teglstein, enkelkrom uten
fals

22°

Taktro med asfalt
underlagsbelegg

14°

Må ha dokumentert
frostbehandling

Glasert teglstein

22°

Taktro med asfalt
underlagsbelegg i
værharde strøk

3°

Må ha dokumentert
frostbehandling

Skifer

22°

Taktro med asfalt
underlagsbelegg

14°

Krever stive lekter, hver skifer
spikres

Bordtekking

22°

Taktro med asfalt
underlagsbelegg i
værharde strøk

27°

Begrensning i bruk av
brannhensyn

Båndtrekking, stål

10°

Taktro med asfalt
underlagsbelegg

3°

Sårbar for korrusjon i kanter og
ved mekanisk skaer

Båndtrekking, aluminium

10°

Taktro med asfalt
underlagsbelegg

3°

Sårbar for sterke syrer og
alkalier og fra avrnning fra
koppertekte overflater

Båndtrekking, kopper

10°

Taktro med asfalt
underlagsbelegg

3°

Avrenningsvann må ikke ledes ned
til overflater med aluminium

Båndtrekking, titansink

10°

Taktro med asfalt
underlagsbelegg

3°

Sårbar for syrer og alaklier

Korrugerte, stor metallplater

10°

Taktro med asfalt
underlagsbelegg eller
forenklet undertak

3°

Sår og platekanter på stålplater
utsatt for korrusjon

Korrugerte, små metallplater

15°

Taktro med asfalt
underlagsbelegg eller
forenklet undertak

2°

Sår og platekanter på stålplater
utsatt for korrusjo

Korrugerte, metallplater,
ru overflate

15°

Taktro med asfalt
underlagsbelegg eller
forenklet undertak

29°

Sår og platekanter på stålplater
utsatt for korrusjo

Asfalt takbelegg

1:40

Krav til stivt underlag av
taktro eller stiv isolasjon

29°

Ett lags tekking sårbar for
mekaniske skader

Asfalt takbelegg uten
skifer bestøtning

1:40

Krav til stivt underlag av
taktro eller stiv isolasjon

14°

Ett lags tekking sårbar for
mekaniske skader

Shingel

18°

Taktro og undertaksbelegg med glidesjikt

29°

Kan bare legegs på luftede tak,
krever luftelyre i møne ved
isolerte skråtak

Takfolie

1:40

Krav til stivt underlag av
taktro eller stiv isolasjon

14°

Sårbar for mekaniske skader

30°

Drenert profilsystem

0°

Sikre varme renner og nedløp

20°

Krever helt spesielle
undertak med sperresjikt
ikke aktuelt

Glasstak
Torvtak max 27

o

Kilde: SINTEF Byggforsk
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Krav til undertak

> 27°

Inngå arker, takopplett,
begrensning i bruk, av
brannhensyn

Optimera er Norges største aktør innen salg og
distribusjon av byggevarer, trelast og interiør
med 100 utsalgssteder, 2000 ansatte og nærmere
7 milliarder i omsetning. Virksomheten omfatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera
Byggsystemer og kjedene Montér og Byggi.

Montér er Optimeras byggevarekjede for
gjør-det-selv-markedet, byggmestere og håndverkere. I 86 byggevarehus gir dyktige fagfolk
kundene topp service, gode råd og faglig veiledning om produktvalg og gode løsninger.

Optimera Proff har håndverkere, byggmestere

storkonsernet ble etablert i 1665 og er i dag et av
verdens 200 største selskaper. Saint-Gobain har
mer enn 190.000 medarbeidere i 64 land og er
Europas største distributør av byggevarer.

og entreprenører som kunder. Vi leverer mer enn
produkter – vi tilbyr en rekke tidsbesparende
kundeløsninger, høy kompetanse og effektiv
logistikk.

Saint-Gobain eier Optimera. Det internasjonale
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