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1. INNLEDNING

Fuktpåvirker helse og miljø
Godt inneklima er en viktig forutsetning for god helse og trivsel.Et dårlig inneklimakan gi
symptomer som hodepine, tretthet og påfølgende konsentrasjonsvansker. Fuktskader er den
vanligste årsaken til dårlig inneklima i boliger. Det er meget godt dokumentert at opphold i
boliger med fuktskader gir økt risiko for helseplager som flere og verre luftveisinfeksjoner,
forverring av eksisterende astma/ allergiplager, hoste, piping i brystet, hodepine, unormalt
tretthet og nedsatt arbeidsevne (Sick Building Syndrome). Det er også studier som viser at
det å oppholde seg i et fuktskadet bygg over tid gir økt risiko for å utvikle astma. Per i dag
har man ikke klart å finne ut hvilke faktorer som skaper de negative helsereaksjonene, men
mikroorganismer står sentralt i denne sammenhengen (ref. 6). Mikroorganismer kan i tillegg
fungere som indikatorer på fuktskader, i og med de trenger forhøyede fuktverdier for å
etablere seg.

Også opprinnelig friske personer kan fåbetydelige helseplager ved opphold over tid i boliger
med et dårlig inneklima. Vanligst er hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørreog såre
slimhinner i øyne, nese, hals, flere luftveisinfeksjoner med sykefravær, nedsatt konsentrasjon
og arbeidsevne, nedsattalmenntilstand og nedsatt trivsel.De samfunnsøkonomiske
kostnadene av dårlig inneklima er dokumentert å være betydelige.

I moderne bygningskonstruksjoner er det slik at de fleste alvorlige fuktskadene er skjult inne i
konstruksjonene og i liten grad er målbare utfra visuelle kriterier. Dette er et forhold som er
spesielt fremtredende i land med et kaldt klima som Norge.

I tillegg til registrering av fuktighet, er det avgjørende å avklare hvilket omfang fuktbelastning
har og hvilke konsekvenser dette har ført til. Dette må gjøres ved en inngående
undersøkelse i den aktuelle bygningen hvor man bruker en rekke fuktmålingsapparater som
er nøye kalibrerte, og tilpasset forskjellige typer bygningsmaterialer.

SINTEF Byggforsk (ref.13) anbefaler mellom 20 –40 %RF om vinteren og < 60% RF om
sommeren. Vi gjør oppmerksom på at man i perioder av året vil ha problemer med å ligge
under 60 % relativ luftfuktighetpå grunn av en kombinasjon av høy temperatur og høy relativ
luftfuktighet utendørs.Dette gjelder spesielt på fuktige sommer- / høstdager.

2. MUGGSOPPSKADER
Muggsopp forekommer naturlig utendørs på fuktige, organiske materialer. Antall
muggsoppsporer i utelufta kan variere mye over relativt kort tid. I hus finner man ofte
muggsoppskader i forbindelse med byggfukt, lekkasje, og rom med kondensproblemer eller
med høy relativ luftfuktighet. Typiske skadesteder er dermed loft, bad, krypekjellere og
kjellervegger under terreng. Muggsopp vokser kun på overflater uten å forårsake svekkelser i
materialer, men noen slekter kan bryte ned papp og gipspapir.

Det finnes en del forhold som må være tilstede for etablering og utvikling av soppskader i
boliger. Fuktverdiene for soppvekst er avhengige av flere variabler, hovedsakelig temperatur,
tid, og tilgang til næring. Ved å vite verdiene av disse variablene i en bestemt konstruksjon,
kan vi forutsi om sannsynlighet for at materialene kan angripes av sopp, eller hvilke sopp det
er som kan etablere seg i materialene. I tillegg er det viktig å skille mellom problemer
forårsaket av muggsopp (inneklimaproblemer), og råtesopp (svekkelser i konstruksjoner).

Generelle kritiske grenseverdier for muggsoppvekst er RF > 80% og temperatur mellom 5-35
ºC. Jo høyere temperatur jo bedre toleranse har muggsoppene for lavere RF. Det vil si at
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muggsopper som ikke vokser ved 80 % RF når temperaturen ligger på 0 ºC kan vokse når
temperaturen nærmer seg 20 ºC.

De fleste muggsoppene finner nok næring i organiske, porøse bygningsmaterialer. Under
optimale fukt- og temperaturforhold, kan muggsopp utvikle seg i løpet av 5-10 dager. Disse
forholdene er ikke alltid på stedet i boliger, pga. svingninger i RF og temperaturforhold
overtid, og ikke minst konkurranse med andre mikroorganismer. I perioder med ugunstige
temperatur og/eller fuktforhold, særlig om sommeren og vinteren, kan muggsopp stoppe å
vokse og gå i en hvileperiode, eller til og med dø. Soppsporer, som er
overvintringsstrukturer, kan spire på nytt når gunstige forhold er tilbake, og utvikle ny vekst
på den gamle kolonien. Disse forandringer i soppenes utvikling er synlige ved
mikroskopering, og kan hjelpe til å vurdere tidsforløp på en muggsoppskade.

Muggsoppsporer i luft
Store mengder muggsoppsporer i inneluften er først og fremst et tegn på en fukt/
muggsoppskade. Unormale funn av muggsoppsporer i luften kan være en indikasjon på at
det finnes en fuktskade i boligen som må utbedres. En kvalitativ og kvantitativ
sammenlikningmed uteluften eller annen aktuell luftkildeer nødvendig.Videre er det viktig å
se på hva som forekommer av ulike indikatorarter (altså typer muggsopp som er kjent for å
vokse på fuktskadede bygningsmaterialer).

Målinger av levende muggsoppsporer i luft foretas normalt ved at en gitt mengde luft
(normalt 100 liter) i løpet av kort tid (= øyeblikksmåling) suges gjennom en pumpe slik at de
muggsoppsporene som er i luften samles opp og avsettes på et egnet dyrkningsmedium. Det
benyttes ofte to ulike dyrkningsmedier for å fange flest arter. Prøvene dyrkes opp ved 20 –
22 ºC i 7 dager før kvantifisering og bestemmelse av typer muggsopp. Mengdeangivelse er
kolonidannende enhet (kde)/m3 luft.

Ved totaltelling suges både døde og levende sporer gjennom en pumpe og avsettes på en
klebrig glassplate som kan analyseres ved mikroskopering. Dette gir et raskere og mer
presis mengde sporer, men det er vanskelig å skille mellom ulike typer muggsopp.

3.FEIL, MANGLEROG RISIKOKONSTRUKSJONER
Dårlig inneklima kan skyldes mange ulike årsaker. Noen er direkte bygningsrelaterte, andre
er knyttet til bruken av boligen. Dessuten forekommer det problemer som er en kombinasjon
av disse, samt tilfeldige skader. I tillegg kan individuelle tålegrenser hos personer føre til at
noen opplever inneklimaet som problematisk mens andre ikke har noen problemer.

3.1 Bygningsmessige forhold
Det er en rekke bygningsfysiske forhold i en utleiebolig som kan føre til et dårlig inneklima.
Dette skyldes som regel en eller flere av følgende faktorer:

� Byggfukt
o I nye bygninger er det ofte innebygget vann. Dette skyldes både at det er

vann i selve materialet, slik som støpefukt i betong og i nytt trykkimpregnert
treverk, og at det kommer vann fra søl og nedbør under byggeprosessen.
Hvis dette vannet ikke tørkes ut før konstruksjonene lukkes, blir det fukt- og
muggsoppskader i de nye materialene. Det er ikke sikkert at disse skadene
oppdages før lenge etterpå (Foto 1).

� Fuktkritiske konstruksjonsløsninger
o En rekke bygninger har konstruksjoner som har en meget høy risiko for skjulte

muggsoppskader. Eksempler på dette er:
� Krypekjellere
� Innredede kjellervegger før ca. 1995
� Grunnmur bestående av s.k. Multi/Element
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� Varmeisolerte skråtak med mangelfull luftespalte mellom taktro og
isolasjon

� Mangelfull utvendig fuktsikring
o Over terreng
o Under terreng

� Innvendig tilleggsisolering av murvegger
o Dette kan føre til kondensering mellom innvendig murflate og utsiden av

isolasjonen
� Moderne bad, der det dusjes direkte på vegger og gulv

o Disse har ofte en mangelfull fuktsikring av sluk, blandebatteri, feste for
dusjstang og innebygde toaletter.

o De har ofte en mangelfull mulighet for effektiv utlufting. Dette kan både
skyldes at det er en vifte i avtrekkskanalen som må stå på for at det skal skje
noen luftutveksling. Dette gjelder særlig hvis det er en rist som faller på plass
når viften ikke er i gang for at man skal unngå kulderas i luftekanalen. En
annen grunn til dårlig gjennomlufting er at det mangler luftespalte mellom
dørblad om terskel, slik at det ikke blir noe gjennomtrekk hvis dørene er
lukket. En tredje grunn er at det ikke er tilstrekkelig med tilluftventiler i
ytterveggene (noe som er veldig vanlig i sokkel-/kjellerleiligheter), slik at det
blir et undertrykk i boligen uten at det blir en god luftsirkulasjon.

� Moderne kjøkken
o Luftekanaler er ofte koblet til en vifte, og hvis denne ikke er i bruk pleier et

spjeld lukke kanalen slik at det ikke blir noen luftsirkulasjon.
� Mangelfull mulighet for effektiv ventilasjon av boligen

o Dette er et generelt problem i hybler og avdelte boliger, og særlig for boliger i
kjellere og sokkeletasjer, der mangel på lufteluker og manglende luftekanaler
over tak ofte bidrar til en dårlig luftutveksling.

3.2 Bruksmessige forhold
En direkte feilaktig bruk av boliger kan føre til et dårlig inneklima, nesten uansett hvilken type
bolig det er. Vanlige problemer er søl av vann samt manglende utlufting på grunn av lukkede
lufteluker. Samtidig kan man ofte ha en kombinasjon av skadeårsak, der en bygningsteknisk
svak løsning innebærer at det er små marginer ved bruk av boligen som avgjør om det
oppstår fuktproblemer og muggsoppskader eller ikke.

Vår erfaring er at det oftest er slik at det som i første omgang ser ut til å være et problem
som skyldes beboerne, gjerne viser seg å være forårsaket aven bygningsmessig svakhet.
Dette kommer gjerne først frem nårman gjøren mer inngående vurdering av skadebildet.

3.3 Tilfeldigheter

3.3.1 Vannskader
Det finnesmange forskjellig typer vannskader. Noen skader er omfattende og godt synlig slik
som f.eks.bruddpå røranlegg. Andre vannskader kan utvikle seg skjult inni konstruksjonen,
og det kan være stor fare for omfattende skadeutvikling før skaden oppdages.

Veien å gå for å dokumentere og utbedre fuktskader er først å dokumentere eventuelle
påfølgende soppskader ved å ta prøver. Ofte er det nødvendig å ta fuktmålinger i tilstøtende
konstruksjoner for å avklare skadeomfanget, evt. åpne oppfuktede konstruksjoner for
kontroll. Ved utbedring må porøse bygningsmaterialer med muggsoppskader skiftes ut,
gjenværende konstruksjoner (treverk og murverk) rengjøres og tørkes, og nye prøver av
etterkontroll tas for å friskmelde konstruksjonen før gjenlukking (se pkt. 5).
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Det er en rekke konstruksjoner som har en naturlig risiko for utvikling av fukt- og
muggsoppskader pga. byggefeil eller mangelfull vedlikehold (se pkt. 3.1). Ansvarlig for disse
skadene er i prinsipp utleieren.

Typiske risikokonstruksjoner er innredede kjellere (både tilfarergulv og utforet kjellervegger,
krypekjellere, bad og kjølerom).Risikokonstruksjoner der man kan anta at det er skader fra
før, bør i det minste avdekkes punktvis for kontroll, slik at man vet om det er tilstrekkeligmed
en konstruksjonsuttørking eller ikke.

3.3.2.Andre lekkasjer
Rørbrudd, ødelagte pakninger, korrosjon og lignende er typiske lekkasjeepisoder. Rørbrudd
trenger ikke å bety påfølgende muggsoppskaderhvis uttørkingen kommer raskt nok i gang.
Hvis lekkasjen skjer inne i lukkede konstruksjoner, eller vannskaden er utbedret uten å
avdekke alle de oppfuktede konstruksjoner, kan dette påføre boligen fuktskader og
soppskader (Foto 2). Det er lett å bli fokusert på den direkte synlige skaden, mens det
største problemet ofte kan ligge skjult i tilstøtende konstruksjoner.

Takvinduer på loft kan også forårsake lekkasje. Takterrasser er potensielle områder hvor
fukt-, muggsopp-og råtesopproblemer kan oppstå. Problemene skyldes ofte at en del av
etasjeskillet mellom loft og underliggende etasje blir omgjort til yttertak ved bygging av
takterrassen (Foto 3)

I dusjhjørnet dusjer man direkte på gulv og veggflater (våtsonen). Ofte oppstår det fuktskader
på grunn av utilstrekkelig fuktsikring av våtsonen (mangelfull membran, Foto 4).

Konstruksjonstypen Multi/Element har høy risiko for fukt-, mugg-og råtesoppskader.
Multi/Mur ble lansert på slutten av 70-tallet, og var mye i bruk på 80- og 90- tallet som
grunnmur i rekkehus og eneboliger med innredete underetasjer (Foto 5).

Si ifra om ødelagte pakninger, utett ventil, korrosjon o.l. til huseieren.

3.3.3. Kondensskader
Typiske kondensskader skjer på rom med kjølige yttervegger (murvegger på soverom, eller
kjellervegger under terreng), dårlig ventilert kaldt loft om vinteren (Foto 6), eller dårlig
ventilert krypekjeller om sommeren (Foto7). I områder med liten grad av
isolasjon/luftsirkulasjon vil varm, fuktig luft kondensere og gi forhold som muliggjør
soppvekst.

Ofte vil kondensproblemer løses vedøkt utlufting, gjerne i kombinasjon med en økt
temperatur som sørger for bedret luftsirkulasjon og oppvarming av de kjølige/fuktige flatene,
ofte fungere. Flytting av store gjenstander bort fra yttervegger kan øke luftsirkulasjon på den
kjølige veggen. Disse tiltakene er leietakeren ansvarlig for.

I tilfeller hvormuggsoppskadene er forårsaket av byggefeil eller mangel i f.eks. en boligblokk,
kan man vurdere om utleieren bør foretamer bygningstekniske tiltak i form av etablering av
lufteluker, etterisolering og lignende.

3.3.4. Vanninntregning
Mange leietakere bor i innredet kjellere. Kjellervegger under terreng er i mange tilfeller utsatt
for fuktinnsig fra utsiden. Pussede/bare murvegger med noe fuktinnsig vil erfaringsmessig gi
begrensede problemer med tanke på vekst av mugg- eller råtesopp. Saltutslag vil som regel
forekomme, men disse vil stort sett utgjøre et kosmetisk problem.
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I områder der murveggen er utforet eller treverk ligger i kontakt med muren er det derimot
høy risiko for utvikling av skader forårsaket av mugg- eller råtesopp (Foto 8). Utforete
kjellervegger med innlagt dampsperre er spesielt utsatt for skader da fuktigheten vil sperres
inne bak dampsperren og føre til høye nivåer av relativ luftfuktighet bak/inne i veggen. Den
naturlige utluftingen/uttørkingen av konstruksjonen vil reduseres. Under slike forhold vil det
erfaringsmessig forekomme muggvekst på plast, gips, isolasjon, treverk og andre materialer i
veggkonstruksjonen. Dette vil kunne føre til en negativ innvirkning på inneklimaet ved at
muggsoppsporer og andre forbindelser spres til romluften.

Det bør vises stor varsomhet ved bygging av slike konstruksjoner når det er mistanke om
fuktinnsig/ikke tilstrekkelig fuktsikring utvendig. Spesielt gjelder dette hvis området skal
benyttes til beboelsesrom.Utleieren er ansvarlig for å unngå fuktinnsig ved å holde
dreneringen vedlike.

Saltutslag (Foto 9) forvekslesofte med soppangrep, men fenomenet skyldes at vannløselige
salter i murverk løses opp og transporteres med fuktigheten til overflatenav murverket. Når
vannet fordamper, utkrystalliseres saltene i forskjellige former og farger. Den vanligste
varianten erhvite og utstående krystaller.Vanninntrenging skjer ofte i forbindelse med svikt i
dreneringssystemet rundt boligen.Feilmonterte taknedløp kan også gjøre at vann kommer
inn i bygningen via grunnmuren (Foto 10).

Saltutslag øker pH i murverket og hindrer midlertidig vekst av mikroorganismer i området.
Likevel er saltutslag et tegn til fuktskade i bolig med potensielle helsemessige reaksjoner for
beboere. Hvis det i tillegg er organiske materialer i kontakt med fuktig mur, er det stor risiko
for at disse er angrepet av muggsopp. Mindre områder med saltutslag kan fjernes med
stålbørsting, men hovedproblemet fjernes ikke før man stanser fukttilgang.

4. STRAKTSTILTAK VED VANNSKADER
For å begrense skade på bygning og innbo ved vannlekkasjer er det viktig å vurdere
muligheten for å sette i gang strakstiltak. Typiske tiltak er å stenge av vannet, og flytte innbo
vekk fra vannet.Ta kontakt umiddelbart med utleieren ved vannskade, og start tørking av
både innbo og konstruksjoner ved å sette opp temperaturen i rommet, lede vann til sluk/ute,
og lufte godt.

5. GENERELLE ANBEFALINGER VED UTBEDRING AV
MUGGSOPPSKADER
Ved riving av muggsoppinfiserte materialer frigjøres store mengder muggsoppsporer. Når
man arbeider med muggsoppskader må man derfor sikre at utførende personell, tilstøtende
lokaler og brukere sikres mot unormal eksponering overfor muggsoppsporer.

De som utfører riving og saneringsarbeidet anbefales å benytte egnet verneutstyr
(støvmaske/friskluftmaske) under arbeidet. For å beskytte tilstøtende rom/bygningsdeler bør
dører/åpninger tettes med bygningsplast eller tape. Ved utbedring av større skader bør man
montere en avtrekksvifte som skaper undertrykk i det aktuelle rommet slik at
muggsoppinfisert luft føres ut av bygningen og dermed ikke inn i tilstøtende boligrom.
Infiserte materialer som skal fraktes ut fra bygningen gjennom rene lokaler bør legges i
forseglet emballasje, f.eks. søppelsekker som lukkes og tapes.

Utbedring må generelt sett skje på følgende måte:
� Fuktkilde fjernes/skadeårsak kartlegges.
� Sikring av tilstøtende lokaler/områder.
� Avdekk samtlige skader.
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� Fjern samtlige muggsoppinfiserte materialer som lett lar seg fjerne (gips, sponplater,
tapet og lignende).

� Materialer som beholdes (treverk, murverk og lignende) må rengjøres grundig ved en
egnet manuell rengjøring (vask, sliping eller pussing). Det kan være noe gjenværende
misfarging av materialoverflaten etter rengjøring, men dette er uproblematisk hvis soppen
på overflaten er fjernet.

� Bruk av soppdrepende kjemikalier anbefales ikke.
� Fuktige materialer tørkes.
� Byggestøv, også på tilstøtende flater (vegger, reoler, tak og lignende), fjernes ved

generell vask.
� Rengjorte materialer kontrolleres.
� Nye konstruksjoner bygges opp.

6. SJEKKLISTE FOR LEIETAKERE
Leietakeren bør tenke på hva slags leieobjekt det er som passer best til egen helse og
toleransegrenser. Er man allergiker eller astmatiker vil man unngå å leie bolig med fukt- og
muggsoppskader. Dusjkabinett er for eksempel å foretrekke fram for dusjhjørne for de som
frykter skjulte muggsoppskader i badeveggen.

Langt fra alle fukt- og muggsoppskader er synlige ved visning. Klimatiske forhold gjør at man
i Norge kler inn konstruksjoner med isolasjon og flere organiske bygningsmaterialer av typen
gipsplater, sponplater, papp og trematerialer, for å holde varmen inne og kulda ute. Disse
materialene blir lett angrepet av muggsopp ved en fuktskade, men kan fort bli glemt ved
utbedring.

Det hender at muggsoppangrep i skjulte konstruksjonen vil tørke etter hvert. Problemet er at
muggsoppsporer kan lett føres med luftstrømmer fra skadete områder/lukkede
konstruksjoner via utettheter til inneluften ved bruk av rommene. Spredning av
muggsoppsporer fra områder med etablert muggsoppvekst kan også foregå selv om en
skade er tørr per i dag.

For å gardere seg mest mulig mot skjulte fukt- og muggsoppskader har vi laget en liste over
sjekkpunkter man med fordel kan undersøke/spørre om før utleie:

6.1 Utvendig
� Spør om drenering fungerer ved utleie av kjellerleilighet eller sokkelleilighet.
� Se etter sprekker i grunnmuren, løs murpuss, dårlig taknedløp, dryppende hagekran

som kan føre vann gjennom grunnmuren.
� Tilstand på taktekking og pipebeslag.

6.2 Innvendig
� Lukter det mugg/fukt?
� Er det fuktskjolder på yttervegger, delevegger mot våtrom, eller himling?
� Avflassing/svertesopp på vinduskarmer indikerer kondensproblemer eller dårlig

isolerte vinduer.
� Løs vinylbelegg kan være tegn på fuktig betongsåle.
� Sjekk rør og avløp under oppvaskbenken og servantbenken.
� Sprekker i flisefuger i dusjhjørne kan skyldes mangelfull fuktsikring.
� Er det riktig helling mot sluk?
� Finnes det ventil/avtrekk på bad og kjøkken?
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� Er boligen godt ventilert? Fungerer ventilasjonsanlegget?
� Se etter kuldebro/lekkasje i overgang yttervegger/gulv.
� Visninger hvor alle vinduene er oppe er et dårlig tegn.
� Er det god lufting på kaldt loft?
� Sjekk støynivå, belysning og ventilasjon.

7. MYCOTEAMS BISTAND VED SKADER
Det finnes tre måter vi kan hjelpe til å dokumentere og kartlegge en fuktskade. Vi sender
rapport til oppdragsgiveren som inkluderer analyseresultatet, beskrivelse av skadegjørere,
og anbefalte utbedringstiltak. Vi har taushetsplikt for våre oppdragsgivere.

Hvis det finnes synlige sopp- eller insektskader, anbefaler vi å sende en materialprøve eller
en Mycotape for bestemme skadegjører. Analyse av 1 materialprøve koster kr. 1200 +
moms, tilleggsprøve koster kr. 550 + moms (kr. 350 + moms ved Mycotape).

For å foreta en kontroll av inneklimaet i tilfeller luktproblemer eller helsemessige reaksjoner
uten synlige soppskader, kan man ta luftanalyser ved å leie et apparat hos oss for å se
hvilken belastning beboereutsettes for. Luftanalyser samt rapport med anbefalte
utbedringstiltak koster kr. 3850 + moms og porto for 5 prøvesteder, tilleggsprøve koster 350
+ moms.

I tilfeller uavklart fuktkilde, ukjent skadeomfang eller behov for detaljerte utbedringstiltak,
anbefaler vi en befaring på stedet. Vår timepris er kr. 1080 + moms + reisekostnader.
Vennligst ta kontakt med oss på tel. 469 75500 , eller gå til vår hjemmeside
http://www.mycoteam.no.

Mycoteams inpeksjonsrapporter inneholder følgende punkter:

1. Bygningsrelevant informasjon
a. Bygning
b. Konstruksjon
c. Materialer

2. Skaderelatert informasjon
a. Kilde og omfang
b. Skadeorganismer

3. Inneklimarelatert informasjon
a. Eksponering til romluft
b. Eksponering til tilstøtende områder

4. Vurdering
a. Skadebilde
b. Konsekvens
c. Tiltak

5. Tiltak
a. Kortsiktig
b. Langsiktig
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8. BILDER AV SKADER

Foto 1. Muggsopp i nybygg pga byggfukt

Foto 2. Lekkasje fra rør

Foto 3. Fuktinnsig fra takterrasse

Foto 4. Omfattende muggsoppskader bak fliser i dusjhjørne

Foto 5. Multi/Mur med muggsoppskader
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Foto 6. Muggsopp på dårlig ventilert kaldt loft

Foto 7. Muggsopp pga sommerkondens i krypekjeller

Foto 8. Muggsoppvekst i utforede kjellervegger under terreng.

Foto 9. Saltutslag, murvegg under terreng.

Foto 10. Feilmontert taknedløp og mangelful utvendig fuktsikring
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