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«Snille» skader - innhold

 Hva vet man om fukt- og muggsoppskader?
 Hva er en «snill» skade?
 Hvordan vurderer man hvor problematisk en skade er?
 Skadeeksempler
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Hva er en «snill» skade?
327.08.2015



Hva er en «snill» skade?

 Hva er en problematisk skade?
 Stor eller alvorlig effekt på materialer og konstruksjoner.
 Stor eller alvorlig effekt på helse.
 Kompliserte og omfattende utbedringstiltak.
 Store økonomiske utbedringskostnader.
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Hva er en «snill» skade?

 Hva er en problematisk skade?
 Stor eller alvorlig effekt på materialer og konstruksjoner.
 Stor eller alvorlig effekt på helse.
 Kompliserte og omfattende utbedringstiltak.
 Store utbedringskostnader.

 Så, en «snill» skade omfatter følgende:
 Liten eller ingen negativ effekt på materialer og 

konstruksjoner.
 Liten eller ingen negativ effekt på helse.
 Skader som er enkle å utbedre.
 Skader som er lite kostbare å utbedre.
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627.08.2015

Hva er en «snill» skade?



Generelle prinsipper og praktiske forhold

 Anbefalt faglig norm for fukt og muggsopp 
Eksponering for fuktskader eller muggsopp gir økt 
risiko for utvikling eller forverring av sykdom. Det 
foreligger imidlertid ikke kunnskapsgrunnlag for å 
sette en helsebasert, tallfestet norm for fukt eller 
muggsopp i innemiljøer.
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Generelle prinsipper og praktiske forhold

827.08.2015

 Anbefalt faglig norm for fukt og muggsopp 
Eksponering for fuktskader eller muggsopp gir økt 
risiko for utvikling eller forverring av sykdom. Det 
foreligger imidlertid ikke kunnskapsgrunnlag for å 
sette en helsebasert, tallfestet norm for fukt eller 
muggsopp i innemiljøer.



Generelle prinsipper og praktiske forhold
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 Anbefalt faglig norm for fukt og muggsopp 
Eksponering for fuktskader eller muggsopp gir økt 
risiko for utvikling eller forverring av sykdom. Det 
foreligger imidlertid ikke kunnskapsgrunnlag for å 
sette en helsebasert, tallfestet norm for fukt eller 
muggsopp i innemiljøer.



Generelle prinsipper og praktiske forhold

 Anbefalt faglig norm for fukt og muggsopp 
Eksponering for fuktskader eller muggsopp gir økt 
risiko for utvikling eller forverring av sykdom. Det 
foreligger imidlertid ikke kunnskapsgrunnlag for å 
sette en helsebasert, tallfestet norm for fukt eller 
muggsopp i innemiljøer.
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Dette innebærer behov for fagkompetanse
om eksponering og belastning på inneklima!



Generelle prinsipper og praktiske forhold

 Anbefalt faglig norm for fukt og muggsopp 
Eksponering for fuktskader eller muggsopp gir økt 
risiko for utvikling eller forverring av sykdom. Det 
foreligger imidlertid ikke kunnskapsgrunnlag for å 
sette en helsebasert, tallfestet norm for fukt eller 
muggsopp i innemiljøer.

1127.08.2015

 Vedvarende fukt og vekst av muggsopp på overflater innendørs og i 
bygningskonstruksjonen skal unngås. Tegn på risikoforhold er 
mugglukt og hyppig forekommende kondens på overflater eller i 
konstruksjonen. Tidligere større fuktskader der materialer ikke er 
raskt uttørket, rengjort eller fjernet kan også utgjøre en helserisiko. 
Der slike forhold påvises skal de utbedres så raskt som mulig.



Generelle prinsipper og praktiske forhold

 Anbefalt faglig norm for fukt og muggsopp 
Eksponering for fuktskader eller muggsopp gir økt 
risiko for utvikling eller forverring av sykdom. Det 
foreligger imidlertid ikke kunnskapsgrunnlag for å 
sette en helsebasert, tallfestet norm for fukt eller 
muggsopp i innemiljøer.

1227.08.2015

 Vedvarende fukt og vekst av muggsopp på overflater innendørs og i 
bygningskonstruksjonen skal unngås. Tegn på risikoforhold er 
mugglukt og hyppig forekommende kondens på overflater eller i 
konstruksjonen. Tidligere større fuktskader der materialer ikke er 
raskt uttørket, rengjort eller fjernet kan også utgjøre en helserisiko. 
Der slike forhold påvises skal de utbedres så raskt som mulig.



Lekkasjeskader er i alle fall snille ! ( ? ) 

 Ved vannskader i bygninger har man i 
praksis 1 uke på å få de organiske 
materialene overflatetørre for å unngå at 
vekst av muggsopp oppstår.

 Etter  1 uke må man ta hensyn til mulig 
spredning av soppsporer ved riving.
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Når er en skade «snill»?

1. Er det virkelig en skade eller er det kun falsk alarm?
2. Påvirker den de tekniske egenskapene til materialer og 

konstruksjoner?
3. Har den en sammensetning av sopp og en beliggenhet som 

påvirker inneklima?
 Gir den en eksponering til romluften?
 Hvilken dose blir det? (NB !    dose= konsentrasjon x tid)
 Hvilken effekt/konsekvens har eksponeringen?
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Hvilke skader er det og hvem skal vurdere dem?

1527.08.2015



 Fagfolk?
 Privatpersoner?

1627.08.2015

Hvilke skader er det og hvem skal vurdere dem?



 For enkle spørsmål / svar kan skape problemer ved 
kjøp/salg av bolig 

1727.08.2015

Hvilke skader er det og hvem skal vurdere dem?



Er kondens på vinduer et dårlig tegn eller 
falsk alarm?



Stikkende
22%

Kloakk
15%

Søt, kvalmende
14%

Kjemisk
13%

Mugg
10%

Røyk
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Urin
4%

Parafin
3%

Uløst
13%

Hvis det kun er en mistanke hos beboer?

Henvendelser og inspeksjoner av 
luktproblemer hos Mycoteam as  



Hvis det er «falsk» alarm
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«Falsk» alarm, men sjekk hele skaden

 Er det fare for 
følgeskader i lukkede 
konstruksjoner?
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«Falsk» alarm, men sjekk hele skaden
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Hvis det er klare tegn til fuktinnsig?

 Hvilke konsekvenser?
 Kun salter? 
 Actinomyceter
 Lukt
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Fuktinnsiget kan til og med gi beskyttelse
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Eksponering og kostnader 
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Kondens på et soverom? 
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Hva er en snill skade i praksis?
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2827.08.2015

Er dette en mikrobiologisk «snill» skade?

Rik vekst
Store mengder soppsporer
Stort potensiale for 
Spredning til luft
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Se skaden i riktig sammenheng



3027.08.2015

Se skaden i riktig sammenheng

Tegningen er hentet fra SINTEF Byggforsk
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Se skaden i riktig sammenheng

Tegningen er hentet fra SINTEF Byggforsk Tegningen er hentet fra SINTEF Byggforsk
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Se skaden i riktig sammenheng

Tegningen er hentet fra SINTEF Byggforsk
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Se skaden i riktig sammenheng



Hvor går grensen – og hva er normalt?

3427.08.2015

Luftprøver av kondensmuggsoppsporer gjennom året

Muggsopp finnes tross alt overalt



Hvor går grensen for muggsoppvekst?

3527.08.2015



Hvor går grensen?
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Hvor går grensen?
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Hvor går grensen?
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Eksponering – hvilken dose gir skaden?
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Sporespredning

Kun misfarging



Beliggenhet = eksponering?
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Beliggenhet = eksponering

4127.08.2015

(Hentet fra NBI-blad 552.302 Naturlig og mekanisk avtrekksventilasjon i småhus og 552.303Balansert ventilasjon i småhus)

Type ventilasjon er viktig for bygningsfysikken og dermed eksponeringen til 
romluften  



Konsekvens på et bad?

 Undertrykk

 Lite areal og sopp som produserer lite sporer
(kun misfarging)

4227.08.2015



4327.08.2015

Flislagt vegg på utlektet murvegg
(liten/ingen innvirkning på inneklima
– men materialmessig problematisk)

Flislagt vegg på lettvegg
(klar fare for innvirkning på inneklima

i tilstøtende rom)

«Identiske» skader – ulike konsekvenser



«Identiske» skader – ulike konsekvenser?

4427.08.2015

Loft

Krypekjeller

Teknisk sett like skader



«Identiske» skader – ulike konsekvenser?
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Loft

Krypekjeller

Effekt i virkeligheten
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«Identiske» skader – ulike konsekvenser
Loft

Krypekjeller

Effekt i virkeligheten

Konsekvens i virkeligheten
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X

X X

X

«Identiske» skader – kan bli samme konsekvens
Loft

Krypekjeller

I fyringssesongen



Skadeeksempel
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Et får i ulveklær, dvs. en relativt «snill» skade
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Et får i ulveklær, dvs. en relativt «snill» skade

 Bygningen er fra 1970, med naturlig 
utlufting av boligen i 1. etasje og 
sokkeletasjen.
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Et får i ulveklær, dvs. en relativt «snill» skade

 Bygningen er fra 1970, med naturlig 
utlufting av boligen i 1. etasje og 
sokkeletasjen.

 Omlegging av et tak og tilleggsisolering 
av et kaldloft førte til redusert utlufting og 
omfattende vekst av muggsopp.
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Et får i ulveklær, dvs. en relativt «snill» skade

 Bygningen er fra 1970, med naturlig 
utlufting av boligen i 1. etasje og 
sokkeletasjen.

 Omlegging av et tak og tilleggsisolering 
av et kaldloft førte til redusert utlufting og 
omfattende vekst av muggsopp.

 Takstmannen anbefalte utskifting av 
undertak, samtlige 16 takstoler, isolasjon 
og himling ned mot boligen.
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Et får i ulveklær, dvs. en relativt «snill» skade

 Bygningen er fra 1970, med naturlig 
utlufting av boligen i 1. etasje og 
sokkeletasjen.

 Omlegging av et tak og tilleggsisolering 
av et kaldloft førte til redusert utlufting og 
omfattende vekst av muggsopp.

 Takstmannen anbefalte utskifting av 
undertak, samtlige 16 takstoler, isolasjon 
og himling ned mot boligen.

 Beregnet kostnad for dette var ca. 
530.000,-.
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Vurderingsgrunnlag
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Vurderingsgrunnlag

 Det var ikke spredning av muggsoppsporer fra 
loftet og ned i boligrommene, selv ikke ved kraftig 
undertrykksventilasjon av boligen.
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Vurderingsgrunnlag

 Det var ikke spredning av muggsoppsporer fra 
loftet og ned i boligrommene, selv ikke ved kraftig 
undertrykksventilasjon av boligen.

 Det var ingen råtesoppskader i takstolene.
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Vurderingsgrunnlag

 Det var ikke spredning av muggsoppsporer fra 
loftet og ned i boligrommene, selv ikke ved kraftig 
undertrykksventilasjon av boligen.

 Det var ingen råtesoppskader i takstolene.
 Muggsoppskaden var overflatiske.
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Vurderingsgrunnlag

 Det var ikke spredning av muggsoppsporer fra 
loftet og ned i boligrommene, selv ikke ved kraftig 
undertrykksventilasjon av boligen.

 Det var ingen råtesoppskader i takstolene.
 Muggsoppskaden var overflatiske.
 Forsøk med overflaterengjøring viste at 

muggsoppen greit lot seg fjerne fra treoverflaten.
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Vurderingsgrunnlag

 Det var ikke spredning av muggsoppsporer fra 
loftet og ned i boligrommene, selv ikke ved kraftig 
undertrykksventilasjon av boligen.

 Det var ingen råtesoppskader i takstolene.
 Muggsoppskaden var overflatiske.
 Forsøk med overflaterengjøring viste at 

muggsoppen greit lot seg fjerne fra treoverflaten.
 Luftespaltene ved takfoten kunne enkelt 

reetableres.
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Vurderingsgrunnlag

 Det var ikke spredning av muggsoppsporer fra 
loftet og ned i boligrommene, selv ikke ved kraftig 
undertrykksventilasjon av boligen.

 Det var ingen råtesoppskader i takstolene.
 Muggsoppskaden var overflatiske.
 Forsøk med overflaterengjøring viste at 

muggsoppen greit lot seg fjerne fra treoverflaten.
 Luftespaltene ved takfoten kunne enkelt 

reetableres.
 Undertaket kunne lett skiftes ved å skru av 

takplatene fra utsiden. Da fikk man dessuten god 
adkomst til utskifting av isolasjon og rengjøring av 
takstolene.
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Så, dette er faktisk en snill skade!



«Snille» mikrobiologiske skader

 Enkelte muggsopparter gir svært liten innvirkning på inneklima.

 Beliggenheten på skaden og bygningsfysikken har avgjørende 
betydning for hvor alvorlige konsekvenser den fører til med 
tanke på inneklimabelastning.
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Sett skaden i riktig 
sammenheng
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Sett skaden i riktig 
sammenheng
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Sett skaden i riktig 
sammenheng
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Sett skaden i riktig 
sammenheng
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Oppsummering 

1. Fukt-/muggsoppskader i bygninger må tas alvorlig.

2. En generell påvisning av skade og identifikasjon av muggsopp 
er alene ikke et tilstrekkelig grunnlag for videre tiltak.

3. Det er helt avgjørende med en grundig vurdering av skaden, 
både med tanke på skadeårsaken, skadeomfanget, 
konsekvenser og aktuelle tiltak.

4. Hver skade er unik og de må derfor vurderes individuelt på en 
faglig forsvarlig måte.
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Spørsmål?
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