
Nasjonalt 
2014fuktseminar

TORSDAG 10. APRIL 2014  ULLEVAAL BUSINESS CLASS AS, OSLO

PROGRAM

08.30 – 08.55 Fem nyheter om fukt og fuktskader alle bør kjenne til i 2014 
  Sverre Holøs, SINTEF Byggforsk
08.55 – 09.20 Meglerne krever boligsalgsrapport fra årsskiftet – hvorfor og hvordan? 
  Christian V. Dreyer, EFF Eiendomsmeglerforetakenes forening
09.20 – 09.40 Obligatorisk boligsalgsrapport – Hva i all verden gjør takstmennene? 
  Vidar Årnes, Årnes eiendom  
09.40 – 10.05 Boligsalgsrapporten – nei takk! 
  Dag Refling, Huseiernes Landsforbund
10.05 – 10.30 Kaffepause og fagmingel 
  Foredragsholdere i mixed zone og temastand med eksperter
10.30 – 10.55 Folkehelsas normer for inneklima – Hva sier vi om fukt og muggsopp, og hva betyr det i praksis? 
  Rune Becher, Nasjonalt folkehelseinstitutt
10.55 – 11.20 Nye standardforslag for fuktmåling – Praktiske konsekvenser 
  Stig Geving, NTNU
11.20 – 12.00 Nye krav ved vannskader og fuktmålinger – Konsekvenser for skadehåndtering og oppgjør. 
  Sverre Holøs, SINTEF Byggforsk samt Kolbjørn Mohn Jenssen og Johan Mattsson, Mycoteam
12.00 – 13.00 Lunsj og fagmingel 
13.00 – 13.25 Insekter i bygninger – Ufyselige men godt kalibrerte fuktmålere? 
  Ole Martin Stensli, Mycoteam
13.25 – 13.50 Innvendig isolering – Hva får vi til og hva går bra? 
  Peter Blom, SINTEF Byggforsk
13.50 – 14.15 Radonsikring – Hvordan unngår man at det oppstår fuktskader? 
  John Einar Thommesen, SINTEF Byggforsk
14.15 – 14.40 Våtrom og fuktskader – Siste nytt på våtromsfronten 
  Christian Forester, SINTEF Byggforsk
14.40 – 15.15  Kaffepause og fagmingel 
  Foredragsholdere i mixed zone og temastand med eksperter
15.15 – 15.40 Overvannshåndtering – Problemer og løsninger 
  Stein Tore Asp, Oslo Vann- og avløpsvesen
15.40 – 16.05 Kloakkskader – Hva er problemet og hva må man gjøre? 
  Johan Mattsson, Mycoteam
16.05 – 16.30 Faglig oppsummering 
  Kolbjørn Mohn Jenssen, Mycoteam

Viktige endringer i regelverk, standarder og normer som berø-
rer fukt og fuktskader vil få stor innvirkning på virksomheten 
til de som bygger, takserer og omsetter fast eiendom. I praksis 
blir det nødvendig med tilstandsrapport når et hus skal selges, 
og mange av disse vil beskrive fuktskader, som helsemyndig-
hetene nå advarer sterkere mot. Går vi mot et boligmarked der 
teknisk kvalitet betyr mer? Representanter for eiendomsmeg-
lerne, de bygningssakkyndige og huseierne vil legge fram ulike 
syn på denne saken.

For nybygg blir det strengere krav til dokumentasjon av fuktig-
heten ved nybygging, og byggeprosessen må tilpasses disse. 
Vi får en oppsummering av to kommende standarder, og en 
diskusjon av hvordan diet vil gå når disse skal omsettes i prak-
sis. Nasjonalt fuktseminar 2014 går gjennom de viktigste nye 
og kommende endringene, slik at deltakerne skal stille godt 
forberedt på den nye virkeligheten. I tillegg til en oppdatering 
på endrede spilleregler ser vi nøyere på noen høyaktuelle kon-
struksjoner og skadetyper, og hvordan disse behandles. 



Nasjonalt 
2014fuktseminar

INFORMASJON OG PÅMELDING

Tid
Torsdag 10. april 2014 fra kl. 08.30 til kl.16.30

Sted
Ullevaal Business Class AS (UBC), Ullevaal Stadion, Sognsveien 77, inngang  C – via Thon Hotel Ullevaal Stadion
http://www.ubc.no
BIL: Følg ytre ringvei, Ring 3. Parkeringshus med innkjøring fra Tåsenrundkjøringen eller fra ICA. Anbefaler nedkjøring fra 
Tåsenrundkjøringen, direkte inngang til hovedinngang via Thon Hotel Ullevaal Stadion. BUSS: 22 Majorstuen – Ellingsrudsåsen, 
23 Lysaker – Simensbråthen, 25 Majorstuen – Stovner. T-BANE: 3 Sognsvann, 5 Storo, 4/6 Ringen

Deltakeravgift 
Kr 3.900,- (inkluderer lunsj). Studenter kr 950,- ved fremvisning av studentbevis.

Påmeldingsfrist 
03. april 2014. Bindende påmelding. Ved avmelding etter denne dato belastes halv kursavgift, ikke benyttet kursplass belastes med 
full kursavgift.

Påmelding og informasjon
www.mycoteam.no, se http://mycoteam.no/nyheter/nasjonalt_seminar_om_fuktskader_2014
Alternativt kan du sende e-post til bibbi@mycoteam.no med kontaktinformasjon (navn, firma, adresse, telefon, e-post).
Praktiske opplysninger: Bibbi Gaaserud Birch, Mycoteam, tlf. 469 75 505

Kolbjørn
Mohn  Jenssen

Peter Blom

DISSE MØTER DU PÅ NASJONALT FUKTSEMINAR 2014

OM ARRANGØRENE

SINTEF Byggforsk 
SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forsknings in-
sti tutt som løser utfordringer knyttet til hele byggeproses-
sen. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjen-
nom forsk  ning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, 
pro duktdokumentasjon og kunn   skaps formidling. 

Mycoteam
Mycoteam AS er et rådgivende konsulentfirma som arbeider 
innenfor fagfeltet biologiske bygningsskader (mugg sopp, 
råtesopp, vannskader, fukt og insekter). Vi gir nøytrale råd 
basert på biologisk fagkompetanse og uten økonomisk in-
teresse i sanering.
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