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Hva er element- og modulbygg?
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▪ Prefabrikerte element og moduler som passer

til konkrete bygninger har lang tradisjon.
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520.03.2018

▪ Prefabrikerte element og moduler som passer

til konkrete bygninger har lang tradisjon.

«Svenskehus»



Historikk

620.03.2018

Maihaugen

▪ Prefabrikerte element og moduler som passer

til konkrete bygninger har lang tradisjon.

Moelv.no



Historikk

▪ Moderne husbygging er preget av prefabrikerte element og moduler.

nwt.se Selvaag bolig

NBI-blad 520.130 

Prefabrikerte våtromsmoduler
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Element- og modulbygg

▪ Fordeler

▪ Kvalitetssikret produksjon under tørre forhold.

▪ Rask montering. 

▪ Ulemper

▪ Det er noen kritiske moment som kan føre til skader:

▪ Produksjon

▪ Lagring på produksjonsstedet

▪ Transport

▪ Eventuell lagring på byggeplass

▪ Montering.

▪ Dårlige totalløsninger

▪ Kvalitetssikring og kontrollrutiner kan forebygge eller i hvert fall begrense 

skadeutvikling.
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Elementbygg i dårlig vær
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Vått på materialer / i konstruksjoner
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Vått på materialer / i konstruksjoner
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Vått på materialer / i konstruksjoner
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Etablerte muggsoppskader
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Etablerte muggsoppskader
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Elementbygg i dårlig vær
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Lekkasje over tid

2820.03.2018



Lekkasje over tid
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Modulbygg – lekkasje ved montering
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Modulbygg - montering

▪ Alt under kontroll.
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Montering - fuktinnsig
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Montering - fuktinnsig
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Modulbygg – lekkasje ved montering og transport?

3420.03.2018

▪ Synlig vekst av muggsopp



Modulbygg – lekkasje ved montering og transport?

▪ Synlig vekst av muggsopp
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Modulbygg – lekkasje ved montering og transport?

▪ Hvordan kunne det bli så galt så raskt?
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Modulbygg – lekkasje ved montering, transport, og noe mer?

▪ Etablerte råtesoppskader

37



Prefabrikerte baderomsmoduler

3820.03.2018



Andre problemstillinger
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Modulbygg på ringmur med krypekjellere
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Modulbygg på ringmur med krypekjellere
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Modulbygg på med luftlekkasjer opp i takkonstruksjoner
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Hvilke typer av fukteksponering kan det bli?
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Hvilke typer av fukteksponering kan det bli?

▪ Vannskade

▪ Plutselig og utforutsette skader. Store mengder vann, men rask oppdagelse 

og håndtering.

▪ Muggsoppskader ved feilaktige tiltak.
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«Fuktforekomst»???

▪ Oppstår som mikroklimatiske forhold i konstruksjoner fra byggfukt, 

materialegenskaper, temperaturgradienter ytre sesongmessige forutsetninger.

▪ Litt høyere verdier enn normalt, tørt inneklima, med et moderat fuktnivå på ca. 60-

75% RF.

▪ Ingen fare for muggsoppskader eller råtesoppangrep, men…

4820.03.2018



«Fuktforekomst»???

▪ Oppstår som mikroklimatiske forhold i konstruksjoner fra byggfukt, 
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▪ Litt høyere verdier enn normalt, tørt inneklima, med et moderat fuktnivå på ca. 60-

75% RF.

▪ Ingen fare for muggsoppskader eller råtesoppangrep, men…

▪ Hva med insekter?
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Sølvkre og skjeggkre
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Sølvkre, skjeggkre, støvlus og andre tilsvarende arter

▪ De trenger >60-65% RF i tillegg til gunstig temperatur, egnet næring og gode 

skjulesteder.

▪ Det oppstår ikke bygningsmessige skader, men mange opplever forekomst av 

slike insekter som irriterende, plagsom og uakseptabel.
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