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474.531 Fuktmåling i bygninger. Instrumenter og metoder

523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting

700.613 Ombygging av eldre loft til bolig 

720.115 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Registrering og vurdering

720.116 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Bildekatalog, symptomliste og typiske skadesteder

752.601 Forbedring av ventilasjon i boliger.

753.211 Drift og vedlikehold av sanitærinstallasjoner

Noen viktige publikasjoner og rapporter:
Byggforskserien
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Viktige publikasjoner:
Byggforskserien
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523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering

og tetting

Anvisningen legger vekt på at minst halvparten av 
isolasjonen plasseres på utsiden av ytterveggen. 
Veggene blir da varmere og tørrere, og det blir ikke 
nødvendig å montere dampsperre på innsiden av veggen 
i vanlige tørre rom. Radon-/dampsperre kan monteres 
innvendig ved behov. Begge løsninger kan brukes både 
over og under terreng.

Grunnmursplater (damptette, tynne knasteplater av 
plast) har tradisjonelt vært montert direkte mot betong-
eller murvegg. I denne anvisningen endrer vi på dette 
prinsippet, og anbefaler at eventuell plastplate monteres 
på utsiden av utvendig isolasjon. Dette betyr ikke at 
tradisjonell plassering av grunnmursplata er feil eller vil 
føre til skader. Hensikten med endringen er å oppnå enda 
høyere sikkerhet mot fuktskader i konstruksjonen ved å 
muliggjøre raskere uttørking av betongen, som gir tørrere 
yttervegg.

Viktige publikasjoner i Byggforskserien:
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474.531 Fuktmåling i bygninger. Instrumenter og metoder
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• Oppdaterte metodebeskrivelser
• Utfyller NS  3511 og 3512
• Mer utfyllende om feilkilder
• Måleteknisk blad – ikke grenseverdier!
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Viktige rapporter:

Fag 30 Vannskadesikker montering av vannrør i næringsbygninger 
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"De fleste lekkasjer på et

rørstrekk oppstår i rørkoblingene. I næringsbygninger 
mener SINTEF Byggforsk at det er viktigere å 
lekkasjesikre rørkoblingene enn selve vannrøret. 

Til tross for at det vil medføre en justering av 
funksjonskrav i TEK10, vil det kunne gi oss sikrere 
rørføringer når det kommer til lekkasjer enn hva som 
er tilfellet for næringsbygninger i dag.

Forslag til løsninger er vist i rapporten.
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Viktige rapporter: ZEB Project report 22 
Fuktbufring

• Noen få omfattende studier fra reelle bygninger. 
• Påvirkes av ventilasjon, fuktproduksjon og temperaturer. 
• Vanligvis trolig større bufring i møbler enn innvendige 

overflatematerialer. 

• De fleste studiene understreker imidlertid faren for dårlig 
inneklima ved fuktstyring av ventilasjonen (fordi det for normale 
bygg sjelden er fukt som avgjør nødvendig ventilasjon, men 
luftkvalitet og eventuelt temperatur).
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Viktige publikasjoner:

Nevalainen, A., Täubel, M., Hyvärinen, A.: Indoor fungi: Companions and 
contaminants. Indoor Air 25 (2) 2015. 
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"New data have demonstrated qualitative and quantitative richness of fungal material inside and outside buildings. 
Research on mycotoxins shows that just as microbes are everywhere in our indoor environments, so too are their 
metabolic products. Assessment of fungal exposures is notoriously challenging due to the numerous factors that 
contribute to the variation of fungal concentrations in indoor environments. We also may have to acknowledge and 
incorporate into our understanding the complexity of interactions between multiple biological agents in assessing 
their effects on human health and well-being."
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Viktige publikasjoner

HITEA-studien: Støv og symptomer i fuktskadde og friske skoler i tre land
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Støv fra fuktskadde skoler utløser inflammasjon i cellekulturer – men ikke i Finland!

Huttunen, K., Tirkkonen, J., Täubel, M., Krop, E., Mikkonen, S., Pekkanen, J., Heederik, D., Zock, J.-P., Hyvärinen, A., Hirvonen, M.-R. (2015) Inflammatory potential in relation to the 
microbial content of settled dust samples collected from moisture-damaged and reference schools: results of HITEA study 

Symptomer er derimot vanligere I fuktskadde skoler – mest i Finland!
Alicia Borràs-Santos & al. 2013. Dampness and mould in schools and respiratory symptoms in children: the HITEA study. 
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Muggsopp: Tilstrekkelig bevis for årsakssammenheng mellom utendørs (dyrkbar)

muggsoppeksponering og forverring av astma. Begrenset bevis for en assosiasjon

mellom innendørs (dyrkbar) Penicillium-eksponering og total (dyrkbar) muggsoppeksponering

og forverring av astma hos barn.

Fukt: Tilstrekkelig bevis for årsakssammenheng mellom fukt eller fukt-relaterte agens

og forverring av astma hos barn, samt assosiasjon med forverring av astma hos voksne.

Bevisbyrden tilsier ikke at denne årsakssammenhengen er begrenset til personer med

spesifikk sensitivisering mot muggsopp eller husstøvmidd.

Kilde til oppsummering: J. Øvrevik. Fukt i bygninger – hva betyr det for helsen? Foredrag på Helsedirektoratets inneklimadag 2015.
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Takk for i år, og velkommen tilbake i 2017!

Ta gjerne kontakt med forslag til temaer! 

Vær så snill – fortell oss hvordan vi kan bli bedre
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Sverreb.holos@sintef.no kmj@mycoteam.no

@Inneklimasverre
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