
Nasjonalt 
2010fuktseminar

08.30 – 09.00 Registrering

09.00 – 09.10 Åpning,	velkommen

09.10 – 09.35 Miljøhensyn	og	fuktsikring	i	bygge-
bransjen	–	utvikling	de	siste	10	årene

 Ole-Petter Haugen, Skanska

09.35 – 10.00  Fuktkontroll	i	lavenergi-	og	passivhus
 Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk 

10.00 – 10.25 Kritiske tette-	og	isolasjonsdetaljer	i	
lav	energi-	og	passivhus

 Peter Blom, SINTEF Byggforsk

10.25 – 10.55 Pause

10.55 – 11.20 Fukt-	og	mikrobiologiske	målinger	i	
tak	konstruksjoner	
Kolbjørn Mohn Jenssen, Mycoteam

11.20 – 11.45 Akseptabel	fukttilstand	i	ulike	typer	
materialer	og	konstruksjoner

 Maria Nunez, Mycoteam

11.45 – 12.45 Lunsj

12.45 – 13.10 Obligatorisk,	uavhengig	kontroll	i	
byggesaker.	Om	forslag	til	endringer		
i	plan-	og	bygnings	loven	

 Marit Langen, Statens bygningstekniske etat

13.10 – 13.35 Obligatorisk,	uavhengig	kontroll	i	
byggesaker.	Praktiske	konsekvenser		
for	bransjen

 Anders Kirkhus, SINTEF Byggforsk 

13.35 – 14.00 Pause

14.00 – 14.25 Nye	fuktsikre	løsninger	i	våtrommet  
 Lars-Erik Fiskum, SINTEF Byggforsk

14.25 – 14.50 Soppvekst	på	fasader
 Lone Ross Gobakken, Norsk institutt for 

skog og landskap

14.50 – 15.15 Fukt,	massivtre	og	levetid
 Mari Sand Sivertsen, Mycoteam

15.15 – 15.30 Avslutning 

ONSDAG 21. APRIL 2010  VINDEREN KONFERANSESENTER, OSLO

PROGRAMBærekraftig bygging 
uten fuktskader
For åttende år på rad arrangerer SINTEF Byggforsk og Mycoteam 
Nasjonalt fuktseminar. Blant hovedtemaene i år er fukttekniske 
utfordringer i lavenergi- og passivhus. 

Seminaret tar i år for seg utfordringene og mulighetene som 
oppstår med nye lover, strengere energi- og miljøkrav, og et 
klima i endring. Ny og oppdatert kunnskap om betingelser for 
vekst av sopp danner et viktig grunnlag for å velge riktige ru-
tiner og kontroller for å sikre kvalitet i bygg.

Selv om København-avtalen ikke ble det mange hadde håpet, 
er forståelsen for at bygninger må bygges og drives på en bæ-
rekraftig måte stadig økende. Kvalitet og fuktsikkerhet er en 
viktig del av bærekraftig bygging. 

Kravene til de som bygger blir etter hvert så strenge at vi må 
regne med at en betydelig andel av foretakene i byggenærin-
gen vil forsvinne, fordi de ikke klarer å omstille seg fort nok. Vår 
jobb er å bidra til at de som leverer høy kvalitet i dag og strever 
etter å forbedre seg ytterligere, ikke blir med i dragsuget. Dette 
skal vi medvirke til på mange plan, og gjennom Nasjonalt fukt-
seminar ønsker vi å tilby en oppdatering på de viktigste ny-
hetene som påvirker fuktsikkerheten akkurat nå. 
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Returadresse:
SINTEF Byggforsk
P.b. 124 Blindern
0314 Oslo

Nasjonalt 
2010fuktseminar

INFORMASJON OG PÅMELDING

Tid
21. april 2010 fra kl. 08.30 til kl.15.30

Sted
Vinderen konferansesen ter i Forskningsveien 2A på Gaustad i Oslo (tid ligere GlaxoSmithKline Konferanse sen ter). Vi anbe-
faler å benytte kollektivtilbudet. Det er 2 minutter å gå fra Gaustad T-bane stasjon (T-ba nens linje 1) og fra bussholdeplass 
Gaustad for øst- og vestgående buss 23 og 24 på Ring 3. Her stopper også Flybussekspressens linje fra Oslo Lufthavn 
Gardermoen mot Bekke stua/Røa. Parkering: Benytt parkeringshus i tilknytning til Rikshospitalet ved Ring 3.

Deltakeravgift 
Kr 3 500,- (inkluderer lunsj og kurskompendium)

Påmeldingsfrist	
12. april 2010 
   
Påmelding	og	informasjon
www.sintef.no/byggforsk	(klikk på «Kurs og konferanser», deretter klikk på «Informasjon» ved Nasjonalt fuktseminar).
Alternativt kan du sende epost til kurs@byggforsk.no med kontaktinformasjon (navn, firma, adresse, telefon, epost).
Praktiske opplysninger: Sølvi Delbekk, SINTEF Byggforsk, tlf.	22	96	57	62
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DISSE MØTER DU PÅ NASJONALT FUKTSEMINAR 2010

OM ARRANGØRENE

SINTEF	Byggforsk 
SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsin-
sti tutt som løser utfordringer knyttet til hele byggeproses-
sen. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjen-
nom forsk  ning og utvikling, spesialrådgivning, sertifisering 
og kunn   skaps formidling. 

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


