
Prøveresultatene gjelder utelukkende de prøvede objekter. Rapporten må ikke gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra Molab as. Selve rapporten representerer eller 
inneholder ingen produktgodkjennelse. Rapporteres i henhold Molabs standard leveringsbetingelser dersom ikke annet er avtalt. Se www.molab.no for disse betingelser. 

 

Din Labpartner

  
Molab as,  8607 Mo i Rana 
Telefon:  75 13 63 50 
Besøksadr. Mo i Rana:  Mo Industripark 
Besøksadr. Oslo:  Kjelsåsveien. 174 
Besøksadr. Glomfjord:  Ørnesvn. 3 
Besøksadr. Porsgrunn: Herøya Forskningspark B92 
Organisasjonsnr.: NO 953 018 144  MVA 

 

Kunde: 

RAPPORT HEMNES KOMMUNE 

Att: Robert Finbak Muggsoppundersøkelse juni 2012:  
Nordland Fjernhjelpleir - 

Undervisningsbygget 

SENTRUMSVEIEN 1 

 

8646  KORGEN Ordre nr.: 
 

Antall sider + bilag: 
 46825 3 + 7 

 Prosjekt./Rapport referanse: 
 

Dato: 
  Muggsopp 25.06.2012 

 

Rev. Nr.: Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført av:  Signatur: 
 

0  Tone Gardsjord  

 

Molab as var 6. juni 2012 på befaring og prøvetaking av muggsopp i Undervisningsbygget ved Nordland 

Fjernhjelpleir på Bjerka. Det ble tatt teipprøver fra synlig muggvekst på vegger og gulv i kjellerlokalet, og 

gjort en vurdering av forholdene i 1. etasje. Analysene er utført av Mycoteam, og deres rapport er vedlagt i 

sin helhet (7 sider) 

 

Bakgrunn 

Molab as ved Ørjan Jamtli utførte i mai 2012 muggsoppundersøkelse med hensyn på soppsporer i luften i 

Undervisningsbygget (rapport 46612), og det ble i kjeller påvist høy konsentrasjon av muggsoppsporer 

langt over det normale. Noe forhøyet sporetall ble påvist i 1. etasje (scene/undervisning). Undersøkelsen 6. 

juni ble gjort ca. 2 uker etter disse funnene, for å få et bedre bilde av årsaken til det høye innholdet av 

sporer i luften.   

 

Det er planlagt at lokalene skal totalrenoveres og brukes som barnehage. Kommunen ønsker å få råd om 

hva som er akseptable tiltak for fjerning av muggsoppen. 

 

Befaring og prøvetaking 

Det ble i denne undersøkelsen lagt mest vekt på kjeller, da det her var en del synlig vekst av muggsopp. 

Mye saltutslag på vegger og enkelte steder på gulv tyder på vanninntrengning pga mangelfull drenering, og 

det var en kraftig kjellerlukt i dette lokalet. Det ble tatt 5 teipprøver fra misfargete plasser på vegger og 

gulv (se bilder for eksempler).   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 1. Misfarge (muggvekst) på vegg.  Bilde 2. Misfarge (muggvekst) på gulv. 
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Det lå noen trepaller i kjelleren som var kraftig infisert av muggsopp (bilde 3). Denne veksten er med stor 

sannsynlighet årsak til de høye sporetallene som ble målt i undersøkelsen i mai. Det ble ikke tatt prøver fra 

pallene, da dette ikke ble ansett som nødvendig for konklusjonen. Pallene må fjernes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3. Kraftig muggvekst på trepaller i 

kjellerlokalet. 

 

Ved gjennomgang av lokalene i 1. etasje ble det ikke observert annet enn fuktskadde takplater i rom 

Scene/undervisning, som for øvrig er kommentert i rapport 46612. Det ble også tatt en tur opp på kvisten, 

og pga regnvær ble det da observert en lekkasje i takvindu her, som kan være årsak til fuktskaden i 

takplatene.  Det var ikke mulig å komme til for å få tatt noen teip- eller materialprøve her. 

 

Resultater 

Det ble påvist moderat til rikelig vekst av ulike muggsopper på alle prøvene tatt i kjelleren. På to av 

prøvene tatt fra vegg ble det også påvist actinomyceter, som er soppliknende bakterier. Disse gir en 

karakteristisk kjellerlukt eller potetkjellerlukt, som var markert i dette lokalet. Viser til rapporten og 

faktablader fra Mycoteam AS for detaljer.   

 

Vurdering 

Muggsoppene og actinomycetene sitter på overflaten av muren, og både sporer og MVOC (Mikrobial 

volatile organic compounds) vil kunne frigjøres og påvirke inneklima i disse lokalene. MVOC kan 

diffundere gjennom bygningsmaterialer. Fuktinntrengningen må stanses og vi anbefaler at veksten fjernes 

mekanisk, enten ved grundig rengjøring ved skrubbing, børsting og vasking eller ved 

sliping/sandblåsing. Det skal ikke være nødvendig å bruke kjemikalier, men i følge faktablad om 

actinomyceter kan man bruke kaustisk soda i vaskevannet for å fjerne actinomycet-lukten (den intense 

potetkjellerlukten). Se også Mycoteams rapport for generelle anbefalinger. Merk at de som utfører 

rengjøringsarbeidet eller slipingen må beskytte seg mot innånding av sporer og støv ved hjelp av 

støvmaske (P3-filter).  

 

Overflateprøver (teipprøver) bør tas for kontroll etter saneringen. 

 

Drenering rundt bygget og innredning av kjellerlokalene må gjøres på en bygningsteknisk forsvarlig måte 

som hindrer kondens og fukt. Pallene og alt annet organisk materiale må fjernes. 
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Vi er kjent med at innredningen i 1. etasje skal rives. Selv om vi har lokalisert fuktige himlingsplater i 

scene/undervisning, trolig pga taklekkasje (v/takvindu), er det ikke sikkert at de forhøyede sporetallene i 

luften (rapport 46612) skyldes dette funnet. Det er en mulighet for at det har skjedd en spredning av sporer 

til 1. etasje fra kjellerlokalene, men siden sammensetningen av arter i 1. etasje ikke var helt lik den i 

kjellerlokalet er det usikkert om dette er årsaken. Uansett, når de fuktige takplatene skal rives er det 

viktig å beskytte seg med støvmasker (P3-filter) for å unngå innånding av sporer fra eventuell 

soppvekst. Dette for å være på den sikre siden.  
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Undervisningsbygget, Bjerka Sivilforsvarsleir - analyserapport 

Vi har mottatt fem Mycotape for analyse. Prøvene er mikroskopert for undersøkelse av 
eventuell soppvekst. Vi har fått opplyst at prøvene er tatt fra fuktig kjeller i betongbygning fra 
1950-tallet som skal ombygges til barnehage

Resultat
Tabell 1 viser resultatet av prøveanalysene.

Tabell 1, Prøvesett ID: 7129, Dato: 11.06.2012, Prosjekt: Undervisningsbygget, Bjerka Sivilforsvarsleir 
(201206082)

Prøvenr Prøvested Prøvemateriale Resultater

1
(36559:49702)

Kjellerrom, Vegg nord (mur 
under terreng)

Betong

Narreråtemuggsopper (Ascotricha sp.) - Rik
vekst
Actinomycetes - Moderat vekst
Midd - Moderat forekomst

2
(36560:49703)

Kjellerrom, vegg nord (mur 
under terreng)

Betong Muggsopp (ulike arter) - Moderat vekst

3
(36561:49705)

Kjellerrom, gulv Betong
Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) –
Moderat vekst

4
(36562:49706)

Kjellerrom, gulv midt i 
kjellerrom

Betong
Nålemuggsopper (Acremonium sp.) -
Moderat vekst
Muggsopp (ulike arter) - Moderat vekst

5
(36563:49707)

Kjellerrom, vegg sør (mur 
under terreng)

Betong
Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) -
Moderat vekst
Actinomycetes - Moderat vekst

Muggsopp kan opptre på tilnærmet samtlige materialer som utsettes for høy fuktighet enten 
som følge av direkte fuktpåvirkning/lekkasjer eller som følge av meget høy luftfuktighet. Det 
vil si at muggsoppene kan vokse på både organiske materialer (trematerialer, tekstiler, papp 
og lignende) og uorganiske materialer (betong, teglstein o.l.) hvor organiske materialer har 
blitt avsatt, eksempelvis støv og papirfiber. Soppene forårsaker vanligvis ikke nedbrytning 
(råtedannelse) i materialene de vokser på, men kan gi helsemessige plager for disponerte 
personer. Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler når det gjelder muggsopp; «Synlig mugg og 
mugglukt skal ikke forekomme. Med dagens kunnskap kan det ikke settes en tallfestet norm» 
(Anbefalte faglige normer for inneklima (1998), rapport om miljø og helse fra 2003). Se også 
vedlagte faktablad om muggsopp.



Mycoteam as
Prosjektnr.: 201206082

2/3

Actinomyceter er trådformede bakterier som ofte har en karakteristisk (ubehagelig) lukt. 
Forekommer ofte i sterkt fuktutsatte konstruksjoner. Det er risiko for at flyktige organiske 
stoffer (MVOC- Microbial Volatile Organic Compounds) produsert av actinomycetene kan 
føre til negativ belastning på inneklimaet. I litteraturen er det imidlertid ingen enighet om at 
disse stoffene kan gi noen direkte helseproblemer i de lave konsentrasjonene man normalt 
registrerer i fuktskadede bygninger. Se også vedlagte faktablad om Actinomyceter.

Vurdering
Det er funnet rik vekst av muggsopp og actinomyceter i alle prøver. Ut i fra analyseresultatet 
tror vi at skadene skyldes en kombinasjon av fuktinnsig via murveggene og kondensering av 
varm og fuktig luft mot de kjøligere veggene.

Ettersom det ikke er akseptabelt med muggsoppvekst i oppholdsrom eller inne i lukkede 
konstruksjoner må skadeomfanget i rommene undersøkes nærmere før utbedringstiltak 
iverksettes, se generelle utbedringstiltak nedenfor. Det er svært viktig at det foretas en 
etterkontroll (avtrekksprøver) av rengjorte overflater før lukking av konstruksjonene. 
Muggsoppsporer kan lett føres med luftstrømmer fra skadete områder/lukkede 
konstruksjoner via utettheter til inneluften ved bruk av rommene. Spredning av 
muggsoppsporer fra områder med etablert muggsoppvekst kan også foregå selv om en 
skade er tørr per i dag. 

Generelle anbefalinger ved utbedring av muggsoppskader

Når man arbeider med muggsoppskader må man sikre at utførende personell og tilstøtende 
brukere/lokaler sikres mot unormal eksponering overfor muggsoppsporer.

Ved avdekking/riving av muggsoppinfiserte materialer frigjøres store mengder 
muggsoppsporer som det er uheldig å puste inn. De som utfører riving/saneringsarbeidet 
anbefales derfor å benytte egnet verneutstyr (støvmaske/friskluftmaske) under arbeidet.

For å beskytte tilstøtende rom/bygningsdeler bør dører/åpninger tettes med bygningsplast 
eller tape. Ved utbedring av større skader bør man montere en avtrekksvifte som skaper 
undertrykk i det aktuelle rommet slik at muggsoppinfisert luft føres ut av bygningen og 
dermed ikke inn i tilstøtende boligrom. Infiserte materialer som skal fraktes ut fra bygningen 
gjennom rene lokaler bør legges i forseglet emballasje, f.eks. søppelsekker som lukkes og 
tapes. 

Utbedring må generelt sett skje på følgende måte:
 Fuktkilde fjernes/skadeårsak kartlegges.
 Sikring av tilstøtende lokaler/områder. 
 Avdekk samtlige skader.
 Fjern samtlige muggsoppinfiserte materialer som lett lar seg fjerne (gips, sponplater, 

tapet og lignende).
 Materialer som beholdes (treverk, murverk og lignende) må rengjøres grundig ved en 

egnet manuell rengjøring (vask, støvsuging, sliping eller pussing). Ved større skader bør 
man bruke støvsuger med HEPA-filter eller tilsvarende filter som har evnen til å samle 
opp mikroskopiske muggsoppsporer og støvpartikler.

 Bruk av soppdrepende kjemikalier alene er ikke en akseptabel saneringsmetode.
 Fuktige materialer tørkes.
 Byggestøv, også på tilstøtende flater (vegger, reoler, tak og lignende), fjernes ved 

generell vask.
 Rengjorte materialer kontrolleres.
 Nye konstruksjoner bygges opp.
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Ta gjerne kontakt om det skulle være spørsmål til denne rapporten eller ønske om ytterligere 
bistand.

Med vennlig hilsen
Mycoteam as

Johan Mattsson Maria Nunez
Fagsjef Seniorrådgiver

Vedlegg: Faktablad om muggsopp og actinomyceter.



Muggsopp danner grønne, svarte eller gule belegg på
fuktutsatte bygningsmaterialer. Muggsopp gir ofte en
ubehagelig lukt, såkalt "kjellerlukt".

Muggsopp er hurtigvoksende sopper som ikke bryter
ned treverk, men som kan gi misfarging, lukt og
helseproblemer. De forekommer naturlig på nær sagt
alle typer fuktige, organiske materialer, slik som blader,
pinner, jord o.l.

Muggsopp og andre sopp formerer seg ved sporer.
Dette er små spredningsenheter som lett virvles opp i
luften, og luft som ikke er veldig godt filtrert vil alltid
inneholde soppsporer. Gjennomsnittlig er det færre
soppsporer innendørs enn ute med mindre det
forekommer soppvekst inne. Mengde og type av
soppsporer i luft varierer sterkt med årstiden.

Mange muggsopper er svært nøysomme med tanke på
næring. Dersom fuktigheten er høy nok, vil muggsopp
kunne etablere seg og vokse på de fleste organiske
materialer - enten det er bygningsmaterialer eller
papirrester, sagflis, støv o.l.

Årsaken til muggvekst inne er som regel kondens, høy
luftfuktighet på grunn av utilstrekkelig ventilasjon,
vann som trenger inn gjennom gulv eller vegg, lekkasje
fra rør eller tekniske installasjoner, oppfukting av
materialer før eller under bygging, eller manglende
uttørking etter bygging.

Mennesker som utsettes for muggsopp kan reagere med
ubehag eller sykdom. Man vet at allergi, ulike
luftveisproblemer, irriterte øyne, unormal tretthet og en
del andre symptomer kan ha sammenheng med vekst av
mugg og andre mikroorganismer. Det er stor variasjon
fra person til person hvor mye man "tåler".

Det er viktig å være klar over at mange
innemiljøproblemer kan oppleves på omtrent samme
måte. Fuktighet i bygninger kan også føre til økt
avgassing fra materialer, og økt forekomst av midd
(midd beiter på muggsopp). Midd er også en viktig

Muggsopp

kilde til allergiframkallende stoffer.

Muggvekst i tak som følge av lekkasjer.

Mycoteam as
Forskningsveien 3B
Postboks 5 Blindern
0313 Oslo
Telefon: +47 469 75 500
E-post: mycoteam@mycoteam.no
www.mycoteam.no



Muggvekst på vekstmedium.

Muggvekst som en følge av kondensering av varm, fuktig
luft på kalde flater.

Faktabladversjon av 08.01

Behandling:

�

�

�

�

�

�

�

Årsaken til muggveksten må fjernes. I

Mest mulig av muggsoppangrepet fjernes
fysisk, enten ved utskifting av materialer
eller ved grundig rengjøring.

Behandling med kjemikalier anbefales
vanligvis ikke.

Ved håndtering av muggsoppinfiserte
materialer bør egnet åndedrettsvern benyttes
som for eksempel

.

Lukt- og allergiproblemer kan være
vanskelig å bli kvitt uten omfattende
utbedringsarbeider. Lukt kan fjernes ved å
ozonbehandle de angrepne områdene etter at
vekst av muggsopp og skadete materialer er
fjernet.

de
fleste tilfeller gjelder det å stanse
fukttilgangen og fjerne fuktigheten.

Fordi også døde soppsporer kan inneholde
allergiframkallende og giftige stoffer, er det
ikke tilstrekkelig kun å drepe soppen med
kjemikalier. Områder som har blitt forurenset
av mikroorganismene under
utbedringsarbeid o.l. skal rengjøres grundig.

Større angrep
og angrep som er vanskelig tilgjengelige,
saneres som regel ved at konstruksjonen
avdekkes og alt angrepet materiale fjernes.

Porøse materialer (isolasjon, gipsplater,
trefiberplater, sponplater) og lett
demonterbare materialer fjernes, mens
“permanente” konstruksjoner kan gis en
mekanisk (sliping/høvling) rengjøring
etterfulgt av en desinfiserende vask (5%
klorin-oppløsning; dvs handelsvare blandet
med 19 deler vann).

støvmaske eller
friskluftsmaske

Muggsopp



Actinomyceter
Actinomyceter kan danne et svakt grått eller hvitt belegg på oppfuktede 
bygningsmaterialer med basisk innhold (høy pH) som for eksempel 
murflater – gjerne i områder med saltutslag. De har ofte en 
karakteristisk, ubehagelig lukt som minner om potetkjeller.

Actinomyceter er trådformede bakterier som danner sopplignende kolonier. 
Actinomyceter finnes overalt ute i naturen, og de er svært vanlige i våt jord, 
der de kan bryte ned lignin og kitin fra sopp- og dyrvev, samt pektin, keratin, 
og humussyrer. Noen actinomyceter tåler høye tempraturer (opp til 55 °C). 
De kan dessuten overleve i oksygenfattig miljø og er derfor viktige i 
komposteringsprosesser.

Ved fuktskader innendørs er det vanlig å finne actinomyceter i forbindelse 
med murvegger, hvor en kombinasjon av høy pH og en næringsfattig 
overflate 
hemmer andre typer av organismer. Typiske voksesteder er fuktbelastede 
murflater på grunnmur og støpte gulv i kjølige kjellere. Actinomyceter tåler 
perioder med ugunstige vekstforhold ved at de går inn i en dvaletilstand, for 
så å vokse videre ved ny oppfukting.

Actinomyceter vokser med tynne, trådformede strukturer på overflater og de 
kan produsere små sporer (0,5-1,5 µm) som til dels kan spres ut i romluften. 
Actinomyceter kan både ved lukt og sporer bidra til en negativ belastning av 
inneklimaet. 

Actinomyceter er trådformede bakterier som danner sopplignende kolonier. 

Actinomyceter (gresk: 
actis - stråle; mykes - 
sopp) er trådformede, 
gram-positive bakterier 
som danner sopplignende 
kolonier med greinete eller 
sammenvevde filamenter. 
De ble tidligere klassifisert 
som sopp, men etter 
elektron mikroskopistudier 
fant man at de manglet 
kjerne i cellene, og 
dermed hører hjemme i 
bakterie-riket. 

Actinomyceter lager en 
rekke soppdrepende 
kjemikalier (antibiotika), 
f.eks. erythromycin, 
neomycin, tetracyklin, 
streptomycin og 
amphotericin, og 
konkurrerer ut muggsopp 
på overflater med lite 
næringsstoffer og høyt 
vanninnhold. De kan 
likevel vokse sammen 
med muggsopp, ofte 
Cladosporium eller 
Aspergillus versicolor, og 
som muggsopp blir de 
spist av midd.

Actinomyceter
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Mikroskopianalyser

Økologi

Actinomyceter finnes 
overalt, både i aerobiske 
(med oksygen) og 
anaerobiske miljøer. I 
naturen finnes de ofte i 
humus-rik jord (nøytral 
eller basisk pH). 
På grunn av voksestedet, 
er det vanlig å finne 
actinomyceter i hus i 
forbindelse med forekomst 
av saltutslag. 
Actinomyceter danner 
sporer etter stress eller 
ved aldring, men opptrer 
ofte som filamenter i 
innemiljøet. De vokser ofte 
på fuktbelastede betong- 
eller Lecaoverflater, typisk 
på yttervegger i kalde 
kjeller med drenerings-
problemer, eller på fuktige 
betongsåledekket med 
gulvbelegg.



Utbedring

 Skadens omfang og årsak klarlegges. 

  Actinomycetinfiserte overflater rengjøres mekanisk ved en grundig 
skrubbing eller børsting. Hvis det er ønskelig kan den mekaniske 
rengjøringen kombineres med bruk av et godt rengjøringsmiddel, for 
eksempel kaustisk soda som effektivt fjerner actinomycet-lukt. Følg 
bruksanvisningen på emballasjen! 

Konstruksjonen tørkes til tilfredsstillende nivåer (under 80% for 
betong) og ny fuktbelastning unngås.

Ved eventuell overmaling av tidligere skadede overflater, er det viktig å 
benytte et egnet, diffusjonsåpent malingsprodukt for murverk. 

•
•

•

•
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Dette faktabladet er 
utarbeidet av Mycoteam as 
som en veiledning overfor 
våre kunder. 
Opplysningene reflekterer  
dagens kunnskapsnivå, og 
vil måtte revideres etter 
hvert som ny kunnskap 
kommer til.

Ved kopiering fra dette 
faktabladet skal Mycoteam 
oppgis som kilde.

© Mycoteam as

Versjon ND 1108

Flere actinomycet arter kan produsere en markant lukt ved vekst. Lukten 
beskrives ofte som ”kjellerlukt” eller ”potetkjellerlukt”. Hvis man opplever 
en slik lukt i for eksempel en kjeller, bør man gå videre med en 
undersøkelser for å avklare hva lukten skyldes.

Påvisning av actinomyceter gjøres best gjennom å mikroskopere 
tapeavtrekk fra mistenkelige muroverflater. Luftanalyser med henblikk på 
totalt antall sporer (direkte mikroskopering) kan også benyttes. Luftanalyser 
som er basert på oppdyrking av spiredyktige sporer på standardmedier er 
lite hensiktsmessig for å påvise actinomyceter.

Geosmin

En sterk lukt av potetkjeller 
er i mange tilfeller nok for 
å avsløre Actinomycet- 
vekst i innemiljøet. Lukta 
skyldes produksjon av 
geosmin (trans,1-10-
dimetyl-trans-9-decalol).

Det er risiko for at flyktige 
organiske stoffer (MVOC- 
Microbial Volatile Organic 
Compounds) produsert av 
actinomycetene, samt flere 
toksiske molekyler fra 
celleveggene (lipoteichoic 
acids og muramyl 
peptides) kan føre til 
negativ belastning på 
innklimaet. 

Actinomyceter på forhudningspapp i en utlektet 
kjellervegg

Actinomyceter vokser ofte på fukt-
belastede betongoverflater.
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