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Fukt og vannskader: problemer 
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Helseskadelig(?)

Stygt
Destruktivt

..eller alt sammen



Ordliste
Norsk Svensk Dansk Engelsk Fotokred

Mugg Mögel Skimmel Mould / Mold Mogana Das Murtey and 
Patchamuthu Ramasamy

Råte Röta Råd Fungal decay /
Rot

Sverre Holøs

Midd Kvalster Mide Mite Gilles San Martin

Emisjoner / 
materialnedbrytning

SINTEF
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• Plutselig
• Fritt vann
• Oftest forsikringsdekning
• Ofte avklart årsak

• Utvikling over tid
• Ikke alltid fritt vann
• Sjelden forsikringsdekning
• Årsaker kan være uklare og 

sammensatte

Vannskader Fuktskader

Foto: Oscar Løberg / Domkirkeodden. Flom i Strandgata 1927



• Bakgrunn: forsikringsutbetalinger for 
vannskader på 500 000 per time. Fuktskader 
ikke inkludert!

• Mye som kontantoppgjør. Mål: Færre 
inneklimaproblemer etter utbedring av skade.  

• Virkemidler: litteratursøk, utarbeide standard 
for utbedring, informere gjennom presse og 
sosiale medier (inkl. video)

• 2020-2021, totalbudsjett 700 KNOK
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Prosjekt: Godt inneklima etter vannskade!

The Jewish Women's Archive / Wikimedia 
commons
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Hvordan påvise helseeffekter

Teknologi for et bedre samfunn
Kilde: @Jacob Gudiol



Helseeffekter etter fukt- og vannskader
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• Piping i brystet, astma
• Luftveisinfeksjoner (hyppighet, 

varighet)
• Allergisk rhinitt, eksem
• Almennsymptomer(?)
• Sjeldne lidelser (?)

• Infeksjon
• Allergisk reaksjon (Sopp, bakterier, 

midd)
• Slimhinneirritasjon (Støv, flyktige 

forbindelser fra materialer, 
mikroorganismer, desinfeksjonsmidler) 

• Gifteffekter (toksiner fra sopp eller 
bakterier)

• Sensorisk / neurologisk effekt (lukt)
• Psykologiske effekter 

Korrelert med fukt Foreslåtte påvirkningsmåter



Litteraturstudie, våre konklusjoner

Teknologi for et bedre samfunn

• Lite forskning som ser spesifikt på helseeffekter av "vanlige" vannskader og ulike utbedringsalternativer.

• Overbevisende dokumentasjon for at vannskader som ikke utbedres er en risikofaktor for ulike helseplager, 
spesielt knyttet til luftveiene.

• Forskningen rundt helseeffekter av eksponering for muggsopp og bakterier i innemiljø viser til dels motstridende 
og forvirrende resultater.

• Grunnlag for å anbefale
• Forebygging av mikrobiologisk vekst (rask og riktig uttørking)
• Utskifting av eventuelt soppbevokst materiale med etterfølgende rengjøring
• Uttørking  slik at det ikke oppstår unormal avgassing
• Tiltak mot akutt skade ved flom (drukning, elektriske støt, overanstrengelse)
• Bruk av verneutstyr i kontakt ved flom- og avløpsvann

• Usikkert grunnlag for å anbefale desinfeksjon ved flom- og avløpsvann

• Ikke grunnlag for å anbefale desinfeksjon ved andre skader
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Standard for vannskadeutbedring

Innhold

• Terminologi

• Generelle krav

• Innledende undersøkelse og informasjon

• Skadebegrensende tiltak

• Avgrensning av saneringssone

• Kartlegging av omfang

• Metodevalg

• Sluttkontroll

• Dokumentasjon

• Tillegg:
• Regelverk
• Rapportmaler
• Informasjon om strakstiltak



Vannkilde Fjerne fritt 
vann

Vurdere 
riving

Rengjøre Desinfisere

Tappevann X X

Varmtvann X X

Gråvann / 
overflatevann

X X X X

Svartvann X X X X

Slokkevann X X X X

Sjøvann X X X X

NS 3515 skiller på vannkilde



• HMS-vurdering før oppstart
• Unngå akutt risiko (Drukning, smitte, elektrisk støt..)
• Helserisiko fra eksisterende konstruksjon (asbest, mugg, muselik..)

• Forebygg angst og fortvilelse
• Informasjon og dokumentasjon. Ansvarsfordeling.

• Reduser eksponering
• Avgrens saneringsområdet – beskytt / fjern gjenstander
• Undertrykksventiler hvis relevant
• Rengjøring
• Støvoppsamlende verktøy
• Verneutstyr
• Tørk ut til trygt nivå
• Sluttrengjøring

• Dokumenter

Hvordan forebygge 
problemer?



Teknologi for et 
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