
Mycoteam as
Vår saksbehandler: Christiane Skogli
Telefon dir.: 922 34 879
E-post: chr@mycoteam.no

Mycoteam as | Telefon: 469 75 500 / 469 75 504 Telefax: 22 46 55 52 | E-post: post@mycoteam.no | Nettadresse: www.mycoteam.no

Postadresse: Postboks 5 Blindern, 0313 OSLO | Besøksadresse: Forskningsveien 3 B

    Foretaksregisteret: NO 940351022 | IBAN: NO47 1654 0706 720

Ås Kommune
v/ Vidar Sørensen
Postboks 195
1431 ÅS

Dato: 9. oktober 2014                                   Vår ref: 201409127   Deres ref:

Åsgård skole – logging av CO2 og luftprøver med tanke på 
muggsoppsporer i utvalgte rom. 

Oppdrag
Mycoteam har fått i oppdrag å vurdere ventilasjonen i anviste rom ved hjelp av CO2-
logging, samt måle mengde muggsoppsporer i luft. 

Inspeksjon 
Inspeksjonen ble utført av Christiane Skogli den 17.09.14. Vidar Sørensen var tilstede ved 
inspeksjonen og anviste aktuelle rom. 

Oppdragsgiver
Vidar Sørensen ved Ås Kommune er Mycoteams oppdragsgiver. 

Åsgård skole

Oppsummering
Det er ikke observert synlig vekst av muggsopp eller annen sopp i kjelleren, men det er til 
dels store utfellinger med salter på nedre deler av betongvegger. I luftprøver fra kjelleren 
ses det tydelige tegn til unormal spredning av muggsoppsporer. Resultatene fra loggingen 
viser entydig at ventilasjonen er for dårlig. Loggingen er gjennomført med alle spalteventiler 
åpne, men dette har likevel ikke ført til et tilstrekkelig luftskifte.
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1. Innledning

1.1 Bakgrunn

Ansatte melder om dårlig luft og setter opp kjellerdøren for å få luftsirkulasjon opp i 
oppholdsareal. Skolen har ikke ventilasjonsanlegg, og det er ønske om en vurdering av
inneklima fra Mycoteam. Det er også kommet flere meldinger om at ansatte har sett sopp i 
kjelleren.

1.2 Bygning/konstruksjon

Byggeåret for skolebygget er ikke opplyst, men basert på visuelle inntrykk later 
bygningsmassen til å stamme fra ca 1960-tallet. Det er opplyst at bygget ble pusset opp for 7 
år siden. Det er tilluftsventiler i flesteparten av vinduer for tilførsel av friskluft. Avtrekk er flere 
steder stengt igjen. 

1.3 Undersøkelse og metoder

Visuell inspeksjon av tilgjengelige konstruksjoner er foretatt i klasserom og i kjeller. Det er 
utført logging av CO2 og målinger av mengde muggsoppsporer i inneluften.

2. Observasjoner og resultater

Skissen i figur 1 viser hvilke rom det er tatt prøver i. I tillegg er det tatt to luftprøver i kjelleren. 

Figur 1. Fota av brannskisse. Røde sirkler indikerer områder for luftprøvetakning, mens blå sirkler indikerer 
utplassering av CO2-loggere.

2.1 Klasserom

Alle spalteventiler i klasserom der CO2-logger ble satt ut ble åpnet ved inspeksjonen. Flere 
var lukket. Det er observert flere lukkede ventiler i himling som trolig er avtrekk. Disse ble 
ikke åpnet.

Foto 1. Spalteventiler over vinduer ble åpnet. Foto 2. Lukkede ventiler i himling, som trolig er 
avtrekk.
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Kjeller
Kjelleren består av flere tomme rom i betong, kun et vaskerom er i bruk. Under klasserom 
som kalles «klasserom tekstil» er det en krypekjeller (klasserommet helt til venstre i figur 1). 
Luftprøver ble tatt ved hovedtavla og i vaskerommet. 

Det er ikke observert synlig vekst av muggsopp eller annen sopp i kjelleren, men det er til 
dels store utfellinger med salter på nedre deler av betongvegger (foto 3 og 4). Det er også 
tegn til fuktopptrekk i organisk materiale, som i en treskillevegg og dørblad (foto 5 og 6). 

Foto 3. Saltutfellinger på betongvegger. Foto 4. Saltutfellinger på betongvegger.

Foto 5. Fuktopptrekk i dørblad. Foto 6. Fuktopptrekk i treskillevegg.

Det er ikke gjort noen befaring inne i krypekjelleren annet enn innsyn fra luke. Det kan ses 
mye henlagt materiale rett mot grunnen (foto 7). Materialene er synlig infisert av muggsopp 
og nedbrutt av råtesopp.

Foto 7. Mye henlagt avfall mot grunnen i 
kypekjelleren.
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2.2 Analyser

Analyseresultater er vedlagt.

3. Skadevurdering

Vurdering av luftanalysene (tabell 1 og figur 2)
I tillegg til luftprøver innendørs er det også tatt en luftprøve ute. Dette er en referanseprøve 
for å kunne gi en pekepinn om «bakgrunnsverdien» av muggsoppsporer. Det er ikke uvanlig 
at soppsporer som forekommer utendørs også gjenspeiles i luftprøver tatt innendørs. 

Det er funnet sporer fra kondens- og penselmuggsopp, samt en uidentifiserbar sopp i luften 
inne. Dette anses for normalt da disse sporene også er å finne i uteluften i tilsvarende 
mengder. I «klasserom tekstil» er det i tillegg funnet lave verdier av sporer fra slekten 
fuktstrålemuggsopp. 

I luftprøver fra kjelleren ses det tydelige tegn til unormal spredning av muggsoppsporer. Her 
foregår en spredning av sopper som ikke forekommer utendørs ved prøvetakningen. De 
registrerte soppene i kjelleren er kjent for å vokse på fuktskadede materialer og er derfor 
indikatorer på muggsoppvekst

Årsak til fukt- og muggsoppskader
Saltutslagene kommer fra fuktopptrekk via grunnen, fra en periode med vannlekkasje det ble 
opplyst om, eller en kombinasjon. Saltutslag er ikke kjent for å påvirke inneklimaet i noen 
grad, men viser tegn til fuktproblemer. 

En unormal spredning av muggsoppsporer i kjelleren kan skyldes spredning av luftstrømmer 
fra krypekjelleren. Her er det observert mye materiale mot grunnen som det vokser rikelig 
med muggsopp i. Det er også en viss risiko for at luftstrømmer fra krypekjelleren kan følge 
utettheter via rørføringer, gjennom etasjeskillet, og opp i oppholdsrommene over, som f.eks. 
«klasserom tekstil». Funnet av sporer fra fuktstrålemuggsopp i dette klasserommet kan 
stamme fra en slik luftlekkasje fra krypekjelleren. De registrerte verdiene er imidlertid lave.
Det kan også oppstå muggsoppvekst i tremateriale som er utsatt for fukt, som på foto 5 og 6. 
Generelt sett er det lite som er lagret i kjelleren. Unntaket er vaskerommet der det er en god 
del pappesker, både i hyller og mot gulv (foto 8). Ved høy luftfuktighet eller tilfeller der papp 
lagres rett mot fuktutsatte gulv/vegger, kan det vokse muggsopp i disse som også bidrar til 
sporespredning. 

Foto 8. En del pappesker er lagret på 
vaskerommet.

Vurdering av CO2-logging
Det er plassert ut fire loggere, tre i klasserom og en i gangen utenfor biblioteket. 
Folkehelseinstituttet har gått ut med en anbefalt faglig norm der de anbefaler at nivået av 
CO2 ikke bør overskride 1 000 ppm (parts per million) over lengre tid.  
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«Klasserom tekstil» (figur 3)
Den 18. september er CO2 over 1 000 ppm i hele bruksperioden (fra kl. 09.40 til kl. 
20.20). Neste gang er nivået over normverdien i ca. fire timer av bruksperioden, den 
20 september. 

Temperaturen varierer mellom ca. 17 og 23 °C, noe som anses for normalt for lett 
arbeid innendørs. 

Relativ luftfuktighet varierer delvis ved personbelastning og delvis ved utendørs 
forhold, og viser ingen tegn til unormale verdier.  

«Klasserom Sverige» (figur 4)
Nivået av CO2 ligger jevnt over 1 000 ppm store deler av loggeperioden. Høyeste 
verdi er målt til 3 159 ppm. Det ses en tydelig samvarians mellom alle variablene 
CO2, temperatur og relativ luftfuktighet. Dette indikerer dårlig luftskifte i rommet. Hver 
dag, rundt 9-tiden på morgenen øker CO2 raskt til godt over 2 000 ppm, og går ikke 
under normverdien igjen før rundt kl. 06.00 på morgenen neste dag. Dette er ikke 
akseptabelt. 

Temperaturen varierer mellom ca. 20 – 25 °C mot 17/18-tiden. Antagelig er ingen 
tilstede i klasserommet i 17 /18-tiden, men 25 °C er uansett noe høy temperatur 
dersom noen mot formodning benytter rommet da. 

«Klasserom Danmark» (figur 5)
Her ses et ganske likt mønster som i forut nevnte klasserom.

Gang utenfor bibliotek (figur 6)
Rundt kl. 09.30 stiger verdien for CO2 raskt opp, godt over 1 500 ppm, og verdien 
synker ikke under normverdien før rundt kl. 18/19.

Konklusjon
Resultatene fra loggingen viser entydig at ventilasjonen er for dårlig i forhold til antall 
personer tilstede. Loggingen er gjennomført med alle spalteventiler åpne, men dette har 
likevel ikke ført til et tilstrekkelig luftskifte. Felles for alle kurvene for CO2 er at verdiene øker 
meget raskt, og bruker lengre tid på å gå ned igjen. Ventilasjonen må bedres. Vi gjør 
oppmerksom på at flere av avtrekksventilene var lukket. 

4. Tiltak

4.1 Anbefalte tiltak for undersøkte deler av Åsgård skole

Krypekjelleren må ryddes for henlagte materialer da det mest sannsynlig vokser rikelig med 
muggsopp i disse. 

Rør- og kabelføringer fra kjeller og opp i 1.etasje bør tettes for at å hindre luftlekkasjer. Det 
er ikke undersøkt om det er et eksplisitt behov for dette. 

Vaskerommet bør ryddes slik at pappesker ikke står i direkte kontakt med gulv og vegger, 
men heller oppe på paller av f.eks. plast. 
Ventilasjonen må bedres så raskt som mulig. Et strakstiltak kan være å åpne de ventilene 
som trolig er tenkt som avtrekk igjen. Disse må trolig renses for å oppnå optimal effekt. 
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Lufting med vinduer og/eller kortere timer mellom hver lufting kan og gjennomføres som et
strakstiltak.

Vennligst kontakt Christiane Skogli (tlf: 922 34 879) ved behov for ytterligere assistanse eller
dersom det er spørsmål til rapporten.

Med vennlig hilsen
Mycoteam as

Ole Erik Carlson Christiane Skogli
Avdelingsleder i inneklima Rådgiver i inneklima

Vedlegg: Analyseresultat

Faktablad om saltutslag
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Vedlegg: Analyseresultat

Tabell 1. Resultater av MicroBio-analyse, 17.09.2014. (kde/m³ = antall spiredyktige soppsporer- og fragmenter per 
kubikkmeter luft.)

Prøvenr Prøvested Medium Resultater kde/m3 Total kde/m3

1
(84737:117048)

Ute MEA

Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 171

468

Fragmentmuggsopper (Geotrichum sp.) 160

Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 107

Thysanophora penicillioides 15

Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 15

2
(84737:117047)

Ute DG18
Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 339

384
Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 45

3
(84738:117050)

Klasserom, Tekstil MEA

Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 139

290

Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 66

Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 35

Fuktstrålemugg (Aspergillus versicolor) 35

Thysanophora penicillioides 15

4
(84738:117049)

Klasserom, Tekstil DG18

Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 150

261Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 76

Fuktstrålemugg (Aspergillus versicolor) 35

5
(84739:117052)

Klasserom, Danmark MEA

Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 226

327Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 56

Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 45

6
(84739:117051)

Klasserom, Danmark DG18

Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 351

441Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 45

Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 45

7
(84740:117054)

Klasserom, Sverige MEA

Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 237

369Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 66

Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 66

8
(84740:117053)

Klasserom, Sverige DG18

Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 193

253Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 45

Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 15

9
(84741:117056)

Kjeller, Hovedtavle MEA

Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 193

559
Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 160

Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 150

Fuktstrålemugg (Aspergillus versicolor) 56

10
(84741:117055)

Kjeller, Hovedtavle DG18

Penselstrålemugg (Aspergillus penicillioides) 259

776

Penselstrålemugg (Aspergillus penicillioides) 226

Fuktstrålemugg (Aspergillus versicolor) 128

Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 97

Kulestrålemuggsopper (Eurotium sp.) 66

11
(84742:117058)

Kjeller, Vaskerom MEA

Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 160

452
Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 160

Basidiomycetes 107

Penselmuggsopper (Penicillium sp.) 25

12
(84742:117057)

Kjeller, Vaskerom DG18
Penselstrålemugg (Aspergillus penicillioides) 293

529
Kondensmuggsopper (Cladosporium sp.) 171
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Prøvenr Prøvested Medium Resultater kde/m 3 Total kde/m 3

Fuktstrålemugg (Aspergillus versicolor) 25

Kulestrålemuggsopper (Eurotiumsp.) 25

Uidentifisert sopp (sterile hyfer) 15

Figur 2. Grafisk fremstilling av data i tabell 1.
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Figur 3. Logging av CO2, temperatur og relativ luftfuktighet i «klasserom tekstil» fra 18. – 24. september. Rød horisontal 
linje indikerer normverdi angitt av Folkehelseinstituttet på 1 000 ppm. 

Figur 4. Logging av CO2, temperatur og relativ luftfuktighet i «klasserom Sverige» 18. – 24. september. Rød horisontal 
linje indikerer normverdi angitt av Folkehelseinstituttet på 1 000 ppm.
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Figur 5. Logging av CO2, temperatur og relativ luftfuktighet i «klasserom Danmark» 18. – 24. september. Rød horisontal 
linje indikerer normverdi angitt av Folkehelseinstituttet på 1 000 ppm.

Figur 6. Logging av CO2, temperatur og relativ luftfuktighet i gang utenfor bibliotek 18. – 24. september. Rød horisontal 
linje indikerer normverdi angitt av Folkehelseinstituttet på 1 000 ppm.
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Saltutslag
Saltutslag består av hvite, utstående krystaller på murflater. 
Saltutslag oppstår som en følge av fuktvandringer i konstruksjoner 
hvor salter utskilles på veggen mens vannet fordamper.

Saltutslag er vanlig å forveksle med soppangrep. Salutslag kommer som 
et resultat av transport av fuktighet i murvegger. Under fuktvandringen 
skjer en oppløsning av vannløselige salter. Disse saltene transporteres 
med vannet til utsiden av materialet. Her fordamper vannet bort, mens 
saltene utkrystalliseres i forskjellige former og farger. Den vanligste 
varianten er hvite og utstående krystaller. Dersom disse krystallene 
legges i vann, vil de løses opp. Hvis saltutslagene er store, tyder dette på 
rikelig fukttransport. Risikoen for råtesopp i treverket er stor dersom 
slike vegger blir kledd inn.

Ofte faller også pussen av murveggene. I svært fuktige områder kan 
gulbrune, klissete avleiringer  forekomme.

Ved lagring av gjenstander langs veggene i rom med saltutslag, er det 
fare for angrep av mugg- og/eller råtesopp dersom det ikke er sørget for 
god ventilasjon i rommet. Det bør også være god avstand mellom 
gjenstandene i rommet og den fuktige veggen.

Større områder med salt-
utslag utbedres ved at 
murpussen fjernes i hele 
det aktuelle området, samt 
et godt stykke utenfor. Ny 
puss legges deretter på. 
Mindre områder med 
saltutslag kan fjernes med 
stålbørsting.

Ved overmaling er det 
viktig at det benyttes en 
diffusjonsåpen maling som 
har evne til å slippe noe 
av fuktigheten igjennom. 
Saltutslag har lett for å 
oppstå på nytt etter en tid, 
fordi det ofte ikke gjøres 
noe med selve 
fuktbelastningen.

For å hindre videre 
utvikling av saltutlsag, er 
det som regel nødvendig å 
bedre fuktforholdene. 
Dette kan gjøres ved å 
endre drenerings-
forholdene eller forsøkvis 
tørke ut veggen hvis 
oppfuktingen for eksempel 
har funnet sted på grunn 
av en lekkasje.

Behandling

Saltutslag på murvegg.
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Saltsprengning av teglsteinmur.

Saltutslag på trematerialer.

Saltkrystaller på murvegg.

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

Ved kopiering fra dette 
faktabladet skal Mycoteam 
oppgis som kilde.

© Mycoteam as

Versjon ND 0405
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