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Mulig fare: Vann er kilden til alt liv, men innendørs kan fukt være direkte farlig — det være seg som grobunn for sopp og råte, eller rett og slett dårlig luftkvalitet. 
 illustrasjonsfoto: ntB sCanPiX

Helsemessig er det bevist 
sammenheng mellom 
fuktproblemer i innendørs 
og luftveisplager.
 
Fukt innendørs kan ha ulike årsaker og 
ulike virkninger både på bygning og på 
menneskene i huset. 

Det kan være byggefukt i konstruksjo-
nen som følge av for rask byggeprosess. 

Det kan også være lekkasjer fra grun-
nen som gjør at vann siver inn, eller 
utette tak, vegger og vinduer som slip-
per inn regnvann. Dersom vi ser materi-
ale som er misfarget eller tydelig er fuk-
tig bør det gjøres tiltak raskt. 

Det er ikke alltid nødvendig å bruke 
tid og penger på muggsopp-prøver, helt 
klare fuktskader må bare utbedres 
straks. Skift porøse materialer som for 
eksempel isolasjon og desinfiser treverk 
med klorin og vann, og tørk godt. 

Fuktproblemer iNNeNdørs kan 
også skyldes tørking av klær inne og en 
tendens til å stenge ventilene i hvert fall 
om vinteren. 

Nyvaska klær inneholder mye mer 
fuktighet enn vi tror. Når vi tørker klær 
inne vil luftfuktighet øke fordi vannet i 
klærne fordamper. 

En vanlig klesvask inneholder gjerne 
to til tre liter vann. Henger vi det opp i 
stua og ikke lufter godt så vil det påvirke 
inneklimaet. 

Når vi får kondens på innsiden av vin-
duet så skjønner vi at slik innetørking 
ikke er en god løsning for inneklimaet. 

kAld luFt kan ta opp mye mindre fukt 
enn varm luft. I kalde rom er det derfor 
bortkastet å prøve å tørke klær hvis det 
ikke luftes effektivt. Dette er nok en 
grunn til å ha åpning på ventilene. 

Det samme gjelder rom med høy luft-
fuktighet. Våte klær i et vanlig rom uten 
luftskifte vil fort gi 100 % relativ fuktig-
het og dugg på alle kalde flater. 

Klærne vil da bruke lang tid på å tørke 
og i løpet av denne tiden vil klærne kun-
ne påføres bakterievekst som lukter 
vondt i tillegg. Lufta i romtemperatur 
kan maksimalt ta opp rundt 10 milliliter 
vann per kubikkmeter før den blir met-
tet. 

kAlde vegger i sokkeletasjer/kjellere 
vil også være ekstra utsatt for kondens 
og eventuell muggvekst. Særlig kan det-
te dukke opp bak møbler som står plas-
sert mot den kalde veggen. 

Varmeisolasjon er derfor viktig i til-
legg til at veggen bør være vanntett.

Fuktig luFt er lettere enn tørr luft og 

vil stige oppover. Fuktskader ses derfor 
som regel først oppe under taket i rom 
hvor det er dårlig luftveksling og der-
med opphopning av fukt. 

Vedvarende fuktskader kan gi gro-
bunn for muggsopp og økt forekomst av 
mikroorganismer. Det vil vi ikke ha i hu-
sene våre. Mye fukt innendørs kan også 
fremme forekomst av for eksempel 
småkryp som trenger fukt til drikke og 
egglegging og som lever av våre matres-
ter eller i treverk. 

Det vil vi vel heller ikke ha i husene 
våre.

i tillegg til at vi tørker klær inne, vas-
ker vi mer enn før og dusjer mye mer. 
Noen har også tørkeskap og –tromler 
uten avtrekk/kondensering. 

Dagens boliger er generelt mer tette 
enn de var før. Det er en utfordring å 
ventilere tilstrekkelig for å få fukten ut 
av boligene. 

På bad gjelder egne våtromsnormer 
og der anbefales dusjkabinett for å unn-
gå fare for vannskader i gulvet der vi du-
sjer. 

Det anbefales også å sørge for ventile-
ring av beboelsesrom og å bruke kon-
denstørketromler og tørkeskap med av-
trekk. 

eN Av våre oppgaver i Helse- og miljøtil-
syn Salten er å sjekke om skoler og bar-

nehager er utsatt for fuktskade. 
Som i privathus, må også eierne av 

disse bygningene sjekke utsatte steder 
jevnlig. Det har vært en tendens til å re-
dusere ettersyn og vedlikehold for å spa-
re penger. 

Men det kan vise seg at nødvendig re-
parasjon kan være besparende sett i lys 
av mulige helseplager for de som ferdes i 
bygningen, samtidig som at reparasjo-
nene kan bli svært dyre ved å utsette de. 

helsemessig er det bevist sammen-
heng mellom fuktproblemer i innendørs 
og luftveisplager som hoste, piping i 
brystet og astma. 

Det må vi alle ta på alvor.

Den farlige fukten
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