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RESULTAT (rammendrag)

Denne rapporten inneholder resultatene av mikrobiologiske unders~kelserav inneklimaet ved Dragvoll,
NTNU. Det er en kontroll etter gjennomforte tiltak i bygg 1, 2, 3,4, 5 , 6 , 7 , 8, 10 og 12.
Kontrollpr~vetakingenble gjennomfgrt uke 48 og 50 i 2004 og uke 13,14 og 16 i 2005.
Kontrollunders~kelsenetter gjennomforte tiltak omfatter 10 bygg p i Dragvoll NTNU og
hovedkonklusjonen er at
Det phvises en normal sammensatt mikrobeflora i provene som inngir i denne unders~kelsen,mec
f i unntak.
Det pivises fortsatt lokale avvik fra normal flora i noen f i romiarealer. Dette kan vsere lokale
kilder ogleller rester av tidligere fuktskaderlforurensninger i konstruksjonene. Avvikene gjelder spesielt
bygg 10 plan 5.

I Gjennomforte tiltak, for i stoppe uQnsketfuktinngang og utskifting av fuktskadedelinfiserte

bygningsmaterialer, har helt klart fort ti1 en normalisering av floraen, sammenlignet med tidligere
undersokelse av alle 12 bygg p i Dragvoll, NTNU gjort i november 2003.
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@ SINTEF
1 INNLEDNING
SINTEF Energiforskning ble kontaktet av NTNU Teknisk avdeling, Seksjon for tekniske tjenester
v/seksjonssjef Geir Nilsen, med foresp~rselom i gj@remikrobiologiske kontrollunders@kelserp i
NTNU Dragvoll, etter gjennomforte tiltak.
Rapporten fra rnikrobiologiske unders~kelserav de 12 byggene p i NTNU Dragvoll gjennomf~rt
november 2003 (STF78 F0331019), ble lagt ti1 grunn for planlegging og gjennornfflringav tiltak.
Hovedkonklusjonen etter undersokelsen i november 2003 i 12 bygg p i Dragvoll NTNU var:
Dejleste undersokte arealene viste en tilnmmzet normal sammensatt mikrobejlora rned mindre lokale avvik.
Det er unntak fra normalefunn, spesielt i bygg 5. Dette bygget bor derJGorutredes n ~ r m e rfor
e dfinne kilder
ti1fuktinngang, registrering og utskifing av fuktskadede porose bygningskonstruksjoner.
Smd og store vannlekkasjer over tid har fort ti1 synligefuktskader i dejleste byggene. Dette er registrert og
md taes hdnd om.
Tiltak:
Det anbefales at alle fuktskadede porose materialer skiftes ut og erstattes rned nye, torre
bygningsmaterialer.

Mikrobiologisk kontrollpr@vetakingble gjennomfgrt i ukene 48-50 i 2004 og ukene 13, 14 og 16 i
2005 av SINTEF Energiforskning v/Elisabeth N. Haugen.
Muggsopp:
Vekst av muggsopp kan vaere en konsekvens av u~nsketfukt i bygningskonstruksjoner. I hvilken
grad muggsopp/muggsoppsporer er direkte irsak ti1 helseplager er ikke entydig avklart. Erfaring
viser imidlertid at tiltak som fjerner mugginfisert materiale ofte eliminerer de plager som ansatte
eller beboere har erfart.
Pivisning av en unorrnal sarnmensatt flora i romluft, er en bekreftelse p i at det finnes
soppskadede materialer i rommet eller at soppsporer tilfgres via ventilasjonsluften.

2 MATERIALER OG METODER
AREALER SOM INNGIKK I KONTROLLUNDERSIbKELSENDESEMBER
2004 OG APRIL 2005
De mikrobiologiske luftundersgkelsene er gjennomfgrt sorn en screeningunders~kelseog omfatter
10 bygg av totalt 12, ph Dragvoll, NTNU. Med screeningundersflkelsemenes at man foretar
luftmilinger i noen utvalgte rom. I denne undersgkelsen er det valgt rom i hver diagonal av
bygningene. Kontrollunders~kelsenomfatter luftprgver i arealerlrom der det i den fgrste
undersgkelsen (november 2003) ble gjort spesielle mikrobefunn, og der det deretter er
gjennomfgrt tiltak. I tillegg er det tatt luftprgver i referansepunkter sorn hjgrnerom og rom midt i
bygget. Etter den fgrste undersgkelsen er det meldt inn flere rom med mistanke om
inneklimaproblemer.Disse rommene er tatt med i kontrollunders~kelsen.Det er ogsh tatt prgver
av uteluften sorn referanseprgve.

DEL 1
Bygg 1
Bygg 2
Bygg 3
Bygg 4
B Y E5
Bygg 6

Nivh 5 , 4
Nivi 5 , 4 , 3
Nivi 5 , 4 , 3
Nivb 4
Nivh 5 , 4 , 3
NivH 5 , 4 , 3

DEL 2
Bygg 7
Bygg 8
Bygg 10

Nivi 5 , 4 , 3
Nivh 5 , 4 , 3 , 2
Nivh 5

DEL 3
Bygg 12

Nivh 3

V h e undersgkelser baserer seg p i at mikroorganismer bide er normalt forekommende og
n~dvendigei luften vi puster, enten vi er ute eller inne. Med frisk luft i mikrobiologisk
sammenheng, mener vi generelt uteluft, sorn normalt inneholder en rekke forskjellige typer
mikrober, herunder bide bakterier og sopp. En slik flora benevnes normalflora. Normalfloraen
kan variere betydelig fra et sted ti1 et annet og ogsh fra tid ti1 annen.
Miljgmessige forhold kan forandre mikrobefloraen, slik at den blir avvikende fra normalfloraen,
noe sorn kan beskrives sorn mikrobiologisk forurensing. Slike avvik kan ikke evalueres ut fra tall,
men mh relateres ut fra sarnmensetning; dvs. man mh ha kjennskap ti1 hvilke faktiske mikrober
sorn finnes i floraen. For h kunne evaluere normalflora kontra avvikende flora, mh man derfor
foreta milinger sorn kan identifisere forskjeller i den faktiske mikrobesammensetningen.

@ SINTEF
Levendemilinger i luft er et godt verkt~yfor i kunne sammenligne normalflora med eventuelle
avvik i floraen. Forutsetningen er at man har et "erfaringsbibliotek" med en normal
sarnrnensetning i de omridene av verden man befinner seg i. SINTEF Unimed opparbeidet
gjennom mangekig systematisk forskning og feltarbeid et "erfaringsbibliotek" for normalflora
med relevans ti1 nordiske forhold. Gjennom dette arbeidet er det utviklet et konsept for
levendemilinger i inneluft, som er meget vel egnet ti1 bide B bekrefte normalflora samt 5 pivise
signifikante avvik i floraen. Avvik evalueres bide ut fra forekommende slekterlarter, men ogsi ut
fra spesielle saertrekk, som f. eks termotoleranse. En avvikende rnikrobeflora vil kunne fore ti1
helsemessige problemer gjennom den "unaturlige" eksponeringen som en slik flora vil innebaere.
Termotolerant muggsopp forekommer ikke normalt i inneluft. Ved at de kan vokse ved
kroppstemperatur (37°C) vil de ogsi kunne forksake infeksjoner.

METODER OG UTSTYR
Luftprover
Luftprover omfatter levendemilinger av mikroorganismer i luft, og gjores som separat
provetaking av romluften og av ventilasjonsprosessert tilluft. Den sistnevnte taes direkte fra
tilluftskanalen. Som referanse ved mikrobiologiske luftunders~kelserinnendors benyttes uteluft,
tatt ved det s a m e stedet og ved det samme tidspunktet. En oversikt over luftprovene tatt i denne
undersokelsen er vist i vedlegg 1: Resultater og i vedlegg 2: Tegninger.
Mikrobiologisk provetaking av luften gjores ved hjelp av BIOTEST RCS Air Sampler. Denne
levendemilingen av luft gjores ved at det suges, ved hjelp av en vifte, 40 liter luftjminutt over en
naeringsagar. Det benyttes forskjellige naringsagarer ved prflvetakingen, og provetakingstiden var
i denne undersokelsen 8 minutterlmedia. Naeringsagarer som ble benyttet i denne undersokelsen:
Media for totdflora, TC (Total Count; TSAgar)
Media selektiv for sopp, YM (Yeast Mould; Rose Bengal)

2.3.2

Inkubering og analyser

Provematerialet ble inkubert ved 22 og 37"C, og sluttavlest etter 2 ukers inkubering.
Mikrobiologiske analyser omfatter bide bakterier og sopp (gjar- og muggsopp), og analysene i
denne undersokelsen omfatter bestemmelse p i artsniv$ I denne undersokelsen ble det undersokt
spesielt p i soppvekst. Spesifikke funn: Hver spesies (art) blir definert. Spesielle dyrkningsresultat
etter inkubering ved hoyere temperatur, f.eks. 37°C ( v k kroppstemperatur) blir kommentert
naermere.

3 RESULTATER
se vedlegg 1: RESULTATER

Wetting:
SINTEF rapport TR F6144, mai 2005
Mikrobiologiske undersarkelser av inneklima ved Dragvoll, NTNU, bygg
1,2,3,4,5,6,7,8,10 og 12.
Det er blitt en feil i
Bygg 1 NivH 5,4.
Penicillium)

av fuktmarkfir (Mucor) (-ikke

og markering rnlgul farge i feil rom, Vedlegg 2 Tegniner, Del 1 Bygg 1,2,3,4,5,6
Dragvoll 1, nivi 4: Det skal vaere gul markering pH rom 1415 ( - ikke rom 1412).
2005-06-10
E.N.Haugen
SINTEF Energiforskning AS
Energiprosesser

4 KOMMENTARER TIL RESULTATER
Rom sorn inngir i denne kontrollunders~kelsenfremgir av resultatene i tabellene i vedlegg 1 og
tegningene i vedlegg 2.

DEL 1
BY%! 1
Nivd 5,4
De mikrobiologiske unders~kelseneav inneluften i plan 5, viste en tilnaermet normal sammensatt
mikrobeflora. Romluftprove fra 1509 viser en meget sparsom vekst av termotolerant muggsopp
(vekst v/37"C, Aspergillus niger), noe sorn kan vzre en lokal kilde,(tidligere fuktskade VL).
Luftprovene fra plan 4 viste en normal flora, unntaket er rom 1415 (ny HP (=helseproblem) meldt
HMS, ikke med i 1. proverunde) der det ble pivist dominans av fuktmarkor (Penicillium).
Referanseprove av uteluften viste en normalt sammensatt flora.

Bygg 2
Nivd 5,4,3
Luftprovene fra plan 5 , 4 og 3 sorn inngikk i denne kontrollunders~kelsenviste en normal
mikrobeflora.
Referanseprove av uteluften viste en normalt sarnmensatt flora.

Bygg 3
Nivd 5,4,3
Luftprovene fra plan 5,4 og 3 sorn inngikk i denne kontrollunders~kelsenviste en normal
rnikrobeflora.
Referanseprove av uteluften viste en normalt sammensatt flora.

BY€%4
Nivd 4
Luftprovene fra plan 4 sorn inngikk i denne kontrollunders~kelsenviste en nor-hal mikrobeflora.
Referanseprove av uteluften viste en normalt sammensatt flora.

Bygg 5
Nivd 5,4,3
Luftprovene fra plan 5 og 4 sorn inngikk i denne kontrollunders~kelsenviste en normal
mikrobeflora.
Luftprovene fra plan 3 viste vekst av en normal flora, men i 5322.2 ble det pivist meget sparsom
vekzt av termotolerant muggsopp (vekst v/37"C, Aspergillus fumigatus).
Referanseprove av uteluften viste en normalt sammensatt flora.
Bygg 6
Nivd 5,4,3
Luftprovene fra plan 5 , 4 og 3 sorn inngikk i denne kontrollunders~kelsenviste en normal
mikrobeflora.
Referanseprove av uteluften viste en normalt sammensatt flora.

DEL 2
B ~ g7
g
NivH 5 , 4 , 3
Luftprover fra plan 5 viste en normal flora, med unntak av rom 7501, der det fortsatt pivises
vekst, meget sparsomt, av termotolerant muggsopp (vekst v/37"C, Aspergillus niger) bide i tilluft
og romluft.
I plan 4 ble det i 7445 fortsatt pivist vekst, sparsom, av termotolerant muggsopp (vekst ~137°C
Aspergillus niger). I rom 7451 ble det pivist en dominans av fuktmarkor (Penicillium).
Plan 3 viste en normal flora i luftproven fra 7395.
Referanseprove av uteluften viste en normalt sarnmensatt flora.

Bygg 8
NivH 5 , 4 , 3 , 2
Luftprovene fra plan 5 , 4 og 3 som inngikk i denne kontrollunders~kelsenviste en normal
mikrobeflora.
Plan 2 viser fortsatt meget sparsom forekomst av termotolerant muggsopp (vekst v137"V
Aspergillus niger) i 8211 og moderat pivisning av fuktmarkor (Penicillium) i 8227.2.
Referanseprove av uteluften viste en normalt sammensatt flora.

Bygg 10
Nivl5
I luftprovene fra plan 5 ble det pivist termotolerant muggsopp (vekst ~137°C
Aspergillus niger) i
5 av totalt 8 rom som var med i denne undersokelsen, 10501 (tilluft og romluft), 10505 (ny HP,
ikke med i forste undersokelse), 10537, 10549 (ny HP ikke med i forste undersokelse) og 10555.
Referanseprove av uteluften viste en normalt sammensatt flora.
DEL 3
Bygg 12
NivH 3
Luftprover fra plan 3, 12343 tilluft og romluft, pivist normal flora. Ny prove, bruker klaget p i
ubehagelig lukt.
Referanseprove av uteluften viste en normalt sammensatt flora.

Termotolerant muggsopp
Dersom muggsopparter tilpasser seg forhold som gjor at de kan trives ved kroppstemperatur
(37OC) kan de bryte gjennom en av organismens forsvarsbarrierer for infeksjoner, nemlig
kroppstemperaturen. Dessuten vil levende agens ha storre allergent, biologisk og immunologisk
skadepotensiale enn dode agens. Det er i denne undersokelsen gjort en del sparsomme enkeltfunn
av termotolerant muggsopp. Dette kan muligens skyldes lokale hlder (bokerl papirl stov,
kompostering i blomsterjord og lignende), men kan ogsi vzre et resultat av kompostering i
forurensede bygningskonstruksjoner. Moderate pivisninger av termotolerant muggsopp i
inneluften har mest sannsynlig sin kilde i infiserte bygningskonstruksjoner etter fuktskader, ikke
av helt ny dato, og som har fort ti1 kompostering i materialene.

5 KONKLUSJON
Kontrollunders~kelsenetter gjennomforte tiltak omfatter 10 bygg p i Dragvoll NTNU og
hovedkonklusjonen er at
e

Det pivises en normal samrnensatt mikrobeflora i prglvene som inngh i denne
undersokelsen, med f i unntak.
Det pgvises fortsatt lokale avvik fra normal flora i noen f i romtarealer. Dette kan vare
lokale kilder ogleller rester av tidligere fuktskaderlforurensninger i konstruksjonene.
Avvikene gjelder spesielt bygg 10 plan 5.

Gjennomforte tiltak, for i stoppe uonsket fuktinngang og utskifting av fuktskadedelinfiserte
bygningsmaterialer, har helt klart fort ti1 en normalisering av floraen i inneluften, sarnmenlignet
med tidligere undersglkelse av alle 12 bygg p i Dragvoll, NTNU gjort i november 2003.

Fukt
Det er fortsatt fuktskader i en del av bygningskonstruksjonene p i Dragvoll. Dette er registrert og
de skadene som ti1 n i ikke er utbedret er planlagt gjennomfort. Tiltakene pigir kontinuerlig.
Det anbefales at alle fuktskadede porose materialer sluftes ut og erstattes med nye, torre
bygningsmaterialer.
Helseproblemer
Det er internasjonal enighet om at fukt og fuktskader er bsak ti1 helseproblemer selv om det er
stor usikkerhet om virkemekanismene. Fukt og fuktskader fgrer ti1 at bide biologiske faktorer og
kjemiske stoffer avgis ti1 luften. Opphold i bygninger med fuktskader forer ti1 doblet
(gjennomsnittlig) risiko for allergi-, og annen overfolsomhet, luftveisirritasjon qg
luftveisinfeksjoner.Subjektive plager som unormal tretthet og hodepine kan ~ k tilsvarende.
e
For
spesielt sbbare grupper og enkeltpersoner kan konsekvensene bli alvorlige.
Fuktskadede bygningsmaterialer som erlhar vart forurenset av muggsopp, kan skille ut giftstoffer
(mykotoksiner) som igjen kan gi helseplager, selv etter uttorhng.
Referanser
Bornehag CG, Blomquist G, Gyntelberg F, Jarvholm B, Malmberg P,L, Nordvall L, Nielsen A,
Pershagen G, Sundell J. Dampness in Buildings and Health. Nordic interdisciplinary Review of
the Scientic Evidence on Associations between Exposure to "Dampness" in Buildings and Health
Effects (NORDDAMP). Indoor Air 2001; 11: 72-86. http://journals.munksgaard.dk/indoorair
Bakke JV, Bjorseth 0 , Johannessen LN, Lovik M, Syversen T. Fuktige bygninger gir
helseplager. NTNU. Det medisinske fakultet. Trondheim 2000.
http://medisin.ntnu.no/dikn/rapporter/fukthus.pdf.

VEDLEGG 1

Resultat

h

Prevetakingssted

I

Dyrkingsresultat luftprnrver
[I]= ineget sparsom veksl, c 3 Lolonrer

I

l =sparsol17 veksl
2=moderat vekst
3=rikelig
-- vekst
4=rneget rikelig vekst

I

Vurdering
a= Normalflora, kan inneholde bide bakterier, gjaer og muggsopp. lngen dominant.
b= Retningsgii~~nde
rnark~r.Dominans av enkeltmikrober
--(rnuggsopp eller gj~rsopp),dyrkingsresultat 2 - 4.
lc= Spesifikk marker: Termotolerant muaasopp v/37"C, dvrkinasresultat 1 3.
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Prmetakingssted

Dominans enkeltmikrober

Ic=Spesifikk markerr: Termotolerant muggsopp v/37"C, dyrkingsresultat 1 - 3.
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I
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Dyrkingsresultat luftpr~ver
[I]=meget sparsom vekst, c 3 kolonier

I

1=$palsum vekst.

>=moderat
I_- vekst

-

-

-

I

I
I

I
1

VL= -Vannlekkas~e,vnrlnckade (NTNU dr~R)

tlP=Rappaiier; hslseplage (\\ITNU kIMS}

:

-

I-

1

/

1

-

3=rikelig vekst
4=meget rikelig vekst
Vurdering

--

I

a= Normalflora, kan inneholde bide bakterier, gjer og muggsopp. lngen dominant.

-

-marker. Dominans av enkeltrnikrober
(muggsopp
b= Retningsgivende
-eller gjersopp), dyrkingsresultat 2 4.

c= Spesifikk marker: Terrnotolerant muggsopp v/37"C, dyrkingsresultat 1 - 3.

-

1

I

I I l l I - 1

Bygg
Plan
Dato

11
5,4
26-nov-03

Kommentar
Anlegg
Romluft, brukerareal

Dyrkingsresultat
Vur-

11524
11543
11554
11562

Ytre hjnrrne

Plan 4
11406
11433
11449
11469
11469

Ytre hjsrne
Ytre hjnrrne
hjmrne

Romluft
Romluft
Romluft
Romluft

Term

a
a
a
a

Romluft
Romluft
Romluft
Tilluft
Romluft

Aud XV

a
a
a
a
a

Dyrkingsresrlltat
- -1-

-

I

!ill= meget sparsom vekst, c 3 kolonier
--(1=sparsom vekst.
--l2=moderat vekst
hiikavekst
14=meget rikelig vekst

I

I--

wdering

/

2
-

I -1-

VL= Vannlekkasje,
vannskade (NTNU drift)
.
HP=Rapportert helseplage (NTNU HMS)

I

la= Normalflora, kan inn&olde bBde
bakterier,
gjar og
t.~= Retnlnysyivende marltar. Donirnans av e n k e l l r n ~ l ~ r ~
(n~uggsopp
l~~r
~ l l eyr j a t s o p ~ )rlyrke.kysresul&i
,
2 4.1

I

I

&oderat

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

vekst

/3=nkelk vekst

14=meget rikelig vekst

I

--

I
c= Spesifikk marksr: Termotolerant muggsopp v/37"C, dyrkingsresultat 1 - 3.

VEDLEGG 2

Del 1

Retting:
SINTEF rapport TR F6144, mai 2005
Mikrobiologiske undersgkelser av inneklima ved Dragvoll, NTNU, bygg
1,2,3,4,5,6,7,8,10 og 12. Kontroll etter tiltak.
Det er blitt en feil i rapporttekst s. 7
Bygg 1 NivH 5,4. Rom 1415 pHvist dominans av fuktmark~r(Mucor) (-ikke
Penicillium)
og markering rnlgul farge i feil rom, V
Dragvoll 1, nivi 4: Det skal vaere gul
2005-06-10
E.N.Haugen
SINTEF Energiforskning AS
Energiprosesser
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VEDLEGG 3

Bilder - Mikrobefloraen i luft ved Dragvoll,
etter gjennomfflrte tiltak

Dell, bilder
Resultater fra mikrobiologiske kontrollundersgkelser av inneluften p i Dragvoll, etter
gjennomfprrte tiltak, del 1.

Figur 1.1

Luftflora i bygg 1, plan 5, november.2004

Figur 1.2

Luftflora i bygg 1, plan 4, november 2004

Figur 1.3

Luftflora i bygg 2, plan 5 og 4, november 2004

[;il

41
Figur 1.4
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Luftflora i bygg 2, plan 3, november 2004

Figur 1.5

Luftflora i bygg 3, plan 5, april2005

Figur 1.6

Luftflora i bygg 3, plan 5 (forts.), april2005

Luftflora i bygg 3, plan 4, april2005

Figur 1.8

Luftflora i bygg 3, plan 3, april2005

Figur 1.9

Luftflora i bygg 4, plan 4, desember 2004. Ikke gjort tiltak i 4409 og 4410

Figur 1.10

I

Luftflora i bygg 4, plan 4, april2005. Etter tiltak i 4409 og 4410

Figur 1.11

Luftflora i bygg 5, plan 5, april2005

Figur 1.12

Luftflora i bygg 5, plan 5 (forts.), april2005

Figur 1.13

Luftflora i bygg 5, plan 4 ,april2005

Figur 1.14

Luftflora i bygg 5, plan 4 (forts.1) , april2005

Bvgg 5 (forts.)

Figur 1.15

q
I

Luftflora i bygg 5, plan 4 (forts.2) ,april2005

-

Figur 1.16

Luftflora i bygg 5, plan 3 (Kaffe-bar) , april2005

-

Figur 1.17

Luftflora i bygg 6 , plan 5 ,april2005

Figur 1.18

Luftflora i bygg 6 , plan 4 , april2005

Figur 1.19

Luftflora i bygg 6, plan 4 (forts.), april2005

Figur 1.12

Luftflora i bygg 6 , plan 3, april2005

Del2, bilder

Figur 1.13

Luftflora i bygg 7, plan 5, desember 2004

Figur 1.14

Luftflora i bygg 7, plan 4, desember 2004

Figur 2.1

Luftflora i bygg 7, plan 4 og 3, desember 2004

Figur 2.2

Luftflora i bygg 8, plan 5, desember 2004

Figur 2.3

Luftflora i bygg 8, plan 4, desember 2004

Figur 2.4

Luftflora i bygg 8, plan 3 og 2, desember 2004

Figur 2.5

II

Luftflora i bygg 10, plan 5, desember 2004

II
II.

Figur 2.6

Luftflora i bygg 10, plan 5 (forts.), desember 2004

