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Fra Heksesot  til Kjemisk sverting
- en ny form for partikkelavsetning i innemiljø



Heksesot –hva??

 Mørk misfarging som opptrer raskt og gjerne i den kalde 
årstiden kaller vi ”heksesot” (black magic dust). 
Forekomst av heksesot har flere fellestrekk, hvorav de 
vanligste er:

 1. Nyoppusset leilighet eller helt ny leilighet

 2. Leiligheten tas i bruk på senhøsten – svart misfarging 
opptrer i det første vinterhalvåret.

 3. Det danner seg klebrig belegg på kalde flater, i smale 
spalter og på kunststoff. Flatene er sotaktig misfarget.

 4. Gardiner og løsthengende tekstiler kan misfarges på 
tilsvarende måte.



Heksesot – når oppstod dette?

 Begrepet «Heksesot»  ble laget  i desember 2004 –

sammen med en julehilsen fra Mycoteam….

 En oversettelse av Black magic dust, Schwarze

Wohnungen.

• Et problem beskrevet de siste 10-15 år fra Tyskland, etter 

hvert England, USA…..

 Rask, svart, ofte klebrig misfarging i nye leiligheter 

og nyoppussede leiligheter



Hva sier kundene til oss?

Henvendelse ang. Heksesot og sotdannelser

XX ønsker å bli kontaktet angående Heksesot og sotdannelser.

Epost-adresse: XXXXXX@hotmail.com

Telefonnummer: XXXXXXX

Kommentarer: Flytett inn i ny leilighet juni 2008 har hatt heksesot siden 2008 men forverringen er 

så STOR at vi er i SJOKK,kjøkkendører innvendig+utvendig,hyllene inni,kleskapene det 

samme,alle innvendige dører listene rund alle dørene,flisene på hele badet,viduskarmer å 

håndtakene,tak og vegger,inni kjøleskapet,viduene innvendig,og lysbryterne,kjøkkenvifte med 

avtrekk til badet.Heksesotet bareforverrer seg øker og vi vet ikke hva vi skal gjøre,vi har hatt xxxxx

xxxxxx her da kjøkkenvifte var helt kålsvart i TYkkE LAG prøver du å gløre rent så går det 14 

dager så er det svart igjen,vi har luftet mye med vinduene oppe siden vi flyttet inn røyker ikke 

bruker elektrisk oppvarming med ca 21grader inne på vinteren.XXXXXXX sier di ikke har annsvar

og elektrikker fraxxxxxxsom har hatt arbeidet har tittet på det og sier gi ikke opp har aldri sett 

verre,vi er 2 uføre mannen min har Ms og vi har hjelp fra komunen til rengjøring da jeg er for syk til 

å ta det selv men nå er det så ekstremt at det ødellegger gardiner og vi må se på di gråe dørene 

med listene og resten for det kan ses tydelig på fargen som er grå i stedet fo hvitt.Er det mulig med 

hjelp til vårt problem er neddkjørt av å kave å ikke få hjelp da ingen har annsvar.

Vennlig hilsen XX XX

http://www.mycoteam.no/emner/skadetyper/andre_skader/heksesot/heksesot_og_sotdannelser
mailto:XXXXXX@hotmail.com


Hva skjer i Norge?
Noen tok ansvar!



Annen forskning

 Mye europeisk 

forskning  (Salthammer m.fl. 

Tyskland)

 Ingen forklaringer, men 

fellesfaktorer:

• SVOC  (moderne 

«løsemiddel»

• Kuldebro

• Sot



Heksesot og kjemisk sverting 
Januar – juli 2011 - Boligprodusentene

 Identifisere kjemi fra sverteskader (NILU)

 Vurdere mulighet for partikkeldannelse (Mycoteam 

lab + NILU)

 Større tallmateriale på skader (www.heksesot.com)

 Oppdatert «state of the art»

 «Utviklet» reell ventilasjonsratemåling – ikke en del 

av opprinnelig prosjekt, men ansett som meget viktig 

(CO2 som sporgass etter ASTM E741)



Litt statistikk; www.heksesot.com

 Ca 1200 

registreringer

 Registreres på 

postnummer

 Boligtype, byggeår, 

tid for rehabilitering, 

benyttede produkter , 

type ventilasjon osv

registreres

http://www.heksesot.com/


Hustype med sverteskader

 Svak over-

representasjon 

av leiligheter

 Noe under-

representasjon 

av eneboliger

 Resten følger 

SSB



Hvor gamle er hus med sverteskader?

 35% av boligene 

er nye (<5 år)

 87% av boligene 

som har sverte-

skader og er >10 

år har pusset opp i 

de senere årene

 91% av de som 

melder om skader 

er nye hus eller 

nyoppusset



Hvor fort oppstår skadene?

 15% i løpet av 

timer/dager

 15% i løpet av 

noen uker

 51% i løpet av 

noen måneder

ALTSÅ:

81% med skader 

innen noen måneder



Noen produkter som skiller seg ut?

 62% med vedfyring

 18% med gasspeis

 51% med varmepumpe

 31% kun panelovner (som SSB)

 15 forskjellige interiørmalinger, syv produsenter

 Diverse kjøkkenleverandører/skapleverandører osv

Årsaken til kjemisk sverting må altså være «vanlig» og 

finnes i mange produkter



Hvor opptrer skadene?

 91% på «kuldebroer»/kaldere flater

 64% på/ved plastgjenstander

 51% i smale spalter





”kuldebro” og acrylfuge……



Ikke heksesot i hjørne – som er kaldest?



Plastgjenstander – ingen kuldebro



Prøvetaking



Prøvetaking - resultater

 Renset bomull fungerer ikke (oppvarming gir støy)

 Kvartsfilter fra inerte flater (glassruter, hardplast, 

metall)

 Meget gode resultater – ingen støy, få stoffer:

 Dominert av TMPD-MIB (2,2,4-trimetyl-1,3-

pentandiol monoisobutyrat). Vanlig tilsetning 

(SVOC) i bl.a moderne malinger



Kammertester  - resultater

 Kammerforsøk i 

absolutt partikkelfri 

luft

 Brenner 0,3 g lys

 Logger partikler i 25 

timer

 Forskjellige oppsett 

med malte/umalte 

gipsplater

 RF holdes lav



Gipsplate uten maling



Inntørket maling



Lav RF (11%) tilsetning av TMPD-MIB



Høy RF (45%), tilsetning av TMPD-MIB



Hvor ”tette” er dagens bygg
Reell måling av luftutveksling

 Sporgass

 Fyller hele boligen/bygget med sporgass

 Logger uttynning (ventilasjon og naturlig infiltrasjon) 

hvert 3. minutt

• Bakgrunnsstøy registrere

• Homogen fordeling av sporgass

• Logger fortynningen over tid

 Luftutvekslingen beregnes – Krav i ny TEK 0,5



Lambertseterblokkene - støpt



Heksesot versting ved opp-pussing





 Gammelt hus uten 

ventiler

 Nytt kjøkken!

 Infiltrasjon (og 

strømregning)

 Ingen tegn til heksesot

 Stearinlys hver dag

 Hvordan er reell 

ventilasjon?



Ventilasjonsrater – hva sier TEK 2010?

 § 13.1 Tilfredsstillende luftkvalitet

 § 13.2 Frisklufttilførsel på 1,2 m3 pr m2 ved bruk og 

0,7 m3 uten personer tilstede.



Ventilasjonsrater – hva betyr dette?

 1,2 m3 pr m2 pr time 

= (1,2 m3 pr m2 pr time)/2,4 m = 

Luftutvekslingsrate 0,5/time (ACH)

 Hvor kommer dette tallet fra?

 1850 tallet (Pettenkofer 1847), 

CO2 som en parameter for dårlig 

inneklima. Ubehagelig lukt fra personer

Kravene var bygget på komfort og ikke 

på helse.



Teoretiske luftutvekslingsrater



Reell,målt luftut-

vekslingsrate 0,2/t

Lambertseterblokken

Reell,målt luftut-

vekslingsrate 0,54/t

Eget kjøkken

Resultater?



Litt tilbake til heksesot……en 
«ventilasjonsindikator»?

 Nye boliger

 Nyoppussede boliger

 Ventilasjonsrate gjerne < 0,4/t, aldri >0,8/t

 Aldri i kontorbygg (ACH > 1/t)

 Kraftigere skader ved temperaturvariasjoner 

innendørs

 Ved kondensproblemer innendørs – ikke 

heksesot



Hovedfaktorer:

 Dannelse: SVOC (evt VOC med høyt kokepunkt) 

og små partikler.

 Avsetningsmekanismer: termisk, elektrostatisk og 

i smale spalter (brownske bevegelser).

 Forsterkende faktorer: ventilasjon, relativ 

luftfuktighet, temperatur og sottilskudd.



VOC – SVOC, hva er forskjellene?

VOC – lavt  kokepunkt

SVOC – høyt  kokepunkt

1-3 dager

1-3 år
Og sotpartiklene blir igjen!



Egenspaper og levetid til SVOC

 Partikler i luft reagerer 

lett med SVOC

 Partikler i luft «fjerner» 

SVOC fra materialer

 Men SVOC «flyttes 

rundt» via partikler

 SVOC lever svært 

lenge i bygninger

 SVOC deponeres via 

partikler

 SVOC kan «lagres» i 

gipsplater

 Tykkelse og type 

malingsfilm 

bestemmer 

avdampningsraten 

(TMPD-MIB)



Materialer (gips) akkumulerer SVOC

Likevekt?



Hvor er vi?

 Er noe kjent i litteraturen?



Hvor er vi? TMPD-MIB, materialopptak

 Gips males (kun gips er testet)

 Avdampning registreres, men kun en liten del 

damper av?

 Inntil 40% av påført TMPD-MIB var igjen i 

gipsplater etter 15 mnd avdampning.

 (Lin & Corsi 2007)



Hvor er vi? TMPD-MIB, materialopptak

 (Lin & Corsi 2007)



Varmekilder – hvilke implikasjoner?

 Produksjon av ultrafine/fine partikler ved forbrenning av 

gass, olje etc. Forbrenning av støvpartikler i luft.

 Lavere RF – SVOC ”tar”partikler til fordel for vann i 

gassfase. (Obs! RF endrer ikke emmisjonsraten til  

SVOC, men økt RF vil hindre at TMPD-MIB binder seg til 

partikler/flater.

 Økt temperatur øker emmisjonsraten fra SVOC-holdige

produkter. (Leilighet med høy temperatur, > 23 ºC)   



Heksesotskader på 2 timer!



Heksesotskader på 2 timer!



Hvor er vi?

 Kjemiske analyser fra heksesotskader

 Analyser fra inerte flater gir:

• Rikelig innhold av TMPD-MIB

(2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentanediol Monoisobutyrate)

 Analyser av reelle våtprøver  (restmaling) gir 

samme resultat



Hvor er vi? 

– i hvert fall på EU’s VOC direktiv



Hvor er vi? TMPD-MIB

 SVOC

 Lavt damptrykk 

 Kokepunkt 254 ºC

 Stor evne til å akkumulere seg på eller i 

organiske partikler/materialer (oktanol-vann 

koeffisient på 3,47)

 0,5 – 5% i maling?



Hvor er vi? TMPD-MIB, avdampning

 Sterkt materialavhengig

 Sterkt temperaturavhengig (fra 18 ºC til 28 ºC gir 

400% økt avdampning)

 Filmegenskaper – helmatt, halvblank, 

vaskbarhet/styrke

 Filmtykkelse – tykk film forsinker diffusjon av 

TMPD-MIB

 Luftfuktighet – usikkerhet omkring Rf variasjoner 

og avdampning

 Rh >35%? hindrer delvis avsetning



Oppsummering Heksesot I
 Heksesot krever en SVOC, TMPD-MIB gir 

forklaringsmodell

 VOC direktivet innført i 1999 (EU), 2001/2011 i Norge.

 Mekanismer:
• SVOC til partikler og materialer

• Tørr luft, Elektrostatiske flater

• Temperaturgradienter

• Ventilasjonsrate

• Heksesot i 1-3 år

 SVOC lever lenge bygninger via støv/materialer
• Dette forklarer 1-3 (5) års heksesotdannelse



Oppsummering Heksesot II

 Ventilasjon – ”beskjeden??” i nye boliger

• Kan ventileres vekk – men mer energikrevende

• Ny TEK ventilasjonsrate 0,3/h utenom bruk

 Endringer i VOC/SVOC

• Kraftig økning i sammensetningen av moderne kjemi i 

inneluft de siste 25 årene (fra 100 til 1000 stoffer)

 Helse

• Ikke vurdert i dette prosjektet



Heksesot II – hvem har ansvaret?



Miljøvennlig hus

Bygd i skog – kun «frisk luft»

Kun miljømaterialer

Vannbåren varme - jordvarme

En klar årsak til kjemisk sverting er funnet!

Kjemien må kartlegges ytterligere!

Tiltak må utføres!

Inneklima og helse må sterkere frem!

Og…

Hjelp oss på

www.heksesot.com




