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Teppegolv har
lenge vært en
kjent faktor som
årsak til forverring
av inneklima i hjem
og på arbeidsplasser. I den senere
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av nyere litteratur
styrker tidligere
vurderinger om at
teppegolv forverrer miljøet og fører
til plager for alle
med allergi og
overfølsomhet.
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eppegolv har lenge vært en viktig
årsak til problemer i inneklima.
Heldigvis har problemet blitt sterkt
redusert ved overgang til andre
typer belegg gjennom de siste 20–30 år.
Likevel har teppebransjen jevnlig fremsatt
udokumenterte påstander om at moderne tepper ikke lenger representerer
noe problem for inneklima. Hver gang har
det blitt tilbakevist. Nå ser vi fra et
økende antall henvendelser at det enda
en gang fremsettes slike påstander som
får gehør hos arkitekter og byggherrer.
Litteratursøk ble gjennomført mars
2008 i den internasjonale vitenskapelige
databasen Pubmed (http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/sites/entrez/). Det fantes
ingen dokumentasjon som kunne gi vitenskapelig støtte til slike påstander.
Tvert imot styrkes de tidligere vurderingene også av den nyeste litteraturen
(1–3). En tilsvarende utredning fra
Sverige gir samme konklusjon (4).
Ved uskifting av gamle tepper i en
dansk studie ble arbeidstakere utsatt for
sensorisk eksperimentell påvirkning av
ulike alternative gulvbelegg, inkludert nye
tepper merket etter den danske merkeordningen for inneklima (5). Heller ikke
de var akseptable, de ansatte foretrakk
et vinylbelegg som også viste seg å gi en
klar bedring av inneklima. Eksponering for
ozon ga klart forverret luktopplevelse i
nærvær av teppegulv, noe som ikke var
tilfelle for andre testede byggematerialer
(6). Vi vet at negativ effekt av ozon i stor
grad skyldes samvirkning med andre forurensninger i inneklima, bl.a. fra tepper.

T

Gjeldende kunnskap
Den danske rådhusundersøkelsen påviste
at teppegolv var assosiert med fordobling av irritasjonsplager i slimhinnene
hos de ansatte (7). Plagene var assosiert
med areal «loddent» materiale per m3 luft.

Samlet har undersøkelser vist at teppegolv forverrer miljøet både for friske
og overfølsomme, men de som har allergi
og annen overfølsomhet er mest plaget.
Inneklima blir bedre når teppene fjernes
(5, 8–10). Tepper fungerer som reservoar for organisk materiale med allergener (dyreflass, middrester, pollen, matrester), bakterier og bakterierester, støv
og partikler som utgjør en kontinuerlig
kilde for forurensning av innemiljø (11–19).
Dersom tilstrekkelig fuktighet er tilgjenglig, kan teppegolv bli oppvekstmedium
for bakterier, muggsopp, midd og annen
mikrobiologi. Det forverres med økende
temperatur. Det er mer bakterier og
mugg i luften over teppegolv sammenlignet med andre golv (20).
Kjemisk forurensning av innemiljø er
også ofte rapportert i forbindelse med
avgassing av diverse kjemikalier fra lim,
tekstiler og teppematerialer i forbindelse
med nylegging av teppegolv. Vanlige rengjøringsmetoder og -midler for teppegolv kan forurense innemiljø på grunn av
• støvsuging/blåsing som forurenser
inneluft
• befuktning av teppene som kan øke
mikrobiologisk aktivitet
• sjamponering ved rensing som kan tilføre irriterende kjemikalier til innemiljø
Avhengig av materialegenskaper og luftfuktighet kan statisk elektrisitet også forverre forholdene.

Absorpsjon og desorpsjon
Teppegolv suger til seg kjemiske stoffer,
damper, gasser og lukt som de kan avgi
over lang tid etterpå, oftest påvirket av
temperatur og fuktighet (1, 22). På den
måten for de evne til å binde forurensning som senere kan avgis over tid, ofte
i mer ubehagelig form («sink effect»,
absorpsjon og desorpsjon) i form av
vond lukt og irriterende kjemiske for-

Nyere danske og svenske undersøkelser viser at moderne teppegolv på arbeidsplassen
er assosiert med en fordobling av irritasjonsplager hos ansatte. foto: www.sxc.hu

Rengjøring av teppegolv
Det er mulig å avhjelpe problemene ved
teppegolv noe gjennom intenst renhold
(18, 19, 27). Sammenlignet med harde
belegg/gulv er det likevel ikke mulig å
oppnå tilnærmelsesvis like godt resultat av
renholdet. Selv om det er lett å få tepper
til å se rene ut, har det vist seg svært vanskelig – for ikke å si umulig – å fjerne all tilført forurensning. Metoder som kan gi tilfredsstillende resultat på kort sikt er bruk
av høytrykk-damp eller flytende nitrogen
som denaturerer biologisk aktiv forurensning som allergener og ulike giftstoffer fra
mugg og bakterier, men dette må gjentas
relativt ofte og blir uforholdsmessig krevende. Ulike former for dyprens med damp
og kjemikalier kan nok redusere noen forurensninger, men forverrer andre. Intenst
tepperenhold kan også faktisk øke
mengden av giftstoffet endotoksin fra
gramnegative bakterier på overflaten
(28). Siden teppegolv samler støv som
inneholder allergener og andre biologisk
aktive proteiner, anbefales de spesielt ikke
hvor barn oppholder seg over lengre tid.
Også på steder hvor det trekkes inn fuktig
smuss eller hvor det kan forventes søl
(f.eks. tekjøkken), bør teppegolv unngås.
Etter en tids bruk kan teppet inneholde store mengder støv, smuss, bakterier, rester av dyrehår osv, og spesielt
med slike biologisk aktive produkter
som allergener (dyr, midd, mugg osv)
(29). Teppene må etter dagens vanlige
anbefalinger gjøres rene fortrinnsvis med
våtrensing. Etterskylling med rent vann
må gjentas flere ganger. Teppet må deretter tørkes raskt for å unngå soppvekst.
Det finnes enklere måter å rengjøre på,
men effektiviteten er mindre god selv
om overflaten kan se jevn og ren ut. Ved

sjamponering kan f.eks. mye rengjøringsmiddel bli liggende igjen i teppet, enten
metoden er basert på tørr, fuktig eller våt
metode. Sjampoen kan senere bli virvlet
opp og slik ha negativ virkning på inneklima. Gjenværende sjampo kan dessuten
ved senere rengjøring av teppet løse
seg opp i vann og gi så mye skum at renholdsarbeidet da blir ineffektivt (Byggforsk: Byggforvaltning 700.100).

Akustikk
En fordel med tepper for inneklima er at
de kan ha gunstig effekt på akustisk miljø,
men det finnes gode løsninger på akustikkforhold som ikke medfører bruk av
teppegolv. Potensielle konflikter mellom
hørselshemmede og allergikere og løsninger på dette ble allerede i 1991 utredet i samarbeid mellom interesseorganisasjonene for allergikere og hørselshemmede (30). Dersom tepper skal anvendes og de «positive» egenskapene ivaretas i et fremtidig godt inneklima, er det
behov for et betydelig forsknings- og utviklingsarbeid for å få frem gode nok materialer, teppekonstruksjoner og nye renholdssystemer som er tilpasset teppene.
Dessuten er det nødvendig å dokumentere vitenskapelig at de problemene som
tidligere er dokumentert nå er tilfredsstillende løst eller kompensert.

Avslutning
Det finnes fortsatt ingen dokumentasjon
som kan gi støtte til påstander om at moderne tepper ikke er noe problem for
inneklima. Tvert imot styrker en
gjennomgang av nyere litteratur tidligere
vurderinger om at teppegulv forverrer
miljøet og fører til plager for alle med
allergi og annen overfølsomhet.

▼

bindelser. Et vanlig eksempel på denne
mekanismen kan være et ullplagg som
har vært i et miljø fylt av tobakksrøyk.
De fleste bygningsmaterialer kan i
større eller mindre grad absorbere forurensninger fra inneluft. Absorpsjonen er
avhengig av et høyere damptrykk i romluft enn i materialets porer. Det er særlig
materialer med stor overflate som tepper, mineralull og tunge, porøse materialer, f.eks. murverk, som kan absorbere
større mengder forurensninger. Absorpsjon er årsaken til at man ikke blir kvitt
lukt selv om f.eks. et problematisk teppe
fjernes, fordi andre materialer har tatt
luktstoffene opp i seg. Materialenes evne
til å absorbere forurensninger er av like
stor betydning for luftkvaliteten som
materialenes emisjonsegenskaper.
Disse forholdene er imidlertid lite undersøkt ved målinger. Særlig teppegolv medfører problemer, men også «hyllefaktor»
(meter åpne hyller med papir/rommets
volum) og «loddenfaktor» (areal tekstile
flater/rommets volum) har assosiasjon
med opplevd dårlig inneklima. En viktig
årsak er antagelig at det er vanskelig å
rengjøre slike flater tilstrekkelig for
allergener.
Formaldehyd er den mest kjente forurensning av enkeltkjemikalier i inneluft.
Kildene er mange, bl.a. tepper og pleiemidler for dem, men også andre rengjørings- og pleiemidler og husholdningskjemikalier samt ulike byggematerialer.
I Norden er disse kildene redusert sterkt
gjennom de siste 25 år. Gjennomsnittskonsentrasjonen av formaldehyd i svenske småhus er målt til 14 µg/m3. Det er
lavere enn nedre grense for luktterskel
og er godt under Helsedirektoratets
retningslinjer for inneluft, men enkelte
kan likevel oppleve irritasjoner i slimhinnene på dette nivået.
Teppegolv kan redusere både produktivitet og komfort på arbeidsplassen (2).
Gjentatte blindede eksperimentelle laboratoriestudier påviste negative effekter
både på opplevd inneklima og redusert
objektivt målt produktivitet i kontorarbeid på 6,5% ved eksponering for forurensning for teppegolv. Forsøkspersonene kunne ikke avgjøre eller sanse om
teppene var til stede eller ikke (23–26).
Disse resultatene er basert på gjentatte
eksperimenter i Danmark som senere
også er reprodusert med samme oppsett
i Sverige i andre laboratoriefasiliteter,
med andre forsøkspersoner og med tilsvarende resultater (25, 26).
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Relevant dokumentasjon
fra Byggforsk (www.byggforsk.no)

Tepper kan være et reservoar for allergener
som kan vise seg vanskelig å fjerne selv ved
god rengjøring. foto: www.sxc.hu
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fysiske undersøkelser og relevante laboratorie- og
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ved alvorlig nyresvikt. Sirupen inneholder sakkarose
og sorbitol. Tablettene inneholder laktose. Pasienter med de sjeldne arvelige sykdommene fruktoseintoleranse, galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel
(en spesiell form for hereditær laktasemangel),
glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sakkarose-iso
maltosedefekt bør ikke bruke dette produktet. Sirupen inneholder fargestoffet E 110 som kan forårsake allergiske reaksjoner. Begrenset erfaring fra
effektstudier ved bruk til barn og ungdom 1-17 år.
Interaksjoner: Mulighet for enkelte interaksjoner
med andre legemidler. Graviditet/Amming: Overgang
i placenta: Dyrestudier har ikke vist teratogen effekt.
Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt.
Bruk under graviditet anbefales ikke. Overgang i
morsmelk: Uskilles i morsmelk. Bør derfor ikke brukes
under amming. Bivirkninger: Tolereres svært godt.
Hyppige (>1/100): Tretthet, søvnløshet, feber, diaré
og hodepine. Mindre hyppige: Munntørrhet. Sjeldne
(<1/1000): Gastrointestinale: Mavesmerter, kvalme,
oppkast, dyspepsi, diaré. Lever: Økning i leverenzymer,
økt bilirubin, hepatitt. Muskel-skjelettsystemet: My
algi. Neurologiske: Svimmelhet, somnolens, insom
ni, psykomotorisk hyperaktivitet, kramper. Psykiske:
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handling: Ved overdose bør standard behandling
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Symptomatisk og støttende tiltak anbefales. Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende, selektiv, peri
fer H1-reseptorantagonist, ikke-sederende. Passerer
ikke blod-hjernebarrieren og påvirker ikke den psykomotoriske yteevnen. Potenserer ikke effekten
av alkohol. Virkningsmekanisme: Hemmer in vitro
frisetting av proinflammatoriske cytokiner som IL-4,
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plasmakonsentrasjon oppnås etter ca. 3 timer. Proteinbinding: 83-87%. Halveringstid: Ca. 27 timer for
desloratadin. Pakninger og priser: Sirup: 120 ml
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Refusjon: 31k): Gjelder sirup. Før et eksem anses å
være langvarig i denne sammenheng, må den samlede
varighet ha overskredet tre måneder. 33e): Allergi skal
være påvist. 31k og 33e): Ved oppstart av behandling
skal cetirizin eller loratadin prøves først. Forskrivning
av andre annengenerasjons antihistaminer kan bare
initieres når cetirizin og loratadin er forsøkt i minst 2
uker hver for seg uten tilfredsstillende resultat eller
når andre tungveiende medisinske grunner tilsier
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formuleringer, for pasienter som ikke kan innta
tabletter, er unntatt fra restriksjonene nevnt over.
Alle pasienter som bruker andre annengenerasjons
antihistaminer skal, ved første fornying av resept,
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