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1. Innledning 

Vi har mottatt 12 prøver (Mycotape Combi) for analyse. 
Det er foretatt måling av støvdekkeprosent ved bruk av digital bildebehandling. Vi har fått 
opplyst at prøvene er tatt både før og etter montering av Renholdssoner.  
 
 
Prøvene vurderes i henhold til de verdiene som er gitt i den nordiske 
rengjøringsstandarden NS-INSTA 800 for kvalitetsnivå 4, vilket er vanlig å benyttte i skoler 
og barnehager. Alle prøver er tatt på lett tilgjengelige harde gulvflater (LT). 

Bakgrunn  

I forbindelse med montering av Renholdssoner i en barnehage ble Mycoteam as kontaktet 
av Jon Paulsen i Renholdssoner AS. Det var ønske om at vi skulle gjennomføre en 
vurdering av mengde støv på ulike gulvflater ved hjelp av Mycotape Combi og måling av 
prosent støvdekke på flatene. 

  

Renholdssoner består av fastmonterte spesialmatter i entréarealet som skal hindre at sand, 
skitt og annet støv fra utmiljø dras inn i barnehagens lokaler.  Mattene ble montert 13.06.16. 

 

Prøvene ble tatt før (30/05-16) og etter (21/09-16) at Renholdssoner ble montert. Prøvene er 
ved hver prøvetaking tatt på formiddagen (klokken 11) etter at barnehagen hadde vært i 
normal drift. Det antas at de aktuelle flatene blir rengjort daglig med vanlig rengjøring.  

 

Prøvene er tatt av Renholdssoner AS i barnehagen og de ble deretter innlevert til Mycoteam 
AS for analyse.  

 

Vi forutsetter at prøvene er representative for situasjonen ettersom vi ikke har vært på stedet 
og kan bedømme dette. 

Metode - Mycotape Combi 

Mycotape Combi er en klebrig, glassklar tape som presses mot en flate. Støv, soppsporer og 
andre løse partikler fra overflaten fester seg da på tapen som deretter analyseres på 
laboratoriet ved bruk av digital bildbehandling og mikroskopering. Prosent støvdekke 
beregnes automatisk på hver prøve. Metoden er kalibrert opp mot de resultaene man får 
med en BM Dustdetector som benyttes i nordisk rengjøringsstandard (NS-INSTA 800). 

 

Tabell 1 og 2 viser resultatet av prøveanalysen. I tabellene er det gitt fargekoder ut fra en 
todelt skala som sier noe om avvik fra det forventede. Bakgrunnen for vår vurdering av 
analyseresultatet er NS-INSTA 800 sine verdier for støvdekkeprosent for renhold i forhold til 
kvalitetsnivå 4 på lett tilgjengelig flate - harde gulv (vanlig brukt for skoler og barnehager).  

Kriteriesett for kvalitetskrav 4.  

Lett tilgjengelig inventar < 3,0 %  > 3,0 % 

 

 0  3 % støvdekke Under anbefalt krav til støvdekkeprosent (kvalitetsnivå 4) 

 >3 % støvdekke Over anbefalt krav til støvdekkeprosent (kvalitetsnivå 4) 
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2. Resultater 

Tabell 1 og 2 viser resultatene av målt støvdekke på de innleverte prøvene som ble tatt 
før og etter at Renholdssoner var montert. Det er opplyst om at prøvene er tatt på 
tilnærmelsesvis samme sted ved hver prøvetaking.  

 
Tabell 1. Resultater av Mycotape-analyse (Støvdekke), 30.05.2016. 

Prøvenr Prøvested Antall / % 

1 

(131275:175549) 
Gang, Hovedinngang, inn til venstre i gang, Gulv 8,4 % 

2 

(131276:175550) 
Puterommet, inngang til venstre, rødt skilt, Gulv 5,0 % 

3 

(131277:175553) 
Oppholdsrom, Gulv 3,9 % 

4 

(131278:175558) 
Bad, /stellerom, Gulv 7,0 % 

5 

(131279:175560) 
Nøtteliten, inn til høyre, Gulv 1,5 % 

6 

(131280:175561) 
Nøtteliten, innerste rom, Gulv 3,3 % 

 
Tabell 2. Resultater av Mycotape-analyse (Støvdekke), 21.09.2016. 

Prøvenr Prøvested Antall / % 

1 

(131281:175562) 
Gang, inn til venstre i gang. Gulv 0,8 % 

2 

(131287:175563) 
Puteromme, inngang til venstre ved skilt, Gulv 1,7 % 

3 

(131288:175564) 
Oppholsrom, Gulv 0,5 % 

4 

(131289:175565) 
Bad, /stellerom. Gulv 0,6 % 

5 

(131290:175566) 
Nøtteliten, inn til høyre, Gulv 0,6 % 

6 

(131291:175567) 
Nøtteliten, innerste rom, Gulv 0,4 % 
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3. Vurdering 

Måling gjennoført før montering av Renholdssoner  

Ved første prøvetaking var de fleste prøvene av de 6 innleverte prøvene med en 
støvdekkeprosent som oversteg 3 %. Dette anses som en forhøyet verdi. En del av 
forklaringen til dette er trolig at prøvene var tatt, etter at barnehagen hadde vært i normal 
drift flere timer. 

 

Ved normal bruk kan jord, sand og andre partikler som dras inn eller produseres inne i 
barnehagen deponeres på ulike horisontale flater. Den gjennomsnittige støvdekkeprosenten 
på de 6 målepunktene var 4,9 %. 

Måling gjennomført etter montering av Renholdssoner   

Ved den andre prøvetakingen hadde Renholdssoner vært montert siden 13.06.16. Det antas 
at rengjøringen også denna gang hadde vært gjennomført dagen før og at barnehagen 
hadde vært i normal drift.  

 

Prøvene viste at den gjennomsnittlige støvdekkeprosenten hadde sunket fra 4,9 % til 0,8 %. 
Ingen av måleverdiene hadde mer enn 1,5% støvdekke.  

 

4. Konklusjon 

Mottatte prøver viste en markant nedgang i mengde støv på flatene fra den første til den 
andre prøvetakningen.   

 

Analysresultatene gir en klar indikasjon på at montering av Renholdssoner har hatt en positiv 
effekt på å redusere akkumuleringen av støv på de undersøkte flatene inne i barnehagen. 

 

 

Ta gjerne kontakt med oss om det er noen spørsmål til denne rapporten eller det er ønske 
om ytterligere hjelp. 

 










