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 Håndtering av råteskader i kulturminner på Svalbar d.  

Skadeårsaker og løsningsmetoder 

 

Våren 2009 ble prosjektet Håndtering av råteskader i kulturminner på Svalbard støttet av 
Svalbards miljøvernfond med kr 250.000,-. Denne rapporten gir en gjennomgang av arbeidet 
i prosjektet og oppsummerer resultatene. Underveis i prosjektet er det også publisert en 
rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og foredrag.  Det er forsker Anne-
Cathrine Flyen ved Norsk institutt for kulturminneforskning og fagsjef Johan Mattsson ved 
Mycoteam AS som har utført utviklingsarbeidet i prosjektet.  
 

Bakgrunn 
I situasjoner der de fysiske forholdene åpenbart skulle være begrensende faktorer for 
biologisk vekst, er det naturlig å anta at råtesopper ikke vil kunne overleve og at råteskader 
ikke vil opptre i treverk. Det polare klimaet på Svalbard syntes å utgjøre en overbevisende 
garantist for beskyttelse mot råtesopp på grunn av ekstremt kjølig og tørt klima. Dette har 
vært en ”opplest og vedtatt sannhet” innen kulturminnevernet på Svalbard i mange år, men 
har likevel vist seg å være feil; undersøkelser i felt i perioden 2002 – 2005 og 2008 - 2009 
har vist at svært mange av kulturminnene på Svalbard har råteskader, mange av dem 
alvorlige. Selv om prosessene går langsommere og råtesoppene ikke har samme levekår 
som på fastlandet, er det også på Svalbard til tider optimale forhold for en del 
råtesopper.  Våre målinger har vist at det til tider er høy luftfuktighet der, og at det for 
eksempel kan være over 40 varmegrader i solveggen. 
 
Sysselmannen på Svalbard og Riksantikvaren har i sin forvaltning av kulturminnene vært 
nødt til å forholde seg til dette faktum i forbindelser med vedlikehold, reparasjoner og 
restaureringsarbeider på fredete bygninger og strukturer. Etatene har likevel ikke hatt 
ressurser eller kapasitet til å adressere problemstillinger rundt råteskader; skadetyper, 
årsaker og løsningsmetoder på et vitenskapelig nivå. Reparasjonsmetoder og 
vedlikeholdstiltak har vært valgt ut fra erfaringer fra fastlandet, der både klima, bruksmønster, 
konstruksjonsmåter og materialbruk avviker fra Svalbard.  Dessuten har metoder som nevnt 
vært basert på den tro at råteskader ikke opptrer på Svalbard. Dette har ikke nødvendigvis 
gitt de beste løsninger. Det er uklart hvilke metoder som faktisk er de beste under de 
rådende forhold, og det er uklart hvordan bygninger som er ”satt i stand” faktisk har klart seg 
ettersom dette ikke er undersøkt i etterkant.  Reparasjonsarbeider har vært utført i en 
årrekke – ikke minst i en tid da man mente at det ikke forekom råteskader på Svalbard.  Det 
er derfor trolig en god del spennende svar å finne ved å undersøke disse tiltakene.  Dette vil 
danne et viktig grunnlag for utviklingen av retningslinjer på optimale tiltak.  
 
Hvis man i tillegg til denne problemstillingen tar med at eventuelle klimaendringer trolig vil 
kunne føre til mer gunstige vekstmuligheter for råtesopp, er det et åpenbart behov for faglig 
avklaring av disse problemstillingene. 
 
Undersøkelser som Sysselmannen på Svalbard og NIKU har gjort i felt i perioden 2002-
2005 og 2008 viste at svært mange av kulturminnene på Svalbard har råteskader, mange av 
dem alvorlige.   

- Det vi ser er at forholdene ligger veldig godt til rette for råte på Svalbard.  Det er 
uklart hvilke metoder som er best på Svalbard med tanke på reparasjon, vedlikehold 
og bruk av kulturminnene. 
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Aktuelle problemstillinger  
I prosjektet har vi jobbet med å finne svar på følgende problemstillinger: 
• Hvordan undersøker og vurderer man etablerte råtesoppskader på en måte som er 

mest mulig skånsom med hensyn til kulturminner på Svalbard. 
• Kontrollere hvordan tidligere løsninger og reparasjonsmetoder har fungert. 
• Etablere metoder for reparasjon og vedlikehold, samt retningslinjer for bruk av 

bygningene. 
 

Mål 
Målet med prosjektet er å gi nødvendig redskap for en optimal forvaltning av kulturminnene 
gjennom å utvikle retningslinjer for: 

o Undersøkelser og vurdering av skader 
o Reparasjon, vedlikehold og bruk 
 

Fakta om råtesopper og råteskader 
o Råte er forårsaket av forskjellige typer sopp som bryter ned deler av treverket.  
o Råten gjør at treverket brytes ned på en slik måte at bæreevnen svekkes.  
o Type råtesopp varierer både med hensyn på aggressivitet og krav til temperatur og 

fuktighet. De forskjellige typene kan derfor gi forskjellig type skader, og krever 
forskjellig type behandling. Det er derfor viktig å identifisere sopptypen for å kunne 
behandle skaden den har forårsaket på best mulig måte.  

o Råtesoppene trenger treverk, riktig temperatur og fuktighet for å overleve. De kan 
ligge i dvale i lengre tid, og vekkes til live ved riktige forhold. 

o Brunråte er betegnelsen på råtetypen hvor bare cellulosen i trevirket brytes ned og 
etterlater en brun og oppsprukket vedstruktur i karakteristiske mindre eller større 
kubiske sprekkeklosser. Veden kan også sprekke opp i lengderetningen 
(delamineres). Råtetypen forekommer vanligst i bartrær.  

o Råtesoppskadene kan forårsakes av flere forskjellige råtesopparter.  
o Bestemmelse av sopptype gjøres ved mikroskopisk analyse. Trevirket som er 

angrepet av brunråte kan lokalt bli kraftig svekket, og enkelte arter har i tillegg stor 
evne til å spre seg.   

o Utskiftning av råtesoppangrepne trematerialer med en sikkerhetssone inn i friske 
trematerialer er nødvendig. Sikkerhetssonen avhenger av hvilken råtesopp som er 
etablert.  

o Med begrepet gamle råtesoppskader mener man skader som har utviklet seg over 
mange år og hvor skadegjører ikke har vært mulig å bestemme ved mikroskopering. 
Årsaken til dette er at råtesoppskaden ikke har vært i aktiv vekst i senere år og at 
sopphyfene (sopptrådene) er så nedbrutt at det ikke lenger er karakteristiske detaljer 
igjen for å kunne utføre en sikker analyse.  

 

Fremgangsmåte 
 
Feltstudier er nødvendig for å innhente informasjon om skader forårsaket av råtesopper. Slik 
informasjon trengs både knyttet til selve skadetypen, til type råtesopp, til omfang av skade, til 
aktuelle klimatiske forhold; både mikro og makro-klima, til selve materialet og til 
konstruksjonstype. I tillegg bør kulturminnets eventuelle bruksmåten vurderes. 
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Det er viktig å undersøke et representativt utvalg av bygninger og konstruksjoner. Det ble 
gjennomført en generell undersøkelse av 15 kulturminner, hovedsakelig bygninger og en 
inngående undersøkelse av 15. 
 

Utvikling av metoder for undersøkelser og vurdering av skader 

Det er utviklet egne metoder for innhenting av feltmateriale. Eksiterende metoder tilpasset 
fastlandsNorge ble brukt som utgangspunkt. Dette dreide seg om metoder for: 

- Vernevurdering 
- Tilstandsvurdering 
- Prøvetaking av skadet trevirke 
- Fuktmåling i treverk og luft 
- Luftmålinger 
- Prøvetaking av overflater (tapeavtrekk) 
 

Videre er det innhentet nødvendige tillatelser til prøvetaking fra 
Sysselmannen/Riksantikvaren og fra eiere og brukere av de aktuelle kulturminnene. 
 

Tilstandsvurdering 

Styrkevurderinger 
Vurderingen av reststyrken i råtesoppskadet treverk gjøres skjønnsmessig på grunnlag av 
feltvurderinger/målinger. Bakgrunnen for vurderingene er bl.a. tidligere utførte 
råtedrillundersøkelser og knekkprøver i laboratoriet (test av bl.a. skjærfasthet). 
Styrkevurdering av råtesoppskader er meget vanskelig da grad av nedbrutthet i treverk kan 
variere mye over et lite område. Tabell 1 nedenfor viser en firedelt skala hvor skadegrad er 
definert fra 0-3. 
 
Tabell 1. Vurdering av styrke/skadegrad fra S0 (ingen svekkelser) til S3 (store svekkelser).  
 
Skadegrad Beskrivelse 
S0 Ingen svekkelser/angrep i undersøkte materialer. 
S1 Små svekkelser, inntil 75 % av opprinnelig bruddstyrke er tilstede. 

S2 
Større svekkelser, utskiftninger er påkrevet i konstruksjoner med kritiske 
belastninger. Mellom 75 - 50 % av opprinnelig bruddstyrke er tilstede.  

S3 
Meget omfattende svekkelser, ingen eller meget lite bruddstyrke i 
materialene. Under 50 % av opprinnelig bruddstyrke er tilstede i treverket. 

 
Reststyrken reduseres meget raskt ved skader forårsaket av brunråtesopp. Skadegraden 
baserer seg på antatt reststyrke i materialet, uttrykt som % av den opprinnelige styrken.  

 

Konsekvensvurderinger 
Konsekvensene av skadene må også vurderes, både når det gjelder anbefalinger om 
utbedring og når det gjelder fare for videreutvikling av skadene. I tabell 2 nedenfor vises en 
firedelt skala hvor konsekvensgrad er definert fra 0-3. 
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Tabell 2 . Vurdering av konsekvens fra K0 (ingen konsekvenser) til K3 (store konsekvenser).  
 
Konsekvensgrad Beskrivelse 
K0 Ingen konsekvenser. 
K1 Små konsekvenser:  Lite svekkelser i materialene.  Gamle skader med lite 

eller ingen skadeutvikling, ingen fare for ny fukttilførsel. 
K2 Middels konsekvenser:  Treverk tildels nedbrutt (bæreevne redusert), bør 

skiftes/forsterkes. Ingen større fare for vesentlig spredning av soppskadene, 
så lenge fuktforholdene ikke endres. 

K3 Store konsekvenser:  Råtesoppskader i aktiv vekst som bør utbedres så 
snart som mulig for å forhindre økning av skadeomfang. Gamle skader kan få 
en kraftig videreutvikling ved endring av konstruksjon. 

 

Prøvetaking av skadet trevirke 

Det ble tatt ut små materialprøver av skadet trevirke fra alle bygningene. Prøvene var på ca 
2 x 5 cm i størrelse. Til sammen med ble det tatt 187 prøver av skadet treverk og 
overflateprøver. Prøvene ble tatt med tilbake til fastlandet til undersøkelse under mikroskop 
for fastsettelse av sopptype. 
 

Fuktmåling i treverk og luft 

Måling av fuktighet i treverk (% fuktkvote) ble foretatt med Protimeter MMS/AB-Wood 
Moisturemeter. Fuktkvote er mengden vann i forhold til tørrvekten av treverket.  Verdier på 
ca. 17 % eller lavere karakteriseres som tørt. Avleses det høyere verdier enn 28 % er det fritt 
vann i trematerialet. 
Målinger av relativ luftfuktighet (% RF) og temperatur er foretatt med Protimeter 
MMS/Hygropalm. Relativ luftfuktighet er den mengden vanndamp som finnes i forhold til den 
mulige mengden vanndamp luften kan innehold ved en gitt temperatur. Høy relativ 
luftfuktighet kan medføre risiko for soppvekst, men målte verdier må vurderes i forhold til 
blant annet temperatur, tid og materialegenskaper. 
 

Luftmålinger 

56 luftanalyser ble tatt med en MicroBio 2 Air Sampler for videre oppdyrking og identifikasjon 
av antall og typer av soppsporer i uteluft og inne i bygninger. 
 
Prøvetaking av spiredyktige muggsoppsporer ved en aktiv innsamling er en egnet prøvetak-
ingsmetode for å registrere forekomst av spiredyktige muggsoppsporer- og fragmenter i 
luften. Målingene kan brukes til å avdekke unormale belastninger på inneklimaet som følge 
av spredning av muggsoppsporer fra synlig muggsoppvekst og/eller skjulte muggsoppskader 
i bygget. 
En unormal forekomst av muggsopp i inneluften i et område kan indikere at det foreligger 
skjulte skader (i tilfeller hvor det ikke er synlige skader på overflaten). I de tilfeller hvor 
skadene sitter inne i lukkede konstruksjoner (for eksempel over himling, bak veggplater og i 
tilfarergulv), kan det være vanskeligere å registrere dette ved luftanalyser på et gitt tidspunkt. 
Denne skadetype kan imidlertid likevel føre til en spredning av både sporer/partikler og 
flyktige stoffer hvis luft, under ulike forutsetninger, trekkes via disse områdene til romluften.  
 
Luftanalyser tatt ute og inne sammenlignes for å avdekke eventuelle unormale forhold i 
prøvetakingsområdene. Dersom det registreres avvik mellom ute- og inneluft i enten antallet 
kolonier og/eller registrerte muggsoppslekter (se tabell) er dette en indikasjon på at det 
forekommer en unormal spredning av muggsopp til inneklimaet. Det foretas videre en 
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vurdering av hvilke muggsopptyper man finner i inneluften på prøvetakingsstedet i forhold til 
kunnskap om hvorvidt disse er kjent for å vokse på fuktige bygningsmaterialer eller i 
bygninger med fuktskader. 
 
Det er benyttet en firedelt skala for bedømmelse av prøvene basert på vurdering av 
skade/konsekvensgrad fra Norsk Standard for bygningsanalyse; NS 3424, Tilstandsanalyse 
for byggverk. I tillegg er det brukt en vurdering basert på erfaringer fra andre luftanalyser. 
Tabell 1 sammenfatter konsekvensgrader og ulike kriterier for dette.  
 
Tabell 3. Vurdering av skadebilde og konsekvensgrad, basert på forekomst av et eller flere kriterier som er 
definert under hver kategori. Konsekvensgrad (KG) er gitt på en skala fra 0-3.  
 
 KG Skadebilde  

Videre tiltak 
 
 
 

- Ingen tegn til unormal forekomst av muggsoppsporer. 
- Lavere verdier av muggsoppsporer inne enn ute.  
- Ikke tegn til arter som knyttes til fuktskadete bygninger. 

Anbefales som regel ikke  

 
 
 

- Små tegn til unormal forekomst av muggsoppsporer. 
- Verdiene innendørs er noe forhøyet i forhold til uteluften. 
- Små innslag av arter man forbinder med fuktskadete bygninger.  

Kan vurderes 

 
 
 

- Middels tegn til unormal forekomst av muggsoppsporer. 
- Klart høyere verdier av muggsoppsporer inne en ute. 
- Klare innslag av arter man forbinder med fuktskadede bygninger.  

Bør vurderes 
gjennomført 

 
 
 

- Klare tegn til unormal forekomst av muggsoppsporer. 
- Markert høyere verdier av muggsoppsporer inne enn ute. 
- Dominans av arter som ofte finnes i fuktskadede bygninger. 
- Målingene indikerer en klar negativ innvirkning på inneklimaet. 

Må gjennomføres 

 

Prøvetaking av overflater (tapeavtrekk) 

Prøvetaking av overflater ble gjort med tapeavtrekk kalt Mycotape. Dette er en egnet måte å 
vurdere om det forekommer vekst eller forekomst av muggsopp/muggsoppsporer på en 
overflate. Metoden er i utgangspunktet ikke egnet til identifisering av råtesopp. Ved 
prøvetaking presses en klebrig tape mot overflaten og denne kan senere mikroskoperes. 
Ved å kvantifisere mengden hyfer (sopptråder) og telle antall sporer i tapeavtrekket kan man 
vurdere mengden av soppvekst/sporer på overflaten av prøvestedet (kvantifisering). 
Tilstedeværelsen av hyfer (sopptråder) viser at det har forekommet vekst på selve materialet. 
Materialet har da vært eller er oppfuktet/vått. Det skilles mellom ingen, liten, moderat og rik 
forekomst eller vekst. I mange tilfeller kan arter eller slekter av muggsopp i et tapeavtrekk  
identifiseres (kvalifisering), og i enkelte tilfeller kan man ut fra dette si noe om skadeårsaken. 
 

Gjennomføring av feltarbeid 

Feltarbeidet ble gjennomført sommeren 2009 i perioden 2. – 10. august  av Anne-Cathrine 
Flyen fra NIKU og Johan Mattsson fra Mycoteam. 
Arbeidet ble utført som feltstudier i området Kongsfjorden/Adventfjorden på Svalbard i 
henhold til avtaler med eiere/brukere og etter tillatelse fra Sysselmannen og Riksantikvaren. 
Under et feltarbeid på Nordvest-hjørnet i et annet prosjekt støttet av fondet (Miljøeffekter av 
ferdsel?) ble det i henhold til tillatelse fra Sysselmannen og Riksantikvaren også tatt ut en 
treprøve fra Bjørnehamna. På de samme lokalitetene foretok vi også temperatur- og fukt 
målinger i luft og materialer, målte tilstedeværelsen av muggsporer i inne- og uteluft, tok 
avtrekk av konstruksjonenes overflater for å undersøke tilstedeværelsen av sopp- og 
muggsporer, og foretok tilstandsvurderinger og vernevurderinger.  
 

 0 

 1 

 2 

 3 
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I det følgende gir vi en oversikt over hvilke bygninger og konstruksjoner det ble tatt prøver 
fra. Det er bare fra bygninger og konstruksjoner merket med * i oversikten det er tatt ut 
treprøver i henhold til tillatelsen fra Sysselmannen og Riksantikvaren. Vi har også tatt med 
noe materiale som vi tidligere har fått tilsendt fra Sysselmannen i våre undersøkelser.  
 
Vi besøkte følgende lokaliteter/bygninger: 
• Ny-Ålesund: Telegrafen*, Amundsenvillaen*; Ny-London 1*, Museumsbygningen, 

Sætra, Trønderheimen 
• Ny-London på Blomstrandhalvøya:  Velferdshytta*, Camp Mansfield* , gjenstående 

gulv* på bakken nedenfor Velferdshytta og Lagerbygning* ved kaia 
• Laxebu* på Mitrahalvøya  
• Longyearbyen: Daganlegget* og 2 taubanebukker* til Gruve 2b  
• Vestpynten : Pettersenhytta*  
• Hiorthhamn i Adventfjorden: Gamlemessa*, Telegrafen*, Gamle sykehuset*, 

Direktørboligen*, Lille familiebolig 1, Lille familiebolig 2, Funksjonærboligen, Anne-
Lises private hytte 

• Nordvest-hjørnet: Bjørnehamna 
 
I tillegg ble en del drivtømmer ved de samme stedene undersøkt. 
 
 

Vurderinger 
I naturen finnes det et meget stort antall råtesopparter som bryter ned treverk, særlig i 
fastlands-Norge.  I praksis at det imidlertid relativt få arter som virkelig vokser og utvikles 
innendørs.  I skadestatistikken med over 3000 råteprøvene fra fastlandet som Mycoteam 
analyserte i perioden januar 2001 til mars 2003, ble det påvist at det kun var seks arter og 
slekter dominerte (Alfredsen 2005).  I de prøvene som vi har samlet inn på Svalbard i 
forbindelse med feltarbeid i perioden 2002-2009, fant vi en annen artssammensetning, som 
vist i figur 4. 
 
Det som viste seg å være mest spesielt i våre funn, var at en spesiell råtesopp (husnettsopp) 
er klart dominerende i råtesoppskadet treverk på Svalbard. De fleste av de alvorlige 
råteskadene er forårsaket av en råtedannende sopp som ikke er så vanlig på fastlandet, men 
som vi blant annet tidligere har funnet i kulturmiljøet på Bryggen i Bergen. 
 
 
Tabell 4 : De vanligste råtesoppene som ble påvist i prøver fra Norge som er analysert av Mycoteam as i perioden 
januar 2001 – mars 2003 og prøver fra Svalbard som var samlet inn ved feltarbeid i perioden 2002-2009 
(Mattsson, Flyen og Nunez 2010). 
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Basert på den enkelte bygningens oppbygging, materialvalg, beliggenhet og eksponering, 
kan man definere ulike risikoområder for fuktbelastning og råtesoppskader.  Vårt arbeid på 
Svalbard har vist at denne risikoen kan deles inn i fem kategorier, som vist i figur 5. 
 
Figur 5 : Microklima-soner 

Microclimatic zones – In-situ climate (Svalbard)
(no temperature/no water)

(low t/high w)

(moderate t/high w)

(high t/high w)

(moderate t/low w)

 
 
 
Våre undersøkelser på Svalbard har vist at det ikke er noen fare for at det skal utvikles 
råtesoppskader i treverk som er i permafrostsonen.  Dette kan forklares ved at det til tross for 
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rik forekomst av vann, er dette ikke tilgjengelig på grunn av at det er frossent.  I tillegg kan 
ikke råtesopp utvikles i minusgrader, selv om den overlever perioder i frossen tilstand. 
 
Vi har sett at råtesoppskader er vanlig forekommende i treverk som har en høy risikoklasse 
for skader, dvs. først og fremst klasse 2 og 3.  Dette innebærer at hvis det skjer en 
temperaturøkning i jordsmonnet, slik at tinesonen når dypere ned i den tidligere 
permafrosten, øker faren for råtesoppskader ned i treverk som befinner seg der. 
 
Normalt sett vil treverk på Svalbard som står eksponert over bakken være lite utsatt for 
råtesoppskader, takket være den begrensede mengden nedbør.  I tillegg bidrar sterk vind 
ofte en uttørkingseffekt som innebærer at soppsporer i svært liten grad kan utvikles der.  Vi 
har imidlertid registrert en del tilfeller med lokalt kraftige råtesoppskader i treverk som er 
eksponert for klasse 4 og 5. 
 
 

Utvikling av metoder for reparasjon 
 
Råtesopp trenger tilgang til vann for å utvikles.  Hvis det er mulig å oppnå kontroll med 
vanntilgangen, slik at treverket blir tørt, er det ingen fare for videre utvikling av etablerte 
skader. I praksis er dette vanskelig å få til med treverket i kulturminnene på Svalbard, men vi 
har sett at det er flere enkelte enkle tiltak som har stor effekt. 
 
Et sentralt spørsmål er da hva som er mulig å oppnå av fuktsikring av risikoutsatt treverk, 
uten at dette forringer kulturminneverdiene.  Konkret betyr det at man faktisk må veie 
ulempene i form av forringelse av kulturminneverdiene som enkelte sikringstiltak innebærer 
opp mot faren for at kulturminnet råtner bort. 
 
Rådende fremgangsmåte har vært at man foretar reparasjoner av eksisterende 
konstruksjoner, dvs. man har forsøkt å opprettholde autentisiteten av materialer og 
konstruksjoner uten å foreta tekniske forbedringer.  Dette kan medføre at man opprettholder 
dårlige fukttekniske løsninger fordi kulturminnet opprinnelig ble bygget slik.  Alternativet kan 
være at man gjennomfører endringer som kunne forlenget levetiden til treverket, med den 
forståelsen og aksept for at dette går ut over autentisiteten. 
 
Det er verken effektivt eller hensiktsmessig å benytte soppdrepende midler mot etablerte 
råtesoppskader.  Heller ikke forebyggende tiltak er praktisk mulig å oppnå med giftbruk, med 
mindre materialene er trykkimpregnerte, hvorfor man må prøve på å sikre trematerialene på 
andre måter.  
 
I forbindelse med reparasjoner anbefales det normalt sett at man skifter ut råtesoppskadet 
treverk med en sikkerhetssone på 20 cm inn i friskt treverk. På den måten er man sikker på 
at det ikke er noen gjenværende deler av soppangrepet igjen i treverket.  En så omfattende 
utskifting som dette innebærer er i mange tilfeller lite ønskelig i fredede bygninger. 
 

Ulike nivåer av aktuelle tiltak 

 Ved å se på det enkelte kulturminnet, finner man ofte ut at det er flere enkle, uproblematiske 
tiltak som kan gjennomføres.  Noen av dem kan ha stor effekt som vist i foto x og x (tønner 
og stige). 
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Foto 1. Regnvann fra taket spruter 
opp fra oljefatet og treffer veggen.  
Dette gir en fare for utvikling av 
råtesoppskader.  Ved å løfte vekk 
tønna fra veggen, har man utført et 
meget enkelt og meget effektivt tiltak 
mot utvikling av råteskader.   

 
Foto 2. Regnvann treffer stigen som 
ligger inntil veggen og spruter vann 
opp på denne. Slike små og 
tilsynelatende ufarlige belastninger 
kan oppmagasinere mye fukt og gi 
grobunn for utvikling av råteskader 
over tid.  
 

 
I vanskeligere tilfeller vil mer omfattende fuktsikringstiltak være mulige.  Disse kan i 
varierende grad skje uten at selve bygningskroppen blir direkte forandret.  En avskjærende 
dreneringsgrøft er et eksempel liten forandring, mens en eventuell fjerning av jordvoll som 
ligger inn mot ytterveggen er et betydelig større inngrep.  Det er viktig å huske på at begge 
inngrepene uansett ligger innenfor sikringssonen til kulturminnet og vil påvirke det som 
sådan.  Det kreves derfor tillatelse i henhold til Svalbardmiljøloven. 
 

  

Foto 3. Drensgrøft langt fra 
bygningen har gjerne god effekt 
samtidig som det ikke berører 
bygningen direkte. Imidlertid har det 
innvirkning innenfor bygningens 
sikringssone og kan påvirke 
helheten. I dette tilfellet fantes det 
spor av tidligere drensgrøfter i 
området. Selv om tiltaket påvirker 
områdets autentisitet, viser 
historiske belegg at slike grøfter har 
vært her tidligere.  

Foto 4. Drensgrøft inn mot selve 
bygningen har stor effekt, men 
samtidig også en relativt stor 
innvirkning på bygningens 
autentisitet. 
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Foto 5. Mange av de fredete 
bygningene på Svalbard har seget 
ned i grunnen og har ofte også glidd 
av de opprinnelige 
pælefundamentene grunnet jordsig. 
Mange bygninger som tidligere sto 
på pæler over bakken ligger derfor 
nedpå i dag. Dette gir stor 
fuktbelastning. Flere steder på blant 
annet på Hiorthhamn er bygningene 
hevet og har fått nye fundamenter. 
Dette er store inngrep som endrer 
autentisiteten, men som samtidig gir 
en langt bedre fuktteknisk løsning 
for bygningene. 

Foto 6. Mange av de fredete 
bygningene på Svalbard står ”med 
føttene” langt nedi jorda eller har 
jordvoller opp over veggene som 
skulle isolere. Dette er løsninger 
som gir meget stor fuktbelastning på 
treverket. Imidlertid er det en stor 
endring å fjerne disse, og en sterk 
svekkelse av autentisiteten.  

 
 

Sjekkliste for utbedring av skader 

Vi har sett at råteskader kan ha mange årsaker. Og uten å kartlegge den egentlige årsaken 
vil det være umulig å velge rett reparasjonsmetode, i hvert fall dersom vi med 
reparasjonsmetode ikke bare mener å reparere selve skadestedet men også sørge for at 
skaden ikke kan utvikles på nytt på det samme stedet. Dette gjør vi ved om mulig å fjerne 
årsaken. Vi har valgt å dele årsaken inn i 4 hovedkategorier:  
Teknisk uheldig konstruksjon 
Mekanisk slitasje eller skade 
Skade forårsaket av geologiske fenomener (geofarer) 
Menneskelig slitasje/bruk 
 
Noen ganger kan det være mulig å fjerne årsaken ved hjelp av tiltak utenfor selve 
kulturminnet, men ev innenfor sikringssonen. Andre ganger vil det være nødvendig med tiltak 
i selve kulturminnet. Det vil alltid være svært viktig og nødvendig å vurdere tiltakets effekt 
opp mot ulempene det vil kunne ha, og kulturminnets verneverdi må alltid ligge i bunnen ved 
slike vurderinger. 
 
Vi har utarbeidet en sjekkliste for håndtering av råteskader i kulturminner. Listen inneholder 
problemstillinger som også vil være relevante vurderingskriterier for andre typer skader og 
skademekanismer. Sjekklisten er som følger: 
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SJEKKLISTE 

 
 
TILSTANDSVURDERING (bruk NS 3422 som underlag) 
 
Skadetype 1. Kartlegg plassering 

2. Vurder om skaden er gammel, 
innaktiv, ny, aktiv 

3. Kartlegg type råtesopp, ta ev prøve 
av treverket til mikroskopering 

Skadegrad 1. Kartlegg størrelsen på skaden 
2. Er strukturelle deler berørt? 
3. Er tettesjikt berørt? 
4. Er skaden kun estetisk? 
5. Er det mulig å holde skadeutviklingen 

under kontroll/mulig å holde vann 
unna skadestedet i fremtiden 

6. Er det ikke mulig å holde vann unna? 
Skadeårsak 1. Er årsak til skaden at 

konstruksjonen er teknisk uheldig 
fra utgangspunktet  

2. Er årsaken mekanisk 
slitasje/skade? 

3. Er årsaken en geologisk hendelse 
(geofare)? 

4. Er årsaken menneskelig 
slitasje/bruk? 

 
UNDERSØKELSESMETODER 
 
Vurdering av verneverdi  
Visuell kontroll og vurdering av teknisk 
tilstand 

1. Styrkevurderinger 
2. Konsekvensvurderinger 

Vurdering av årsak til skader  
Prøvetaking, non-destruktive metoder 1. Luftanalyser 

2. Tape-avtrekk 
3. Temperaturmålinger 
4. Fuktmålinger i luft (RF) 
5. Fuktmålinger i materiale/treverk 
6. Råtedrill 

Prøvetaking, destruktive metoder 1. Prøve av skadet treverk/råteskade for 
undersøkelse under mikroskop 

2. Åpning av konstruksjoner for 
tilstandsvurdering, kontroll og 
prøvetaking 
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TILTAKSVURDERING 
 
Sårbarhet for videreutvikling: 1. Kartlegg hva som vil skje dersom 

ingen tiltak gjøres 
2. Kartlegg hva som vil skje dersom 

skaden repareres slik den er uten 
tekniske forbedringer i/på eller utenfor 
selve kulturminnet (ev innenfor 
sikringssonen) 

3. Kartlegg sannsynligheten/muligheten 
for å stoppe videre utvikling av skade 

Lite tiltak/inngrep: kan gjennomføres uten 
videre 

Vurder alltid de små inngrepene først, ev i 
kombinasjon med større inngrep. 
Tilsynelatende små tiltak kan gi store utslag. 
Eksempler på små tiltak: 
• Flytte ting som ligger inntil 

kulturminnet og samler på fukt, som 
f.eks søppel, stiger, materialer, ved 

• Små endringer i bruken av bygninger 
som for eksempel å la lufteluker stå 
åpne, å rydde/fjerne søppel inne som 
ikke tilhører selve kulturminnet men 
som har hopet seg opp, å ikke lagre 
for mye inne i bygninger som kan 
hindre uttørking, spesielt gjelder dette 
ned mot golv, 

• Enkelt vedlikehold: Små reparasjoner 
som ikke går ut over kulturminnets 
autentisitet, men som kan 
gjenopprette opprinnelig tilstand der 
dårlig vedlikehold eller forfall har ført 
til følgeskader. For eksempel: rette 
opp en trapp som har seget ned inntil 
bygningskroppen slik at vann ledes 
ned og inn i konstruksjonen.  

Middels tiltak/inngrep: kan i utgangspunktet 
gjennomføres uten videre da dette stort sett 
vil være tiltak som kan defineres som 
vedlikehold. Dette er også greit å 
gjennomføre uten videre i henhold til 
Svalbardmiljøloven 

Et middels inngrep vil oftest kunne være 
aktuelt der det har oppstått skader som må 
repareres, og der årsaken er manglende 
vedlikehold og forfall og ikke nødvendigvis en 
utenforliggende årsak. Det kan også være i 
kombinasjon med en utenforliggende årsak 
som er knyttet til naturen og som ikke berører 
kulturminnet direkte. Eksempler på middels 
tiltak: 
• Reparasjon av konstruksjonsskader 

der man ikke trenger å demontere 
deler av bygningen, og der man heller 
ikke trenger å fjerne store deler.  

• Mindre skader der man ikke trenger å 
bytte ut så mye treverk,. 

• Mindre alvorlige skader som ikke har 
redusert bæreevnen til strukturelle 
deler og der man vet at man vil klare 
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å holde vannet unna og derfor kan la 
skadet virke stå 

• Utenforliggende årsaker som kan 
endres/fjernes ved tiltak utenfor selve 
kulturminnet: drensgrøfter, 

Stort tiltak/inngrep: kan hevdes å være 
utføring av forsømt vedlikehold. Bør likevel 
vurderes strengt opp mot verneverdi. Kan 
inneholde tiltak som ikke berører selve det 
fysiske kulturminnet, men som berører 
sikringssonen, og som derfor gjør tiltaket 
søknadspliktig. Riksantikvaren bør søkes om 
tillatelse for slike tiltak selv om de faktisk kan 
hevdes å være forsømt vedlikehold. Kan 
inneholde naturinngrep som trenger tillatelse 
etter Svalbardmiljøloven og ev forskrifter.  

Store inngrep kan være knyttet til skader av 
stort omfang der man må rekonstruere deler 
av konstruksjonen. Dette vil alltid berøre 
autentisiteten, selv om intensjonen er å ikke 
gjøre det. Det kan også være forandringer 
som ikke berører selve kulturminnet, men 
som ligger fysisk helt inntil eller tiltak i 
naturen som ikke berører kulturminnet 
direkte men som berører sikringssonen. 
Dette kan være:  
• Demontering av vegger for reparasjon 

av bærende deler 
• Demontering av golv for reparasjon 

av bærende deler 
• Refundamentering,  
• Etablering av drensgrøfter helt inntil 

bygningskroppen 
• Omdirigering av elveløp  
• Etablering av store drensgrøfter 
• Isolering på bakken mot opptining av 

permafrost 
Omfattende tiltak/inngrep: vil forringe/endre 
kulturminnets autentisitet. Slike tiltak må 
vurderes nøye opp mot nytteverdi. De 
viktigste motpolene er videre 
nedbrytning/rask ”død i skjønnhet” under 
opprettholdelse av autentisitet eller forlenge 
levetid med forringelse av autentisitet. Viktig 
ledesnor vil være vernevurdering: hva er 
viktigste verdi/hva gir kulturminnet dets 
autentisitet 

Omfattende tiltak vil være tiltak som krever 
en endring av kulturminnets autentisitet for å 
hindre videre nedbrytning. Det behøver ikke 
nødvendigvis være store inngrep i rent fysisk 
forstand, men det vil være inngrep som 
endrer autentisk oppbygning. Dette kan for 
eksempel være  
• Fjerning av opprinnelige jordvoller 

opp mot vegger (og ikke legge dem 
tilbake igjen) 

• Refundamentering med annen type 
fundamenter enn opprinnelig 

• Avstiving av konstruksjoner (kan også 
defineres som et stort tilak dersom 
det er reversibelt) 

• Vernetak/vernebygg 
• Heving av konstruksjoner til andre 

høyder enn opprinnelig 
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Tiltak og reparasjonsmetoder 

Enkelt råteskader kan være vanskelig å oppdage ettersom de kan være inne i selve 
treverk/materialer/konstruksjoner som kan se helt fin ut på utsiden. Det har vist seg at dette 
for eksempel er typiske skader i stolpekonstruksjoner på Svalbard. For å oppdage slike 
skader må man velge riktig undersøkelsesmetode.  
Tilstandsvurdering med riktig valg av undersøkelsesmetoder er derfor basis for å kartlegge 
alle tilstedeværende skader og trusler. Skadeårsak er også viktig å kartlegge , ellers kan 
skade oppstå på nytt. For å beholde autentisiteten kan det være ønskelig å reparere selve 
skaden, men la årsaken stå urørt. Dette bør imidlertid være et bevisst valg, og ikke en 
overraskelse. 
Sammen med vernevurderingen danner årsak og skadetype/sopptype utgangspunkt for valg 
av reparasjonsmetode. 
 
Den følgende oversikten gir en liste med generell tilnærming til reparasjon av råteskader på 
Svalbard: 
 

- Fjerne skadet virke 
- Ev fjerne med sikkerhetssone, dvs fjerne tilsynelatende friskt virke da sopphyfer kan 

ha spredd seg inn i tilsynelatende friskt virke. Forskjellige sopptyper sprer seg med 
forskjellig utbredelse.  

- Hindre vanntilførsel, da trengs kanskje ikke utbedring dersom bæring er inntakt. Dette 
kan imidlertid være svært vanskelig på Svalbard der mange av kulturminnene er i 
svært liten bruk og der autentisiteten har styrt mye av utbedringene slik at vann 
kommer til. 

- Gift er lite effektivt og dessuten ikke ønskelig ut fra autentisitet- og miljøhensyn. 
- Skaffe oversikt over råtesoppenes levekår ved aktuelt skadested og dessuten 

alvorlighet av eksisterende skade. Derigjennom kan man vurdere hvor lenge skaden 
kan få stå ureparert og materialet/konstruksjonen fortsatt opprettholde bæreevne 
(ikke kollapse) uten tiltak/reparasjon.   

- Vurdere tiltak som bedrer forholdene rundt kulturminnet slik at vanntilførsel blir 
hindret 

- Vurder å legge inn små endringer som bedrer utlufting og hindrer vanntilførsel under 
reparasjon av selve konstruksjonene: 

- drensgrøfter langs bygningsfot,  
- drensgrøfter ute i terrenget,  
- ikke legg papp-på-papp på tak og utenpå vegger – det blir for tett 
- la lufteluker stå åpne 
- vurder en mer luftåpen papp-type, få dette ev spesielt utviklet med samme 

utseende, men større luftgjennomgang 
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Publiseringer i prosjektet 
Underveis i prosjektet har vi lagt vekt på å komme ut med våre feltresultater. Vi har publisert 
følgende: 

- Vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Agarica: Wood-decaying fungi in protected 
buildings and structures on Svalbard 

- Poster på avslutningskonferansen til International Polar Year: Mould fungi and 
indoor air quality in old trapper huts at Svalbard 

- Poster på avslutningskonferansen til International Polar Year: Fungal decay in 
historic structures at Svalbard 

- Foredrag ICOMOS polarkomite, internasjonalt møte I Chile april 2010: 
Preventive methods against biodeteriation of protected building materials 

- Artikkel på forskning.no: Sopptrussel på Svalbard 
- Infoblad under Polarmiljøsenteret: Sopptrussel på Svalbard 

 
Prosjektet er også omtalt I Svalbardposten flere ganger. 
 
Det vil komme flere vitenskapelige artikler fra arbeidet som vil gå ytterligere i dybden av de 
problemstillingene som er presentert i denne rapporten og behandlet i prosjektet. 
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Vedlegg:  Foto av utvalgte inspiserte objekter 
Ny-London (gulv, Velferden, Camp Mansfield, lagerbygning) 

 

  

Foto 2. Gulv etter London 1. Foto 3. Detalj av foto  1. 

 

  

Foto 4. Velferden. Foto 5. Detalj av restaurert SV-
hushjørne på Velferden. 

 

  

Foto 6. Camp Mansfield. Foto 7. Interiør i Camp Man sfield. 
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Foto 8. Lagerbygning ved kaia. 
 

 
 

Ny-Ålesund (Telegrafen, Amundsenhuset, London 1, Sætra, Museumsbygningen og 
Trønderheimen) 

 

  

Foto 9. Telegrafen sett fra nord. Foto 10. Detalj a v tak mot vest. 

 

  

Foto 11. Innvendige råtesoppskader 
ved taklekkasje mot SØ. 

Foto 12. Muggsoppskader i 
kjøkkenskap i Telegrafen. 
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Foto 13. Amundsenhuset. Foto 14. Detalj av ytterveg g mot NØ. 

 

  

Foto 15. Bjelkelag sett fra 
krypekjeller. 

Foto 16. Nyere isolasjon i bjelkelag. 

 

  

Foto 17. 1. etasje i Amundsen, 
avdekket baderomsvegg. 

Foto 18. 1. etasje i Amundsenhuset, 
ved tidligere  kjøkken. 
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Foto 19. London 1. Foto 20. Reparert nordvegg på 
London 1. 

 
 

  

Foto 21. Innvendig vegg mot nord i 
London 1. 

Foto 22. Muggsoppskader på nedre 
del av vegg. 

 

  

Foto 23. Sætra. Foto 24. Vindfang i Sætra, med 
muggsoppskader. 
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Laxebu 

 

  

Foto 25. Laxebu sett fra NV. Foto 26. Innvendige mu ggsopp- og 
råtesoppskader i nedre del av 
yttervegg. 

 

  

Foto 27. Muggsoppskader på 
veggoverflater mot vest i Laxebu. 

Foto 28. Fuktig og råtesoppskadet 
bjelkelag ned mot nordvegg. 

 

Hiorthamn (gamle messa, gamle telegrafen, direktørboligen, gamle sykehuset, 
funksjonærboligen) 

 

  

Foto 29. Gamle telegrafen. Foto 30. Fuktutsatt vegg  på gamle 
telegrafen, pga. oppsprut fra lagret 
stige. 
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Foto 31. Direktørboligen. Foto 32. Direktørboligen.  

 

  

Foto 33. Gamle sykehuset. Foto 34. Detalj av hushjø rne på 
gamle sykehuset. 

 

  

Foto 35. Funksjonærboligen. Foto 36. Restaurert fun dament til 
funksjonærboligen. 
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Longyearbyen (Daganlegget i grue 2B, taubanebukker ved grue 2 b, Pettersenhytta på 
Vestpynten) 

 

  

Foto 37. Daganlegget til grue 2B. Foto 38. Tralleba nen til grue 2b. 

 
 

  

Foto 39. Taubanebukken nærmest 
grue 2. 

Foto 40.  Bruddflate i stolpe til 
taubanebukk. 

 

 

 

Foto 41. Pettersenhytta på 
Vestpynten. 

 

 
 


