
NIKU Oppdragsrapport 141/2011 
 

Råtekontroll av taubanebukker på 
Hiorthhamn, Svalbard 
 
 
 

Anne-Cathrine Flyen 
Johan Mattsson 
 
 



NIKU Oppdragsrapport – 2011 

 2 Råtekontroll av taubanebukker på Hiorthhamn, Svalbard 

Bakgrunn 
Feltundersøkelser på Svalbard utført i perioden 2002- 2009 av Sysselmannen, 
Mycoteam og NIKU har vist at det stedvis er omfattende råtesoppskader i treverk 
som er i bakkekontakt.  Dette gjelder både trematerialer som ligger på bakken og 
materialer som står i nede i bakken.  Undersøkelsene har vist at det til dels var 
meget omfattende brunråteskader i indre deler av materialene som ligger i 
jordkontakt. Taubanebukkene ved Grue 2b, som ble undersøkt i 2009, viste seg å 
være å være spesielt utsatt (se foto 1 og 3).  Disse skadene var ikke mulig å 
observere på utsiden av treverket. Det er med andre ord ikke mulig å oppdage slike 
skader gjennom en vanlig tilstandsanalyse med mindre det er meget omfattende 
skader (foto 2). 
 

  
 
Foto 1. Meget kraftig råteskade i indre deler 
av tømmer har ført til ødeleggelse av 
taubanebukken.  Skaden var ikke mulig å 
se fra overflaten. 

 
Foto 2. I forbindelse med en synlig snittflate 
på liggende tømmer, er det mulig å 
registrere tegn til omfattende 
råtesoppskade i indre deler.  Hvis stokken 
hadde stått ned i bakken, ville skaden ikke 
vært synlig. 

 

 
 
Foto 3. Bukkene ved gruve 2b i 
Longyearbyen som tidligere hadde falt ved 
et snøskred, hadde omfattende 
råtesoppskader i de indre delene av 
stokkene som sto i bakkekontakt.  Ytre 
deler av treverket er uten synlige tegn til 
råtesoppskader. 
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Det er svært sannsynlig at tilsvarende skader kan opptre i lignende konstruksjoner 
også andre steder på Svalbard. Denne antakelsen danner bakgrunnen for prosjektet 
Råtekontroll av taubanebukker på Hiorthhamn som rapporteres her.  
 
Vi er kjent med at Store Norske i løpet av 2009 og 2010 har foretatt en 
tilstandsundersøkelse av taubanebukker ved Longyearbyen. Imidlertid har det 
foreløpig ikke kommet noen rapport om resultatene fra denne undersøkelsen.  
 
Etter å ha jobbet med råtesoppskadet treverk i bygninger gjennom 25 år, vet vi at det 
er komplisert å oppdage innvendige skader i trematerialer uten at det gjennomføres 
en destruktiv undersøkelse.  Det er vanlig å benytte et tilvekstbor (som lager et hull 
på minimum 1 cm i diameter) eller enda større prøveuttak ved at man for eksempel 
sager av en bit/skive av det aktuelle treverket (stokken, stenderen og lignende). 
Alternativt kan man med en metode, som vi vil definere som tilnærmet non-
destruktiv, meget godt kontrollere holdfastheten tvers igjennom treverket ved å 
benytte en råtedrill.  Dette er en svært skånsom, men fremdeles meget effektiv 
undersøkelsesmetode for å oppdage og undersøke innvendige råtesoppskader uten 
å ødelegge selve treverket.  Den eneste effekten er at det blir et 2 millimeter stort hull 
i treverket. Vi vet fra oppfølgende fuktmålinger at slike hull ikke påvirker vannopptak i 
treverket.  Videre er hullene erfaringsmessig meget lite synlige og de trutner lett hvis 
treverket blir fuktig, slik at hullene blir enda vanskelige å finne i ettertid. For å 
gjennomføre disse undesøkelsene kreves imidlertid både dyrt spesialutstyr for selve 
gjennomføringen og spesielle kunnskaper for tolkning av resultatene.   
 
 

Hiothhamn 
 
Nest etter Ny-Ålesund utgjør kulturmiljøet på Hiorthhamn den største ansamlingen av 
fredete bygninger og konstruksjoner på Svalbard.  Hiorthhamn er resultatet av ett av 
de mange forsøkene på å etablere bergverksdrift på Svalbard, og taubanebukkene 
samt taubanestasjonen er en sentral del av dette miljøet.  Med unntak av selve 
gruveåpningen langt opp i fjellskråningen er bukkene og stasjonen de 
konstruksjonene som tydeligst viser at Hiorthhamn har vært en gruveby.  I dag står 
bare syv bukker tilbake og deres tekniske tilstand er uklar.  På grunn av eierforhold 
er det lite trolig at det er mulig å finansiere en slik undersøkelse privat og et tilskuddet 
fra Svalbards miljøvernfond har vært avgjørende for at undersøkelsen skulle kunne 
gjennomføres. 
 
Trefundamentene til taubanebukkene i Hiorthhamn står meget utsatt til for angrep av 
råtesopp.  Dette har allerede vist seg ved at to av bukkene er falt over ende med 
omfattende råtesoppskader i deler av treverket som har stått i bakkekontakt (foto 4). 
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Foto 4. To bukker var falt omkull i 
Hiorthhamn. 

 
Foto 5. Taubanesentralen på Hiorthhamn.  
Mesteparten av treverket står ikke i direkte 
bakkekontakt, men står på støpte 
fundamenter.  Treverket er derfor mindre 
utsatt for soppangrep. 

  
  

Målet med prosjektet var å gjennomføre grundige råteundersøkelser av viktige deler 
av taubanebukkene for å kunne klarlegge bukkenes tekniske tilstand. Dette gir 
grunnlag til å kunne anslå restlevetid og gi et forlag på eventuelle sikrings- og/eller 
istandsettingstiltak. 
 
For å kunne gi en skikkelig beskrivelse av tilstanden og forslag til tiltak ble hvert 
stolpe som står ned i bakkekontakt undersøkt.  Til dette kreves spesialutstyr og 
spesialkompetanse både for selve drillingen og for vurderingen i etterkant.  
 
Prosjektet ble gjennomført i løpet av juli/august 2010 av Mycoteam, v/ Johan 
Mattsson og NIKU, v/ Anne-Cathrine Flyen.  Prosjektarbeidet ble finansiert via 
økonomisk støtte fra Svalbards miljøvernfond, NIKU og Mycoteam.  

 

Metoder og gjennomføring 
På grunn av den åpenbare faren for kritiske råtesoppskader i taubanebukkene og at 
disse skadene er umulige å oppdage uten at man foretar en grundig undersøkelse, 
ble det lagt opp til at alle taubanebukkene skulle undersøkes i samtlige stolper med 
jordkontakt.  Undersøkelsene  inneholdt følgende oppgaver: 

 Planlegging inkludert innhenting av nødvendige tillatelser fra 
Riksantikvaren/Sysselmannen for råtedrilling og prøvetaking 

 Visuell kontroll av horisontale materialer og av materialer i bakkekontakt 

 Materialprøver av skadet trevirke 

 Råtedrilling i alle materialer i bakkekontakt  

 Råtedrilling som stikkprøver av enkelte horisontale materialer 

 Fukt- og temperaturmålinger 

 Fotodokumentasjon av skadete områder 
 
I det etterfølgende arbeidet ble det utført vurdering av innsamlet informasjon og 
analyse av medbragte materialprøver. 
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Søknader om tillatelser 

Før oppstart av feltarbeidet ble det søkt om tillatelse til prøvetaking fra 
Sysselmannen/Riksantikvaren.  Videre hadde vi kontakt med grunneier for 
eiendommen Austre Adventfjord gjennom deres advokat, Eeg Nielsen i 
advokatfirmaet Harris DA med tanke på tillatelse til undersøkelser og prøvetaking på 
deres eiendom.  
 
Søknaden til Sysselmannen/Riksantikvaren, som ble innvilget omfattet blant annet: 
 
Undersøkelser i taubanebukkene, strammestasjonen, taubanestasjonen, 
direktørboligen, funksjonærboligen, gamlemessa og boligbrakka i Hiorthhamn samt 
bygningene og bygningsrester på Sneheim.   
 
Grunnen til søknaden var at alle disse trekonstruksjonene er fredet i medhold av 
Svalbardmiljølovens § 39 a.  Undersøkelsene omfattet følgende: 

 

 Råtedrilling i taubanebukkene, strammestasjon, direktørboligen, 
funksjonærboligen, gamlemessa, boligbrakken. 

 Råtedrilling og treprøver i taubanestasjonen 

 Treprøver i bygningene på Sneheim. 

Prøvetaking 

Treprøver ble tatt der det var klare tegn til råteskader. Størrelsen på prøvene var ikke 
over 5 cm x 5 cm x 2 cm (lengde x bredde x dybde). Dette ga mulighet for en 
inngående analyse samtidig som det var forsvarlig ut fra at konstruksjonene er fredet 
og at det ikke skulle være en kosmetisk forringelse eller konstruktiv svekkelse på 
grunn av prøvetakingen. 

Råtedrilling 

I prosjektet ble det benyttet en råtedrill (Resistograph E 300), som er et instrument 
som registrerer tettheten (uttrykt ved dreiemomentet til motoren) til materialene.  
Råtedrillundersøkelsen ble utført ved at et ca. 2 mm tykt spesialbor ble ført gjennom 
materialene – hovedsakelig i overgangen mellom treverk og terreng.  Hullene ble 
knapt synlig og erfaringsmessig trutner slike hull slik at det ikke er behov for å plugge 
dem igjen etterpå.  Våre tidligere undersøkelser har vist at slike hull ikke påvirker 
konstruksjonenes tekniske tilstand eller levetid. 
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Foto 6. Bruk av råtedrill gir et nøyaktig 
resultat av holdfastheten i treverket 
gjennom hele stokken, til tross for at det 
kun blir et hull på ca. 2 mm i diameter i 
treoverflaten. 

 
Instrumentets skriver gir en utskrift som viser tettheten til materialet i skala 1:1. Ved 
kontroll av treverket kan bl.a de enkelte årringene komme frem - og eventuelle 
svekkelser i materialene (råteskader) vil gi fall i materialenes tetthet og registreres 
som fall i kurven. Resistograph E 300 har mulighet for å overføre dataene elektronisk 
til en pc for videre bearbeiding/grafisk fremstilling (foto 6).  
 

 
 
Foto 7: Utskrift fra råtedrillen ute i felt. Grafen viser holdfastheten i treverket gjennom stokken i 
målestokk en-til-en. 

 
 

Det ble foretatt råtedrilling i samtlige stående taubanebukker, unntatt i en som ikke 
var tilgjengelig for denne typen av kontroll, samt i et utvalg av de som har falt.  
Tilsvarende undersøkelse ble også foretatt i representative deler av de stående 
pælefundamentene i taubanestasjonen. Under flere av bygningene i Hiorthhamn står 
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gamle pæler som er fysisk tilgjengelige for prøvetaking. Vi sjekket skadegjører og 
skadetype på noen få av disse pælene som et sammenligningsgrunnlag. 
 
Alle målingene ble tatt i overgang luft/terreng.  På den måten ble forekomst og 
omfang av innvendige råtesoppskader i trematerialene kartlagt.  Basert på visuelle 
observasjoner og resultatene, er det mulig å gi en oversikt over mulige tiltak (se 
avsnittet Vurdering av tilstand og tiltak). 
 

Etterbehandling av prøver 
Alle materialprøver av råteskadet virke er undersøkt i laboratorium ved mikroskopisk 
analyse for påvisning av sopptype og nedbrytningsgrad. Alle råtedrillregistreringer og 
materialprøver er behandlet og vurdert. 
 

Dette innebærer følgende oppgaver: 

 Laboratorieundersøkelser. 

 Behandling av råtedrillingsdata. 

 Systematisering, analysering og vurdering av feltdata. 

 Rapportskriving, der skadeomfang, konsekvens og anbefalte tiltak beskrives. 
 
 

Levekår for råtesopper 
Utvikling av råtesoppskader er avhengig av gunstige vekstforhold (figur 1). 
 
 

 
 
Figur 1. Forutsetninger for vest av råtesopp. 

 
Næringen finner soppene i cellulosen, men i tørt treverk kan det ikke skje noen 
nedbrytning. For utvikling av råtesoppangrep må det være tilstrekkelig vått i treverket 
til at de ekstracellulære enzymene som soppen skiller ut, kan trekke ut i en vannfase 
og bryte ned cellulosen i vedcellene.  Dette betyr at det trengs en trefuktighet på 
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minst 20%, gjerne opp mot fibermetningspunktet på 28-30%.  De fleste råtesoppene 
klarer å vokse hvis temperaturen er mer enn ca. +3 °C, og de stopper å vokse hvis 
temperaturen blir høyere enn ca. 40 °C. Ved temperaturer under frysepunktet skjer 
det ingen vekst av råtesopp, men de fleste soppene overlever en periode med 
nedfrysning for å så fortsette å vokse hvis tilvekstforholdene forbedres. 
 
Tidsaspektet er viktig for nedbrytning av treverk.  Det skjer liten skade i løpet av uker 
og til dels måneder, men over lengre perioder kan det skje en vesentlig svekkelse av 
treverket.  De aktuelle taubanebukkene ble oppført i to omganger, den første ved 
1910, den andre ved oppstarten ved 1937.  Dette betyr at trematerialene har stått 
eksponert for råtesopper i ca. 70-100 år. 
 
I tempererte strøk er det stort sett gunstige vekstforhold både i treverk som er i 
bakkekontakt og over terreng.  I polare strøk er det mer begrensede muligheter, både 
på grunn av lange perioder med minusgrader og fordi det er lite nedbør.  Dette fører 
til at det er avgrensede områder av treverk som er i risikosonen for utvikling av 
råtesoppskader (figur 2).  
 
 
 

 
 
Figur 2. Skisse over sommersituasjonen på Svalbard med tilgang på fritt vann og gunstig temperatur i 
treverk som står i bakkekontakt. Gunstige vekstforhold er klart avgrenset til et mindre område av 
treverket som ligger over og under bakken.  

 
Det er vist at de fysiske forholdene for vekst av råtesopp i treverk som står i 
jordkontakt kan være gunstige om sommeren.  Fukt- og temperaturmålinger ned i 
bakken ved taubanebukkene viste at det var en god tilgang på fuktighet og at 
temperaturen til dels var godt egnet for vekst av råtesopp (foto 7 og 8). 
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Foto 8. Måling av temperatur og relativ 
luftfuktighet ved bukk 8. Ned i overgangen 
mellom permafrost og tint jordsmonn (ca. 
30 cm ned i bakken) var det meget fuktig 
(96,3% RF), men kjølig (+1,4 °C). 

 
Foto 9. Måling av temperatur og relativ 
luftfuktighet rett under jordoverflaten ved 
bukk 8. Her var det både fuktigere (100% 
RF) og en mer gunstig veksttemperatur 
(+10,4 °C). 

 
Det avgrensede området med gunstige vekstforhold for råtesopp har i praksis som 
tidligere forklart vist seg å bety at det er lite synlige tegn til råtesoppskader i 
overflaten av treverket, mens det kan være omfattende svekkelse i de indre delene.  
Ved vanlige undersøkelser kan disse skadene ikke oppdages (foto 10 og 11).  Med 
bruk av spesialutstyr, blir muligheten for påvisning av innvendige svekkelser 
betydelig bedre. 
 

  
 
Foto 10. Bukkene har i varierende grad 
treverk som står i jordkontakt.  Samtlige av 
disse materialene kan være svekket av 
råtesopp og må av den grunn undersøkes 

grundig. 

 
Foto 11. I mange tilfeller er det ikke noen 
synlige tegn til råtesoppskader i overflaten 
av treverket.  Misfargingen skyldes 
opptrekk av kullpartikler og ikke svertesopp 
eller råtesopp. 
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Funn 
Råtedrillundersøkelsene viste et svært varierende skadebilde i de forskjellige 
taubanebukkene.  Eksempler på skader er vist i foto 12 – 21.  I tillegg er det en 
oppsummering av skadene (skadegrad, SG) og vurdering av konsekvenser 
(konsekvensgrad, KG).  Dette er vist i tabell 1 og 2. 
 
Det var ytterst få alvorlige skader som var synlige i overflaten av stokkene og øvrige 
materialer. Det var med andre ord få funn som ble gjort gjennom de visuelle 
undersøkelsene med unntak for noen svært omfattende råtesoppskader. Ved hjelp 
av råtedrill-undersøkelsene og vurdering av bruddflatene i de stokkene som var falt 
over ende, var det mulig å danne seg et bilde av skadeproblematikken og bukkenes 
tilstand.  
 

  
 
Foto 12. Flere stokker hadde enkelte, svake 
tegn til overflatisk nedbrytning der de står i 
jordkontakt.  Disse skadene er stort sett 
begrensede og forårsaket av 
gråråtesopper. 
 
 

 
Foto 13. Kun i få unntak var det mulig å 
observere et skadeomfang i overflaten som 
indikerte noe om hvor omfattende skader 
det var innover i treverket. 

  

 

 
Foto 14. Resultatene ved undersøkelse 
med bruk av kniv er vanskelig å tolke.  
Dette skyldes blant annet at det er uklart 
hvor hardt kniven er presset inn og om 
kniven har truffet en sprekk eller om det er 
innvendige råtesoppskader som gjør at 
kniven går lett inn. 
 
 

 
Foto 15. Taubanebukkene i Hiorthhamn har 
en varierende grad av etablerte, skjulte 
råtesoppskader.  Noen har blitt så svekket 
at de allerede er falt, mens andre har kritisk 
svekkede materialer selv om de fremdeles 
står oppreist. 
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Foto 16. De synlige delene av bukkene er i 
varierende grad mulig å kontrollere ved en 
visuell kontroll, men det er med unntak for 
en del horisontale materialer lite 
råtesoppskader der. 

Foto 17. Strammesentralen i Hiorthhamn 
har en kraftig råteskade i den øvre bjelken 
som stiver av konstruksjonene. Denne er så 
sterkt svekket at den har brukket.  

 

  
 
Foto 18. To bukker var falt over ende i 
Hiorthhamn. 

 
Foto 19. Av de fire stokkene på bukken på 
foto 17 som opprinnelig hadde stått i 
jordkontakt, var to sterkt råtesoppskadet, en 
middels skadet og en med små skader. 

 
 

  
 
Foto 20. Hele indre del av den ødelagte 
stokken er kraftig svekket av råtesopp. 

 
Foto 21. Laboratorieanalyse av treverket i 
den ødelagte stolpen påviste forekomst av 
husnettsopp. En vanlig forekommende 
råtesoppart i treverk på Svalbard. Denne 
råtesoppen forårsaker omfattende skade i 

treverk med jordkontakt. 
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Foto 21. Tilstanden på treverket i 
taubanesentralen i Hiorthhamn er fra før 
ikke undersøkt for råtesoppskader. Det var 
imidlertid svært få råteskader i treverket. 

 

 
 
Tabell 1.  Oppsummering av påviste råtesoppskader i alle taubanebukkene, også de som har falt.  
Nummer 1 er bukken nærmest Sneheim. 
 

Bukk Skadegrad Konsekvensgrad Kommentar 
 NV NØ SV SØ KG  

1 1 1 1 1 1 Ingen råtesoppskader 
påvist. 

2 1 1 1 1 1 Ingen råtesoppskader 
påvist. 

3 3 3 1 3 3 Store skader som 
innebærer en klar fare for at 
den kan falle overende i 
løpet av kort tid ved kraftig 
vindbelastning. Må følges 
opp! 

4 3 1 3 2 3 Har allerede falt overende. 

5 1 1 3 1 2/3 Kraftig råteskade i et av 
beina. Ved ev brudd kan 
belastningen bli så stor på 
resten av beina at bukken 
går over ende. Denne må 
følges opp! 

6 - - - - 3 Har allerede falt overende, 
men den lå slik til at detaljer 
ikke ble undersøkt.  

7      Ikke undersøkt på grunn av 
utilgjengelighet med 
råtedrill. 

8 1 1 1 1 1 Ingen råtesoppskader 
påvist. 

9 3 1 3 1 3 Relativt omfattende skader 
og derfor en klar fare for at 
bukken kan falle overende 
ved kraftig vindbelastning. 
Må følges opp! 
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Det er til dels kritiske forhold for taubanebukkene.  Dette viser seg ved at to av de allerede 
har falt overende.  Med tanke på at det er påvist til dels kraftige råtesoppskader i også de 
øvrige, regner vi med at også flere bukker kan falle i nær fremtid.  
 
Tabell 2.  Oppsummering av påviste råtesoppskader i strammestasjonen nede ved Hiorthhamn 
 

Strammestasjon Skadegrad Konsekvensgrad Kommentar 

Nordvestre bein til 
strammestasjon 

1 1 Ingen råteskade 
registrert 

Midtre bein i nordre 
rekke til 
strammestasjon 

2 2 Råteskade i nedre 
del inni stokken 

Nordøstre bein til 
strammestasjon 

1 1 Ingen råteskade 
registrert 

Sydvestre bein til 
strammestasjon 

2/3 2 Til dels kraftig 
råteskade i nedre del 
inni stokken 

Midtre bein i søndre 
rekke til 
strammestasjon 

2/3 2 Til dels kraftig 
råteskade i nedre 
deler inni stokken 

Sydøstre bein til 
strammestasjon 

2 2 Råteskade i nedre 
del inni stokken 

Nordvestre 
skråstøtte 

3 3 Kraftig råteskade i 
nedre deler av 
nordvestre 
skråavstiver, inni 
stokken.  

Midtre skråstøtte 1  Ingen råteskade 
registrert 

Nordøstre skråstøtte 1  Ingen råteskade 
registrert 

Sydvestre skråstøtte 1  Ingen råteskade 
registrert 

Sydøstre skråstøtte 1  Ingen råteskade 
registrert 

Horisontal bjelke på 
topp av konstruksjon 

3 3 Bjelken er falt ned. Vi 
vet ikke hvor stor 
konsekevens dette 
har for stabiliteten, 
men tror ikke den er 
så stor. Bør 
undersøkes. 

 

I sin helhet er situasjonen for strammestasjonen ikke kritisk. Det er vanskelig å si 
med nøyaktighet hva effekten av den avråtnede topppsvillen er, men det er 
sannsynligvis ikke avgjørende fordi det ikke er noen drift på anlegget. Skadene i 
nedre deler av den nordvestre skråavstiveren har ikke så stor effekt, da den særlig 
var viktig da man hadde kabellast og bruk av anlegget. Ettersom denne belastningen 
er borte er avstiveren ikke så viktig lenger. Sannsynligvis har denne skaden derfor 
ikke så stor konsekvens for stramme stasjonen slik den står nå. Skadene i nedre del 
av bena er til dels kraftige. Men også her gjelder det at konstruksjonen står på 
flatmark uten de store belastningene den er konstruert for. Imidlertid kan 
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strammestasjonen motta en del vindlaster som kan gi store belastninger. Vi anbefaler 
derfor at det bør vurderes å sette opp/forsterke skråavstiver mot syd for å få en 
ekstra stabilitet. Sydøstre bein og midtre bein i søndre rekke er også til dels kraftig 
svekket av råte i nedre deler. Det bør også her vurdere å forsterke/avstive 
tømmerbena. 
 

Taubanesentralen ble undersøkt ved en visuell kontroll og stikkprøver i form av 
råtedrilling og materialprøver.  Kun enkelte mindre råteskader ble funnet i en av de 
horisontale bjelkene, stolper som står ned mot bakken og enkelte eksponerte 
materialer i 2. etasje.  I tillegg var det noen mindre mekaniske skader i 2. etasje. 
Disse har liten konsekvens for konstruksjonens stabilitet.  
 
Analyse av treprøver som ble tatt i forbindelse med taubanesentralen og treverk ved 
Sneheim er vist i tabell 3 og 4.  Det fremgår der at den dominerende råtesopparten i 
disse materialene ar husnettsopp (Leucogyrophana mollis).  Dette følger mønstret 
som er oppdaget ved tidligere undersøkelser av trematerialer på Svalbard. 
 
Tabell 3. Resultater av prøveanalyser. Prøver fra bygninger og bygningsrester på Sneheim 
Prøvenr Prøvested Type Resultater Kommentar 

21334: 1 Messa, gulvbord ved 
inngangsdør mot sør 

Treverk Cladosporium sp. - Moderat vekst 
Leucogyrophana mollis 
Phialophora olivacea - Moderat 
vekst 

-- 

21334: 2 Messa, vegg i soverom mot 
vest 

Avispapir Ascotricha erinacea 
Chaetomium globosum 
Cladosporium sp. 
Hyalodendron sp. 
Svertesopp (uidentifisert) 

-- 

21334: 3 Messa, gulvbord SV-hjørne Treverk Gråråte 
Leucogyrophana mollis 
(klamydosporer) 

-- 

21334: 4 Utedo, gulvbord Treverk Gråråte 
Hormonema dematioides 

-- 

21334: 5 Tuft 1, vegg Treverk Gamle råtesoppskader 
(skadegjører uidentifisert) 
gråråte 
Hormonema sp. 
Monodictys sp. 

Liggende på bakken 

21334: 6 Tuft 1, gulvbjelke Treverk Cladosporium sp. 
Leptographium sp. 
Leucogyrophana mollis 

Liggende på bakken 

21334: 7 Tuft 2, tak Treverk Gråråte 
Leucogyrophana mollis 

Liggende på bakken 

21334: 8 Tuft 3, vegg mot nord Treverk Leucogyrophana mollis Liggende på bakken 

21334: 9 Tuft 3, treverk Treverk Cladosporium sp. 
Leptographium sp. 

Liggende på bakken 

21334: 10 Grue, forskaling ute Treverk Gråråte 
Leucogyrophana mollis 

-- 

21334: 11 Grue, stokk på bakken Treverk Leucogyrophana mollis -- 

21334: 12 Grue, knekt stople øst for 
bygning 

Treverk Gamle råtesoppskader (cf. 
)Leucogyrophana mollis 

-- 
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Tabell 4. Resultater av prøveanalyser. Prøver fra bygninger og bygningsrester på Sneheim 
Prøvenr Prøvested Type Resultater Kommentar 

21335: 1 Bjelkepakke nord for TBS Treverk Leucogyrophana mollis -- 

21335: 2 Anleggssvill mot vest Treverk Leucogyrophana mollis Rammen til venstre for 
maskinrom 

21335: 3 Rundstokk mot vest Treverk Leucogyrophana mollis 
Svertesopp (uidentifisert) 

Liggende mellom ramme 1 
og 2 fra NV. 

21335: 4 Anleggssvill under trapp Treverk Leucogyrophana mollis -- 

21335: 5 Vestvegg til maskinrom Treverk Leucogyrophana mollis Søyle til høyre for dør, ned 
mot anleggssvill med jord 
inn mot treverket. 

21335: 6 Maskinrom, gulvbord på 
bakken 

Treverk Gråråte 
Monodictys sp. 

-- 

21335: 7 2. etasje, gulvbord mot nord Treverk Hormonema dematioides 
Leucogyrophana mollis 

-- 

21335: 8 Nedstøpt anleggssvill mot 
øst 

Treverk Gråråte 
Leucogyrophana mollis 
(klamydosporer) 

Under NØ-hjørne på 
maskinrom 

21335: 9 NØ-del av maskinromsvegg Treverk Grønnalger, 
gråråte 

Nedre del av panelbord mot 
øst 

21335: 10 Anleggssvill Treverk Gråråte Under SØ-del av 
konstruksjonen ved siden av 
maskinrom 

 

Leucogyrophana mollis, husnettsopp, forårsaker skader på materialer som utsettes 
for vedvarende høy fuktighet/lekkasjer, ofte i kjellere, men også i vinduer, undertak 
og annet eksponert trevirke. Soppen har liten evne til å spre seg inn i friskt og tørt 
treverk, men kan lokalt forårsake omfattende skader. Utskifting av angrepne 
trematerialer med sikkerhetssone er nødvendig.  
 

Vurdering av tilstand og tiltak 
I våre undersøkelser av taubanebukkene, strammestasjonen og taubanesentralen 
ble det påvist råtesoppskader i varierende omfang og grad.  De mest omfattende 
skadene var i de materialer som står i jordkontakt. Generelt kan skadene 
oppsummeres på følgende måte: 
 

 Det er en stor variasjon i omfang av råtesoppskader i de undersøkte 
taubanebukkene, fra tilnærmet friske materialer til meget omfattende 
råteskader med alvorlig nedbrytning av bærende element av konstruksjonene. 

 Skadene opptrer tilsynelatende tilfeldig.  

 Det er ikke mulig å avklare tilstedeværelsen av eventuelle skader uten en 
inngående undersøkelse. 

 Majoriteten av disse skadene var umulig å oppdage visuelt fra utsiden og var 
også svært vanskelige å spore ved hjelp av tradisjonelle 
undersøkelsesmetoder. Det er helt avgjørende å undersøke bukkene med 
råtedrilling i de kritiske områdene der treverk er i jordkontakt for at man skal 
kunne si noe om taubanebukkenes reelle tekniske tilstand. 

 
Undersøkelsene har vist at det er kraftige råtesoppskader i deler av samtlige 
taubanebukker.  De to bukkene som er mest skadet er bukk 3 og 9. 
 
Det er uklart hvilken effekt stålkablene har med tanke på muligheten for 
stabilisering/fare for belastning på taubanebukkene.  Vi regner med at kablene i 
utgangspunktet kan stabilisere bukkene, men at de kan øke belastningen hvis det er 
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kraftig sidevind eller ising på kablene.  En slik belastning har trolig liten innvirkning på 
friske bukker, men med tanke på de til dels kraftige råtesoppskadene som er påvist 
for eksempel i bukk 3 og 9, antar vi at en kraftig skeivbelastning kan være kritisk.  
Det er derfor en overveiende fare for at særlig disse to bukkene knekker hvis det 
oppstår en situasjon med kraftig skeivbelastning.  Vi anslår at det er fare for at 
bukkene 3, 9 og eventuelt nr. 5 kan falle i løpet av 1 - 5 år dersom det ikke settes inn 
tiltak, mens de øvrige trolig kan stå i lengre tid, anslagsvis minst 15 - 20 år. 
 
Strammestasjonen har ikke så store skader som enkelte av bukkene. Også her er 
det til dels kraftige råteskader i nedre deler av enkelte av bena, men disse er ikke så 
store i omfang. Uten tiltak anslår vi også her restlevetiden til minst 15 – 20 år.  Disse 
anslagene er basert på registrerte forhold nå, uten at vi har spesiell kjennskap til om 
det har vært noen store variasjoner i eksponeringen.  Vi anbefaler derfor at man tar 
en oppfølgende kontroll om ca. 5 års tid for å se om det har oppstått noen vesentlige 
forverringer av skadene. 
 
Taubanesentralen har bare mindre skader og videre fukteksponeringen ser ut til å 
være begrenset takker være at tak og vegger fremdeles er intakte. Vi anslår derfor at 
restlevetiden på denne til å være over 50 år. 
  
Det er fire mulige hovedtilnærminger for å håndtere situasjonen med trematerialene i 
Hiorthhamn: 
 

 La bukkene suksessivt falle overende etter hvert som råtesoppskadene blir 
omfattende nok eller det skjer en kraftig skeivbelastning på grunn av vær og 
vind.  Dette forutsetter at man setter opp varselskilt slik at personer ikke 
beveger seg innenfor en sikkerhetssone rundt bukkene. 

 Kappe vekk stålkablene.  Dette vil trolig minske faren for skeivbelastning og at 
en fallende bukk kan dra med seg andre bukker i fallet.  På den andre siden 
mister man viktig historisk informasjon om hvordan taubanebukkene har 
fungert med kulltransport via luftstrekk i stålkabler.  Det er mulig å regne på 
hvilke krefter vind og ising kan ha på bukkene, men dette er ikke gjort i dette 
prosjektet. 

 Stabilisere de mest angrepene bukkene.  Dette kan gjøres med skråavstivere 
som sikrer mot skeivbelastning.  Man bør regne på hvilken fremgangsmåte 
som er mest hensiktsmessig.  Det er mulig å benytte både treverk, stålstag og 
stålkabler.  Man må i hvert tilfelle vurdere eventuell fare for at tiltak kan føre til 
andre problemer, for eksempel strekkrefter i det råtesoppskadede treverket.  
De bukkene som er mest svekket og dermed har størst behov for tiltak er nr. 
3, 9 og eventuelt 5. 

 De mest omfattende skadene på bukkene utbedres ved at man forsterker eller 
skifter ut skadet treverk med nytt.  Dette gjelder først og fremst bukk 3, 9 og 
eventuelt 5. I tillegg anbefaler vi at den ødelagte toppsvillen på 
strammestasjonen skiftes ut. Bruk av identisk treverk er å foretrekke av 
antikvariske grunner, mens bruk av impregnerte materialer er mest 
hensiktsmessig med tanke på levetid. Sydøstre bein og midtre bein i søndre 
rekke er også til dels kraftig svekket av råte i nedre deler. Det bør også her 
vurdere å forsterke/avstive tømmerbena. 
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I tillegg til akutte tiltak er det viktig at man har en jevnlig oppfølging av forholdene, slik 
at man kan fange opp tegn til eventuelle nye problemer.  
 
Gjennom våre undersøkelser på Hiorthhamn fra sommeren 2010 ser vi at skader og 
skadebilde følger samme mønster som vi tidligere har funnet på Svalbard i lignende 
konstruksjoner.  Det er samme skadegjører; husnettsopp (Leucogyrophana mollis) 
og skadene opptrer midt inne i stokken, vanskelig å lese fra utsiden. Dette er kraftige 
skader som opptrer i treverk som tross alt ikke er eldre enn rundt 90 - 100 år.   
Dette er også tidligere rapportert til Svalbards miljøvernfond i rapport og gjennom 
vitenskapelige artikler.   
 

Konklusjon/Reparasjonsguide 
 

Konstruksjon Tiltak 

Taubanebukk 1 (bukken nærmest Sneheim) Ingen umiddelbare tiltak nødvendig. Ny 
kontroll om 5 år. Ekstra kontroll etter sterk 
vind eller snøras. 

Taubanebukk 2 Ingen umiddelbare tiltak nødvendig. Ny 
kontroll om 5 år. Ekstra kontroll etter sterk 
vind eller snøras. 

Taubanebukk 3 Store skader som innebærer en klar fare for 
at den kan falle overende i løpet av kort tid 
ved kraftig vindbelastning. Om den ikke skal 
falle om relativt kort tid (1 – 5 år) bør den 
stabiliseres. Bør i mellomtiden følges nøye. 

Taubanebukk 4 Har allerede falt overende, og ligger nede. 
Ingen tiltak. 

Taubanebukk 5 Det ene benet er sterkt skadet, og dersom 
bukken belastes av sterk vind eller snøras 
kan dette ene benet knekke. Dette vil gi en 
skjev belastning som kan føre til at hele 
bukken faller. Om den ikke skal falle om 
relativt kort tid (1 - 10 år) bør den 
stabiliseres. Bør i mellomtiden følges nøye. 

Taubanebukk 6 Har allerede falt overende, og ligger nede. 
Ingen tiltak. 

Taubanebukk 7 Ikke undersøkt da bena var utilgjengelige på 
grunn av stein og skrånende terreng.  

Taubanebukk 8 Ingen umiddelbare tiltak nødvendig. Ny 
kontroll om 5 år. Ekstra kontroll etter sterk 
vind eller snøras. 

Taubanebukk 9 Bukken er sterkt skadet og kan falle når som 
helst. Som et strakstiltak bør et 
sikringsområde rundt bukken markeres. Om 
den ikke skal falle om kort tid, må den 
stabiliseres. Bør følges nøye. 

Stålkabelen mellom taubanebukkene Undersøke med en statiker om det vil lønne 
seg å kappe stålkabelen mellom bukkene. 
Det er noe usikkert hvorvidt den største 
effekten er positiv gjennom å 
stabilisere/sideavstive bukkene, eller om den 
er negativ gjennom å forsterke 
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belastningene ved vindlast og/eller 
snølast/ras. 

Strammestasjonen Flere av beina og skråavstiverne har til dels 
kraftig råteskade i nedre deler inne i stokken. 
Dersom strammestasjonen ikke skal rase i 
løpet av 15 – 20 år bør det vurderes om 
noen av disse bør stives av. Dette gjelder 
først og fremst sydvestre og midtre bein i 
søndre rekke og nordvestre skråstøtte.   
Toppsvilla/bjelken er så sterkt skadet av råte 
at den har brukket og delvis falt ned. Vi vet 
ikke hvor stor konsekevens dette har for 
stabiliteten, men tror ikke den er så stor. 
Dette bør likevel undersøkes. 
Ekstra kontroll av stasjonen bør foretas etter 
sterk vind. 

Taubanesentralen Ingen umiddelbare tiltak med tanke på 
råteskader nødvendig. Noen mindre 
mekaniske skader kan gjøre det nødvendig 
å vurdere sikring av golvet der taubanen gikk 
inn i stasjonen dersom stasjonens 2. etasje 
skal stå åpen for publikum. Trappen opp er 
også usikker, og spesielt gelenderet er 
dårlig. 
Ny kontroll med tanke på råtevurdering om 
10 år. Ekstra kontroll etter sterk vind. 

 

Øvrig rapportering 
I løpet av feltarbeidet på Hiorthhamn foretok vi en del kontrollregistreringer for å 
kartlegge mikroklimaet i de kritiske områdene, det vil si de områdene der råtesoppen 
trivdes best og i de områdene der den hadde vanskeligst kår. Dette stoffet vil bli 
videre bearbeidet og inngå i senere publisering i vitenskapelige artikler. 
 

- Svalbardposten: oppslag i Svalbardposten juli/august 2010 

- Svalbardposten: innlegg skrevet av forfatterne i Svalbardposten mars 2011 
med tittel Svalbards spesielle soppskader. 

 
 


