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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Mycoteam har fått i oppdrag å kartlegge omfanget av råtesoppskader i tilgjengelige 
konstruksjoner i Kommandanten.  

Bjelkelag mot grunnen og mot krypekjellere er i enkelte områder gjort tilgjengelig for 
inspeksjon. I tillegg er det foretatt en visuell vurdering av utvendig kledning samt av 
tilgjengelige deler av takkonstruksjonen. 

1.2 Bygning/konstruksjon 

Trebygning over to etasjer, opprinnelig bygget over en etasje i 1889 og utvidet med en 
etasje i 1912. Trolig er bygningen bygget med rivningsmaterialer som er enda eldre enn 
1889.  

Bygningen har tidligere blitt brukt som bolig for ansatte arbeidere ved Norges 
Landbrukshøgskole i Ås. I 1. etasje er det fire leiligheter mens det i 2. etasje er enkelthybler 
med felles stue og kjøkken. Det er mindre kjellere og krypekjellere under deler av bygningen 
(tilgang via luker i gulvet). Øvrige deler av bjelkelaget i 1. etasje ligger mot fjell og 
sandmasser. 

Det er også et stort og åpent kaldtloft i bygningen. Knebukker og taksperrer ligger åpent mot 
raft, og det er store luftespalter rundt hele bygningen. 

1.3 Undersøkelse og metoder 

Det er foretatt en visuell inspeksjon av tilgjengelige konstruksjoner i alle deler av bygningen, 
men med hovedfokus på bjelkelaget ned mot bakkenivå. Leo Gundersen foretok enkelte 
avdekninger ned i bjelkelaget i 1. etasje på våre anvisninger. 

Det er gjort fuktmålinger i utvalgte deler av konstruksjonene. Materialprøver er tatt med for 
analyse av skadegjørere. 

2. Observasjoner og resultater 

2.1 1. etasje og kjellere 

I forkant av inspeksjonen var tre luker ned til små krypekjellere i leilighet 1, 2 og 3 i 1. etasje 
åpnet. I tillegg var det laget hull ned i bjelkelaget i et par områder, og et par ekstra hull ble 
laget underveis i inspeksjonen. Figur 1 viser råtesoppregistreringer gjort i de ulike kjellerne 
og i punkhullene. All leilighetsnummerering og hullnummerering følger denne figuren. 

Følgende observasjoner ble gjort i tilgjengelige konstruksjoner: 

Hull 1 (i trappegangen ved leilighet 1) 

Bjelkelaget ligger rett på stein og i kontakt med grunnmur. Det er gamle råtesoppskader 
(ikke tegn til ekte hussopp) i kontrollert bjelke mot ytterhjørnet. Materialene var dessuten 
våte ved inspeksjonstidspunktet, trolig på grunn av oppfukting fra taknedløpet i området.  

Hull 2 (leilighet 1) 

Her er det tidligere gjort utskiftinger, med bjelker påført antiparasitt og papp mellom 
grunnmur og treverk.  

Krypekjeller 1 (leilighet 1) 

Stor nedbrytning på grunn av råtesopp (ikke ekte hussopp) i enden på bjelke av stor 
dimensjon, med opplegg i gavl mot trapperom, se foto 1. Ut over dette er det ikke sett 
råtesoppskader i etasjeskillet mot 1. etasje. 
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Hyllesystemet i kjelleren er helt bortråtnet i nedre deler, se foto 2. 

Denne krypekjelleren er den eneste med støpt gulv og vindu.  

 

  

Foto 1. Stor råtesoppnedbrytning i bjelkeende i delevegg 
mot trappegang ved leilighet 1. 

Foto 2. Nedre deler av hyllesystem har råtnet bort. 

 

Krypekjeller 2 (leilighet 2) 

Svært stor nedbrytning og angrep av ekte hussopp i en bjelke med opplegg i delevegg i 
retning leilighet 3, se foto 3. I tillegg stor nedbrytning på grunn av andre råtesopper i en 
bjelke inn mot det utilgjengelige området mot yttervegg mot nord, se foto 4. For øvrig er det 
en del hull etter stripet borebille i treverket i etasjeskillet, samt muggvekst og råtesoppskader 
i oppfuktede løse materialer på jordgulvet, se foto 5. 

 

  

Foto 3. Angrep av ekte hussopp i bjelke inn mot 
delevegg i retning leilighet 3. 

Foto 4. Gamle råtesoppskader i bjelke innover i 
utilgjengelig del mot yttervegg mot nord. 

 

 

Foto 5. Veldig vått på jordgulvet og oppfukting av løse 
gjenstander. Muggsoppvekst og råtesoppangrep. 
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Hull 3 (leilighet 3) 

Her er det tidligere foretatt utskifting av bunnsvill i ytterveggen (og muligens også av bjelker 
pga mindre dimensjon?). Det ligger rester av råtesoppskadet treverk i mellom bjelkene, nede 
i løsmassene. 

Hull 4 (leilighet 3) 

Også her har bjelkene liten dimensjon. Det er ikke sett tegn til råtesoppskader. 

Krypekjeller 3 (leilighet 3) 

Det meste av murvegger og gulv i kjelleren er dekket av kraftig soppvekst, se foto 6 og 7. 
Prøveanalyser viser at soppangrepet skyldes liten hussopp, se vedlagte faktablad for 
nærmere beskrivelse. Det er råtesoppskader i de fleste tilgjengelige bjelker i etasjeskillet mot 
1. etasje. Prøveanalyser indikerer angrep av andre råtesopper enn ekte hussopp, men dette 
kan ikke fullstendig utelukkes. 

I tillegg til råtesoppveksten er det kraftig muggsoppvekst på gjenstander som ligger i direkte 
kontakt med det fuktige jordgulvet. 

 

  

Foto 6. Svært omfattende vekst av liten hussopp på 
vegger, hyllesystemer og løse gjenstander.  

Foto 7. Vekst av liten hussopp relativt høyt på 
murvegger. Gamle råtesoppskader i bjelker. Angrep av 
ekte hussopp kan ikke utelukkes. 

 

Hull 5 (leilighet 4) 

Det er omfattende råtesoppskader i tre bjelker i hull 5, se foto 8. Prøveanalyser viser at 
angrep av ekte hussopp ikke kan utelukkes. 

Vi ble fortalt at den tidligere krypekjelleren i leilighet 4 har blitt fylt med løs Leca. 

 

 

Foto 8. Omfattende gamle råtesoppskader i bjelker. 
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Kjeller i bunnen av trappa ved leilighet 4 

Det er ingen bærende konstruksjoner tilgjengelige i kjelleren, ettersom det er platehimling og 
støpt gulv. Det er ikke registrert tegn på fukt- eller sopproblemer utover noe saltutslag i 
nedre deler av ytterveggene. 

 

 

Figur 1. Planskisse over 1. etasje, hvor tre krypekjellere og fem punkthull ned i bjelkelaget er tegnet inn. 
Tilgjengelige konstruksjoner i hver krypekjeller pluss i de fem punkthullene er kontrollert med tanke på 
råtesoppskader. I tillegg er det foretatt en visuell inspeksjon i kjelleren (støpt gulv og platehimling) i bunnen av 
trappa ved leilighet 4. Som det går fram av skissen er det registrert råtesoppskader i de fleste av de avdekkede 
områdene. Fasade mot veien (sør) til høyre, fasaden med innganger (nord) til venstre. 

 

Tabell 1. Resultater av materialprøveanalyse, 16.11.2017. 

Prøvenr Prøvested Prøvemateriale Resultater 

1 
(158520:210329) 

Kryperom 3 i leil 3, bjelke i etasjeskille Tremateriale 
Råteborebille (Hadrobregmus pertinax) 

Kjellersopp (Coniophora puteana) 

2 
(158521:210330) 

Kryperom 3 i leil 3, på vegg mot leil 2 Soppmateriale Liten hussopp (Serpula tignicola) 

3 
(158522:210331) 

Kryperom 3 i leil 3, underliggende bjelke i 
etasjeskille 

Tremateriale 
Råteborebille (Hadrobregmus pertinax) 

Kjellersopp (Coniophora puteana) 
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Prøvenr Prøvested Prøvemateriale Resultater 

4 
(158523:210332) 

Hull 3 i leil 3, i løsmasser mellom bjelkelag Tremateriale Husnettsopp (Leucogyrophana mollis) 

5 
(158524:210333) 

Kryperom 2 i leil 2, bjelke ved luke, i retning mot 
kryperom 3 

Tremateriale Ekte hussopp (Serpula lacrymans) 

6 
(158525:210334) 

Kryperom 2 i leil 2, bjelke inn i utilgjengelig del Tremateriale Kjellersopp (Coniophora puteana) 

7 
(158526:210335) 

Kryperom 1 i leil 1, bjelkeende mot gavl Tremateriale 

Råteborebille (Hadrobregmus pertinax) 

Kjellersopp (Coniophora puteana) 

Husnettsopp (Leucogyrophana mollis) 

8 
(158527:210336) 

Hull 5, leil 4, bjelke i etasjeskille Tremateriale 

Råteborebille (Hadrobregmus pertinax) 

Råtesopp (uidentifisert) 
Ekte hussopp kan ikke utelukkes 

 

Se vedlagte faktablader for nærmere beskrivelse av skadegjørere. 

Liten hussopp (Serpula tignicola) er en meget nærstående art til ekte hussopp. Soppen 
forårsaker skader på trematerialer som utsettes for meget høy fuktighet/lekkasjer over lengre 
tid. Soppen regnes som en mindre aggressiv råtesopp enn ekte hussopp, fordi den sjelden 
får gunstige vekstbetingelser og derfor som oftest kun vil være en lokal skadegjører. 
Utskiftning av angrepne trematerialer med en sikkerhetssone på ca 20 cm (i 
lengderetningen) inn i friske materialer er nødvendig. 

Husnettsopp (Leucogyrophana mollis) 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.  

2.2 Loft og takkonstruksjon 

På kaldtloftet er det god lufting langs alle fire raft, og knebukkene har opplegg som stikker ut 
over luftespaltene, se foto 9. En stikkprøvekontroll av utvalgte oppleggspunkter viste en del 
råtesoppskader i nedkant av ytre 10 centimeter av taksperrene, men ingen tegn til 
omfattende skader. 

Det ble registrert lokalt store fukt- og råtesoppskader i gulvbord og bjelker inn mot pipemurer 
og under takvinduer, se foto 10 og 11. I et område var det vått ved inspeksjonstidspunktet, 
noe som tyder på en pågående taklekkasje. Det er også en god del gamle fuktmerker i 
takflatene, men ingen visuelle tegn til alvorlige råtesoppskader som en følge av dette. 

I et rom på loftet er det lagret noen gamle eternittkanaler. Dette materialet inneholder asbest, 
og vi antar ut fra dette at det kan være andre skjulte asbestholdige materialer i bygningen. 

  

Foto 9. Luftig takkonstruksjon, med åpne konstruksjoner 
og lufting langs alle fire raft. 

Foto 10. Lokalt store råtesoppskader i gulv inn mot 
pipemurer. 

  



Kommandaten NMBU- Vurdering av råtesoppskader (201711154) Side 7 av 9 

© MYCOTEAM AS  |  Telefon: 469 75 500 / 469 75 504  |  Telefax: 22 46 55 52  |  E-post: post@mycoteam.no  |  www.mycoteam.no 

Postadresse: Postboks 5 Blindern, 0313 OSLO  |  Besøksadresse: Forskningsveien 3 B   |  Org.nr.:  NO 940351022 

  

Foto 11. Lokalt store råtesoppskader i gulv under 
takvindu. 

Foto 12. Mye gamle fuktmerker i takflatene. 

2.3 Utvendig 

Det er generelt mye algevekst, muggsoppvekst og mose på den utvendige stående 
kledningen, spesielt på nordfasaden (siden som vender vekk fra veien), se foto 13 og 14. I 
tillegg er deler av kledningen sterkt råtesoppskadet ned mot metallbeslaget mot 
grunnmuren, spesielt på gavlvegger og sørfasaden (mot veien), se foto 15 og 16. Det er kun 
foretatt inspeksjon og fysisk vurdering av den delen av kledningen som er tilgjengelig fra 
bakken. 

Bygningens taknedløp har korte utkast, noe som fører til oppfukting av grunnmuren og 
tilstøtende trekonstruksjoner. Dette er spesielt tydelig langs veggen som vender vekk fra 
veien. 

  

Foto 13. Fasade mot nord, med svært omfattende 
algevekst, muggsoppvekst og mosevekst. 

Foto 14. I overgangen mellom stående panel og 
metallbeslag er det en god del plante- og mosevekst. 

  

Foto 15. Fasade mot sør (mot veien). Mindre biologisk 
vekst, men flere råtesoppskader i nedkant av kledningen. 

Foto 16. Lokalt stor nedbrytning i stående kledning. 

 

3. Vurdering 

Visuell inspeksjon av deler av bjelkelag ned mot bakken i alle fire leiligheter i 1. etasje viser 
mer eller mindre råtesoppskader i treverk i alle områder. Bjelkelagskonstruksjonen, hvor 
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deler av bjelkene ligger i direkte kontakt med fjell og løsmasser er av erfaring svært utsatt for 
oppfukting og utvikling av råtesoppskader. I tillegg bidrar perioder med høy luftfuktighet som 
en følge av avdamping fra jordgulv og mangelfulle muligheter for luftsirkulasjon til utvikling 
av skader.  

Ut fra observasjonene og erfaringer med tilsvarende konstruksjoner anser vi risikoen for 
omfattende råtesoppskader også i ikke avdekkede deler av bjelkelaget mot grunnen som 
svært stor. Ved en rehabilitering må derfor hele gulvkonstruksjonen i 1. etasje åpnes slik at 
det blir mulig å foreta en detaljkartlegging av skadeomfanget. 

I tillegg til svekkelse av konstruksjonene fører oppfukting av treverk og andre organiske 
materialer til vekst av muggsopp. Dette øker risikoen for negativ påvirkning på inneklimaet i 
leilighetene i 1. etasje, noe som ytterligere styrker behovet for en ombygging av 
konstruksjonene.  

En rask vurdering av utvendig kledning indikerer at denne er moden for utskifting, på grunn 
av mye råtesoppskader og biologisk vekst som skyldes høy fuktbelastning og lite 
vedlikehold. 

Det er kun registrert mindre råtesoppskader i ytre deler av takkonstruksjonen. 
Kombinasjonen av god lufting og frittliggende konstruksjoner bidrar til rask uttørking ved 
eventuelle oppfuktinger. 

Inn mot pipeløp og under takvinduer er det lokalt store råtesoppskader i gulvbord og 
underliggende bjelker. Her må gulvene tas opp, eksakt skadeomfang kartlegges og skadete 
materialer skiftes ut. 

4. Anbefalte tiltak 

4.1 Generelle anbefalinger ved utbedring av skader av ekte hussopp og andre 

råtesopper 

Ekte hussopp utbedres tradisjonelt ved omfattende bygningstekniske inngrep sammen med 
kjemikaliebehandling av angrepet murverk: 

• Stans fukttilførselen. 

• Identifiser utbredelsen av skaden. 

• Fjern alt angrepet treverk med en sikkerhetssone på ca 1/2 meter (i lengderetningen) inn i 
friskt treverk. 

• Fjern all synlig overflatevekst fra infiserte murvegger. 

• Fuger i teglvegger krasses, og veggen hullbores. 

• Infisert murverk behandles med soppdrepende kjemikalier beregnet for sanering av ekte 
hussopp, med en sikkerhetssone på (1/2-)1 meter inn i friskt område. Arbeidet må utføres 
av kvalifisert personell. 

• Treverk som skal legges inn i soppangrepet område skal være trykkimpregnert, klasse 
AB. Dersom det er kappet i treverket som legges inn i angrepet område, behandles 
kappflatene med soppdrepende kjemikalier beregnet for hussoppsanering.  
 

Langtidserfaringen med utbedring etter denne metoden er meget gode når det ikke oppstår 
nye fuktproblemer, og metoden gir også en viss sikkerhet ved fremtidige fuktproblemer, på 
grunn av kjemisk beskyttelse av treverk og murverk. 

Skader av andre råtesopp enn ekte hussopp, som f. eks. kjellersopp og hvitkjuke, utbedres 
uten bruk av kjemikalier. All fukttilgang må stanses, og råtesoppskadete materialer skiftes 
med en sikkerhetssone på ca 20 cm (i lengderetningen) inn i friske materialer. 

Generelle forholdsregler ved utbedring av råtesoppskader 

I forbindelse med utbedring av råteskader bør man ta visse forholdsregler. Råtesoppskadet 
treverk er ofte i større eller mindre grad også infisert av muggsopp. Det er uheldig å puste 
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inn muggsoppsporer i store mengder. Dessuten er det fare for spredning av 
muggsoppsporer til omkringliggende områder. De som utfører riving/saneringsarbeidet 
anbefales å benytte støvmaske (eventuelt friskluftmaske) ved arbeidet. For å beskytte 
tilstøtende rom/bygningsdeler bør dører/åpninger tettes med bygningsplast. Alternativt kan 
man montere en avtrekksvifte som skaper undertrykk i det aktuelle rommet slik at 
muggsoppinfisert luft føres ut av bygningen og ikke inn i tilstøtende boligrom.  

4.2 Nødvendige tiltak i Kommandanten 

Omfanget av råtesoppskader i bjelkelaget ned mot grunnen må detaljkartlegges. Dette 
innebærer fullstendig åpning av alle gulv i 1. etasje, og blottlegging og kontroll av alle bjelker 
og annet tremateriale i gulvkonstruksjonen. Nedre del av ytterveggen må også åpnes for 
kontroll ned mot grunnmur. Risikoen for skjulte soppskader i veggene er spesielt stor i 
områder med taknedløp som fukter opp grunnmur og nedre del av vegger samt i områder 
med råtesoppskadet utvendig kledning. 

Ved en videre kartlegging regner vi med å bli kontaktet for å utarbeide en detaljert 
tiltaksbeskivelse. Se for øvrig det generelle avsnittet om utbedring av de ulike typene 
råtesopper.  

Vi anbefaler utskifting av utvendig kledning på grunn av omfattende fukt- og råtesoppskader. 
Hvis panelet likevel beholdes må omfanget av råtesoppskader detaljkartlegges og alt 
råtesoppskadet trevirke skiftes ut. I tillegg må det gjenværende panelet gjennomgå en 
grundig overflatebehandling slik at det i framtida er mer fuktbestandig og risikoen for 
biologisk vekst reduseres. 

I forkant av rehabiliterings- og rivningsarbeidene må man også foreta en asbestkartlegging i 
bygningen, på grunn av risiko for asbestholdige materialer. Mycoteam foretar gjerne en slik 
inspeksjon. 

 

Vennligst ta kontakt med Truls Bie (truls@mycoteam.no) hvis det er ønske om ytterligere 
bistand og/eller hvis det er spørsmål til denne rapporten. 
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Ekte hussopp 
(Serpula lacrymans)
Ekte hussopp danner et hvitt, kraftig soppmycel som kan dekke store 
flater, gjerne kombinert med pannekakeliknende, brune fruktlegemer 
som produserer rødbrune sporer. Typisk er også et kraftig strengmycel. 
Eldre strenger blir karakteristisk sprø. Soppmycel og strenger kan ofte 
vokse på og over uorganiske materialer. Angrepne trematerialer får ofte 
store sprekkeklosser.


Ekte hussopp er den mest fryktede skadesoppen i hus. Dette fordi soppen 
meget raskt gir en kraftig brunråte, den har stor utbredelsesevne, og 
saneringstiltak er ofte omfattende og kostbare. Ekte hussopp er vanligst i 
eldre bygninger, men forekommer også i nyere bygg.


Ekte hussopp angriper trematerialer med en fuktighet mellom 20-50%. Den 
kraftigste veksten finner sted ved en trefuktighet mellom 20-30% og samtidig 
en temperatur på 18-20°C. Ved temperaturer over 28°C stopper veksten, og 
soppen dør ved lengre tids oppvarming over 40°C.


Tre som er angrepet får først en gråbrun farge. Etterhvert blir veden mer 
rødbrun og går over i en karakteristisk brunråte. Veden får dype skrumpe-
revner, og det dannes store sprekkeklosser. Ved nedbrytningen frigis vann, 
noe som ofte kan sees på soppens overflate i form av væskedråper.


Råteskade i gulvbjelke forårsaket av ekte hussopp. Det rødbrune fruktlegemet sitter 
under bjelken. Typisk er at det dannes store sprekkeklosser i det angrepne trematerialet.
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Sporepulver fra frukt-
legemer av ekte hussopp 
farger omgivelsene 
rustbrune.


Del av knebukk på bygård-
loft med kraftig angrep av 
ekte hussopp. Soppen 
sees på bildet i form av 
hvitt overflatemycel og 
som lyse mycelstrenger.
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Vann og næringsstoffer kan fraktes over lengre avstander ved hjelp av 
soppens strengmycel. Disse strengene kan bli opp til én cm tykke og er 
i stand til å vokse gjennom murfuger, bak murpuss og over metall og 
andre uorganiske materialer. Ekte hussopp sprer seg derfor lett til friskt 
trevirke og andre steder i bygningen. Soppen kan også vokse gjennom 
gavlvegger og inn i naboeiendommer. Til disse nye stedene fraktes 
vann og nærings-stoffer gjennom strengmycelet. Vannet kan fraktes 
over avstander på opptil 10 meter. 


Strengene er karakteristisk sprø i tørr tilstand. Soppen kan overleve 
uttørring i en dvaletilstand i flere år.


Unge angrep av ekte hussopp i god vekst har et kraftig, hvitt 
overflatemycel. Dette får ofte gule og rødlige flekker og blir etterhvert 
mer grålig. Fruktlegemet blir opp til 1 cm tykt og har brune folder og 
rynker på overflaten. Her produseres soppens sporer. Sporene kan man 
ofte se som et fint brunt støv i hus hvor det finnes fruktlegemer av 
hussopp.


Behandling
Det er meget viktig å stoppe et angrep av ekte hussopp tidligst mulig 
slik at soppen ikke får tid til å spre seg. Bekjempelse av et hussopp 
angrep innebærer at:


·All fukttilgang må stanses.


·Alt angrepet materiale må fjernes. Da det ofte er sopptråder i 
tilstøtende materialer, fjernes også dette med en sikkerhetssone på en 
meter der materialet ligger inn mot murverk, f.eks. bjelkehoder, 
spikerslag, o.l. Ellers er en sikkerhetssone på 50 cm påkrevd.


·Nye materialer skal være trykkimpregnert. Dette er spesielt viktig der 
materialene legges på tidligere angrepne teglvegger o.l. Kappflater 
som legges inn i slike områder skal behandles med et soppdrepende 
middel.


·Soppen vokser ofte på og gjennom murverk. Av den grunn må fuger i  
teglvegger krasses, samt at teglveggene eventuelt må hullbores, for så 
å impregneres med soppdrepende middel. Murverk behandles med en 
sikkerhetssone på en meter fra sist synlig registrert angrep. Alle 
synlige rester av ekte hussopp fjernes.


Ekte hussopp finnes kun 
på trematerialer som er i 
forbindelse med basisk 
materiale. Det kan være 
gammel kalkholdig mørtel i 
en teglvegg, stubbe-
loftsleire eller kalkpuss på 
trematerialer. Ekte 
hussopp er vanligst å finne 
i gulvkonstruksjoner i 
bygninger.


Ekte hussopp kan 
forveksles med flere 
nærstående hussopparter. 
Falsk hussopp (Serpula 
pinastri) er tynnere enn 
ekte hussopp og 
fruktlegemet har en mer 
“tannet” overflate enn ekte 
hussopp. Tømmernettsopp 
(Serpula himantioides) er 
derimot tynn og 
skorpeformet. Disse og 
andre arter kan være like 
aggressive som ekte 
hussopp, men trenger 
høyere fuktighet enn ekte 
hussopp for å utvikle seg. 
Disse soppene får sjelden 
gunstige vilkår, og de vil 
derfor oftest være mindre 
alvorlige skadegjørere.


Bemerkninger
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Dette faktabladet er 
utarbeidet av Mycoteam as 
som en veiledning overfor 
våre kunder. 
Opplysningene reflekterer  
dagens kunnskapsnivå, og 
vil måtte revideres 
etterhvert som ny 
kunnskap kommer til.


Ved kopiering fra dette 
faktabladet skal Mycoteam 
oppgis som kilde.


© Mycoteam as


Versjon ND 0405
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Kjellersopp 
(Coniophora puteana)


Behandling


All fukttilgang må stanses.


Alt angrepet tremateriale 
fjernes med en sikkerhets-
sone på ca 20 cm fra 
siste synlige angrep. 
Dette gjøres fordi sopp-
trådene (hyfene) er i 
veden før råtesoppskaden 
blir synlig.


Hvis det er fare for 
fremtidig oppfukting må de 
nye materialene være 
trykkimpregnerte.


Materialer behandlet med 
tretjære eller kreosot 
angripes av kjellersopp. 
Kjellersopp er derimot 
lite motstandsdyktig mot 
de fleste andre sopp-
drepende midler.


Kjellersopp har et tynt, skorpeformet fruktlegeme som er tiltrykt under-
laget. Fruktlegemet er brunlig med en fint vortet overflate. Kjellersopp 
danner sjelden overflatemycel. Angrepet ved sprekker vanligvis opp langs 
med årringene slik at små sprekkeklosser dannes. Treoverflaten kan ofte 
virke uskadet.


Kjellersopp er en vanlig skadegjører i hus, og forekommer ofte i trematerialer 
som er utsatt for mye fuktighet, f.eks. i gulvbjelker og takkonstruksjoner etter 
lekkasjer. Soppen forårsaker en kraftig brunråte. Veden blir først gulfarget og 
etterhvert mer rødbrun. Veden sprekker gjerne opp på langs, og det dannes små 
sprekkeklosser. Ved ugunstige vekstforhold, f.eks. lav fuktighet, kan vedens 
overflate virke helt uskadd, mens den indre delen av trevirket er helt nedbrutt. 


Kjellersoppen angriper trematerialer med et fuktinnhold mellom 20 og 80%. 
Temperaturen kan ligge mellom 0° og 40° C. Over 40° C stopper veksten.


Kjellersopp har mørkt fargede mycelstrenger (sopptråder) som ofte kan sees på 
vedens overflate. Mycelstrengene har imidlertid liten evne til å spre soppen. Ved 
uttørring vil soppen gå over i en dvaletilstand som kan vare i flere år. 


Fruktlegemer av kjellersopp. Fruktlegemet er tynt og skorpeformet. Overflaten er brunlig og fint 
vortet.
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Behandling av angrepet 
materiale med kjemiske 
preparater har ofte liten 
virkning. Soppen angriper 
kjerneveden slik at en 
overflatebehandling med 
soppdrepende midler ikke 
stanser denne veksten. 
En fullstendig uttørring 
av angrepet materiale 
stopper imidlertid veksten 
(trefuktighet under 15%).
Hvis trematerialet ikke er 
svekket og område holde 
helt tørt (< 15%) kan 
materialene beholdes.


Hvis soppen ikke danner 
fruktlegemer kan den ofte 
bestemmes ut i fra råte-
strukturen i treverket. 
Den tilsynelatende 
uskadde overflaten er 
karakteristisk.


Bemerkninger
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Tremateriale nedbrutt av kjellersopp. Overflaten av trematerialet kan ofte virke 
lite skadet selv om kjernen er helt ødelagt.


Mycelstrenger (sopptråder) av kjellersopp på teglstein. Kjellersopp har relativt 
liten evne til å spres ved hjelp av mycelstrengene.


Dette faktabladet er 
utarbeidet av Mycoteam as 
som en veiledning overfor 
våre kunder. 
Opplysningene reflekterer  
dagens kunnskapsnivå, og 
vil måtte revideres 
etterhvert som ny 
kunnskap kommer til.


Ved kopiering fra dette 
faktabladet skal Mycoteam 
oppgis som kilde.
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Muggsopp danner grønne, svarte eller gule belegg på
fuktutsatte bygningsmaterialer. Muggsopp gir ofte en
ubehagelig lukt, såkalt "kjellerlukt".


Muggsopp er hurtigvoksende sopper som ikke bryter
ned treverk, men som kan gi misfarging, lukt og
helseproblemer. De forekommer naturlig på nær sagt
alle typer fuktige, organiske materialer, slik som blader,
pinner, jord o.l.


Muggsopp og andre sopp formerer seg ved sporer.
Dette er små spredningsenheter som lett virvles opp i
luften, og luft som ikke er veldig godt filtrert vil alltid
inneholde soppsporer. Gjennomsnittlig er det færre
soppsporer innendørs enn ute med mindre det
forekommer soppvekst inne. Mengde og type av
soppsporer i luft varierer sterkt med årstiden.


Mange muggsopper er svært nøysomme med tanke på
næring. Dersom fuktigheten er høy nok, vil muggsopp
kunne etablere seg og vokse på de fleste organiske
materialer - enten det er bygningsmaterialer eller
papirrester, sagflis, støv o.l.


Årsaken til muggvekst inne er som regel kondens, høy
luftfuktighet på grunn av utilstrekkelig ventilasjon,
vann som trenger inn gjennom gulv eller vegg, lekkasje
fra rør eller tekniske installasjoner, oppfukting av
materialer før eller under bygging, eller manglende
uttørking etter bygging.


Mennesker som utsettes for muggsopp kan reagere med
ubehag eller sykdom. Man vet at allergi, ulike
luftveisproblemer, irriterte øyne, unormal tretthet og en
del andre symptomer kan ha sammenheng med vekst av
mugg og andre mikroorganismer. Det er stor variasjon
fra person til person hvor mye man "tåler".


Det er viktig å være klar over at mange
innemiljøproblemer kan oppleves på omtrent samme
måte. Fuktighet i bygninger kan også føre til økt
avgassing fra materialer, og økt forekomst av midd
(midd beiter på muggsopp). Midd er også en viktig


Muggsopp


kilde til allergiframkallende stoffer.


Muggvekst i tak som følge av lekkasjer.


Mycoteam as
Forskningsveien 3B
Postboks 5 Blindern
0313 Oslo
Telefon: +47 469 75 500
E-post: mycoteam@mycoteam.no
www.mycoteam.no







Muggvekst på vekstmedium.


Muggvekst som en følge av kondensering av varm, fuktig
luft på kalde flater.


Faktabladversjon av 08.01


Behandling:
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Årsaken til muggveksten må fjernes. I


Mest mulig av muggsoppangrepet fjernes
fysisk, enten ved utskifting av materialer
eller ved grundig rengjøring.


Behandling med kjemikalier anbefales
vanligvis ikke.


Ved håndtering av muggsoppinfiserte
materialer bør egnet åndedrettsvern benyttes
som for eksempel


.


Lukt- og allergiproblemer kan være
vanskelig å bli kvitt uten omfattende
utbedringsarbeider. Lukt kan fjernes ved å
ozonbehandle de angrepne områdene etter at
vekst av muggsopp og skadete materialer er
fjernet.


de
fleste tilfeller gjelder det å stanse
fukttilgangen og fjerne fuktigheten.


Fordi også døde soppsporer kan inneholde
allergiframkallende og giftige stoffer, er det
ikke tilstrekkelig kun å drepe soppen med
kjemikalier. Områder som har blitt forurenset
av mikroorganismene under
utbedringsarbeid o.l. skal rengjøres grundig.


Større angrep
og angrep som er vanskelig tilgjengelige,
saneres som regel ved at konstruksjonen
avdekkes og alt angrepet materiale fjernes.


Porøse materialer (isolasjon, gipsplater,
trefiberplater, sponplater) og lett
demonterbare materialer fjernes, mens
“permanente” konstruksjoner kan gis en
mekanisk (sliping/høvling) rengjøring
etterfulgt av en desinfiserende vask (5%
klorin-oppløsning; dvs handelsvare blandet
med 19 deler vann).


støvmaske eller
friskluftsmaske


Muggsopp
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Råteborebille 
(Hadrobregmus pertinax)


Det er ikke behov for å 
benytte kjemikalier for å 
fjerne råteborebiller. Hvis 
det oppdages hull i trevirke 
er det viktig å undersøke 
om det er råtesoppskader 
i trevirket og hvilken råte-
sopp som er skadegjører 
(skadegjører må avgjøres 
av fagpersonell). Skader 
av råteborebiller vil bli 
fjernet i forbindelse med 
utbedring av råtesopp-
skadene. 


Behandling


Angrep av råteborebille oppstår bare i råtesoppskadet trevirke (sekundær 
skadegjører). Råteborebiller kan registreres ved at det oppstår sirkelrunde 
flyvehull. Utvokste biller er matte, svarte og ca 4-6 mm lange (noe større 
enn stripet borebille). Larvene er 6-7 mm lange, gulvhvite med gulbrunt 
hode. Det er larvene som gnager i råtesoppskadet trevirke og de har en 
utviklingstid på ca 2-3 år. Råteborebille blir også kalt munkehette og stivnakke.


I trematerialer som er angrepet av råteborebille vil det oppstå en kombinasjon 
mellom flyvehull og gangsystemer. Flyvehullene er 2-3 mm i diameter, men
 gangene er en del større. Over tid vil angrepet trematerialer gå nesten i 
oppløsning, og bare den harde høstveden står igjen. Råteborebillen finnes over 
hele landet, men arten  kan betraktes å være mer “vanlig” langs kysten i og med 
generelt fuktigere og varmere klima med påfølgende høyere risiko for at det 
oppstår råteskader i trevirket.


Råtesoppskader i bjelke i kjeller. Det sees 
ganger etter råteborebille i underkant av 
bjelken.


 Råteborebilleangrep i allerede  råtesopp-
skadet treverk. Trevirket er mye nedbrutt.
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Dette faktabladet er 
utarbeidet av Mycoteam as 
som en veiledning overfor 
våre kunder. 
Opplysningene reflekterer  
dagens kunnskapsnivå, og 
vil måtte revideres 
etterhvert som ny 
kunnskap kommer til.


Ved kopiering fra dette 
faktabladet skal Mycoteam 
oppgis som kilde.
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Stripet borebille 
(Anobium punctatum)


Forekomst av stripet borebille kan ofte sees ved at det forekommer sirkelrunde 
1,5 - 2 mm store flyvehull i treverk på steder som er utsatt for høy luftfuktighet. 
Angrep kan sees både i trekonstruksjoner og f.eks. På lagrede gjenstander.


Stripet borebille utnytter både bartre- og løvtrematerialer. Larvene er gulhvite 
og tre par bein. Larvene lever av de ulike bestanddelene i virket. 
Utviklingstiden for larvene fram til voksen bille er ca. 2 - 3 år. Voksne individer 
er brune og kroppen har sylinderform.


Hvor stor tettheten er av hull og økningen i antall hull over et gitt tidsrom, kan 
gi et begrep om skadegrad. Mulighetene for videreutvikling er avhengig av 
fukttilgang/relativ luftfuktighet på stedet.I kystnære distrikter kan det på eldre 
hus finnes angrep i alle deler av et hus. Med den byggemåten som nå brukes 
langs kysten og med en endret oppvarmingssituasjon, gir dette fuktforhold som 
ikke er gunstige for stripet borebille. Det synes å være mest vanlig å finne 
stripet borebille i kjellere og på loft der materialene er ubehandlet og derfor gir 
bedre angrepsmuligheter. I klimaer med jevn høy luftfuktighet kan skade-
omfanget bli såpass stort at bekjempelse anses nødvendig som en del av 
vedlikeholdet for ikke å forringe bygningens verdi, men først og fremst 
fuktreduksjon er viktig.


Stripet borebille finnes også i indre deler av landet, men der er det særlig 
fuktige og kjølige deler av bygninger som blir angrepet.


Stripet borebiller finnes ofte i fuktige kjellere. 
Larvene lever av friskt (ikke råtesoppskadet)  
treverk.


Flyvehullene til stripet borebille er 1,5 - 2 
mm store. Larvene lever av friskt (ikke 
råtesoppskadet) treverk.


Gangene etter stripet 
borebille i et tidligere 
angrep (overflaten er her 
behandlet). 


Stripet borebiller er av-
hengig av en relativ luft-
fuktighet på >65% for at 
egg kan klekkes. 


Stripet borebille kan derfor 
fjernes ved å redusere den 
relative luftfuktighet slik at 
trevirket tørker ut. Det er 
derfor sjelden behov for 
kjemisk sanering. 
Unntaksvis kan eventuell 
bruk av insektgift vurderes.


Hvis det er vesentlige 
svekkelser i 
konstruksjonen er 
forsterkninger eller 
utskiftning av materialer 
nødvendig.


Behandling
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