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Bakgrunn 

PhD-studiet har som målsetning å øke kunnskapen om levetidsestimering av umalte 

trefasader. Utseendet til fasaden kan være en kritisk faktor for levetiden, siden fasader som 

ikke oppfyller de estetiske kravene, satt av eier eller bruker, må vedlikeholdes eller i verste 

fall skiftes ut. Å kunne predikere hvordan utseendet til umalte trefasader endrer seg med 

tiden, avhengig av ulike klimatiske faktorer, vil gjøre bruken av tre mer forutsigbar, og derfor 

kunne bidra til økt bruk av tre som byggemateriale. 

Når umalt tre væraldres vil fargen endres mot brunt og videre mot grått. UV-stråling og 

utlekking av ekstraktivstoffer gir opphav til brune farger, mens vekst av svertesopp gir grå 

farger (Hirche 2014). PhD-studiet vil fokusere på svertesoppenes del av 

væraldringsprosessen. Vekst av svertesopp avhenger av forholdene i materialoverflaten. 

Fuktighet, temperatur, lys, luft, næring og pH-verdi er noen av faktorene som påvirker 

veksten (Schmidt 2006).  

En rekke studier har blitt gjennomført for å forklare vekst av svertesopp/muggsopp på ulike 

trematerialer innendørs (e.g. Viitanen 1996; Pasanen et al. 2000; Sedlbauer 2001; Nielsen et 

al. 2004; Johansson et al. 2012; Johansson et al. 2013), og på malt tre utendørs (e.g. 

Gobakken 2009). Forskningen på svertesopp/muggsopp innendørs og på malte treoverflater 

har fokusert på å forhindre all soppvekst. Kunnskapen fra denne forskningen og de 

evalueringsskalaene som blir brukt kommer imidlertid til kort hvis en ønsker å beskrive de 

visuelle endringene som soppveksten gir på en overflate. Dagens skalaer har fokusert på 

prosentvis dekning eller en gradert øket mengde (eks. lite-middels-mye), og sier lite om farge 

og mønster.  

Utendørs vil vannopptak i trevirket fra regn og kondens være en viktig faktor for soppveksten 

(Bergström og Blom 2005). Fordi det er forskjell på trevirkets opptak av vann i væskeform 

og vann i gassform, blir resultatene vanligvis annerledes utendørs enn innendørs. Flere 

prediksjonsmodeller for vekst av svertesopp/muggsopp har blitt foreslått og disse er basert på 

innendørs-studier (Hukka og Viitanen 1999; Sedlbauer 2001; Sedlbauer og Martin 2003; 



WUFI-Bio 3.0 2011). Derfor er det behov for nye studier og mer data, som også inkluderer 

vann i væskeform, for å kunne forbedre disse modellene slik at de bedre kan predikere 

utvikling av svertesopp utendørs (Vereecken et al. 2015).  

Utendørstester gir mest realistiske resultater når det gjelder vekst av svertesopp på 

trekledninger. Slik testing tar imidlertid lang tid, og det kan være utfordrende å sammenligne 

ulike studier, da resultatene avhenger av en rekke faktorer man ikke har kontroll over. 

Laboratorietester brukes ofte for å få raske og sammenlignbare resultater, men resultatene blir 

ofte annerledes enn resultater fra utendørstester (Gobakken et al. 2014). Testing av materialer 

i agarskåler er et eksempel på en modifisert standardisert testmetode for maling (CEN 2014), 

som også har blitt brukt for «screening» av vekst av svertesopp på umalte trematerialer 

(Gobakken og Alfredsen 2016). Gobakken og Alfredsen (2016) fikk ved bruk av denne testen 

uventede resultater på furu yteved. Furu yteved viste seg å være mye mindre mottagelig for 

svertesopp enn hva man har erfart fra tester utendørs. Gobakken og Alfredsen (2016) 

inokulerte prøvene med kun en sopptype (Aureobasidium pullulans) dette ble foreslått som 

mulig forklaring, da tidligere studier som har brukt en mix av flere sopper har fått resultater 

nærmere forventningene (Viitanen og Ritschkoff 1991; Lie 2015). Dette er ett eksempel som 

viser at det er behov for mer kunnskap om forskjellene mellom kontrollerte forsøk innendørs 

og forsøk utendørs. 

 

Forskningsspørsmål  

1. Hvordan påvirker klimafaktorer og materialegenskaper vekst av svertesopp på en umalt 

trekledning? 

2. Hvordan påvirker inokuleringsmetode (tilføring fra luft versus sporesuspensjon av 

forskjellige soppkulturer) resultatene ved testing av umalt trevirke i agarskåler, og hvordan 

samsvarer en agarskåltest med en utendørs test? 

3. Hvordan bør vekst av svertesopp evalueres for å tilstrekkelig beskrive det visuelle 

uttrykket, men samtidig være enkel nok til at det kan gjennomføres statistiske analyser på 

dataene? Hvordan bør vekst av svertesopp analyseres statistisk? 

4. Hvordan kan dagens prediksjonsmodeller for vekst av svertesopp/muggsopp utbedres for å 

predikere svertesopp på umalte kledninger? 
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