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Bevaring af strå som miljøvenlig tækkemateriale  
– Laboratoriet har specialiseret sig i kvalitetskontrol 
af strå inden brug, samt artsbestemmelse af biologisk 
angreb når skaden er sket.

Bevaring af bindingsværkskonstruktioner.  
- Laboratoriet udfører analyse af prøver til træarts-
bestemmelse og artsbestemmelse af svampe-/insekt-
angreb, og yder rådgivning om konstruktionsdetaljer og 
anvendelse af egnede træarter ved reparation.

Vitalanalyse af Ægte Hussvamp  
– Bevaring af konstruktioner i  fredede 
bygninger
 

  Ved angreb af Ægte Hussvamp i beva-
ringsværdige og fredede bygninger 
ønsker man at bevare så meget af de 
oprin delige konstruktioner som muligt. 

   Goritas laboratoriet udfører vitalana-
lyser af hussvampens mycelium for at 
belyse muligheder for at bevare kon-
struktionerne. 

  Goritas udfører omfangsbestemmelse 
af angrebet og udarbejder et koncept 
til bevaring af konstruktionerne.
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Analyse af træpælefunderinger  
– Bevaring af Unesco kulturarv 
 Speicherstadt Hamburg

  Goritas udfører analyse af borekerner 
fra funderingspæle for angreb af bak-
terier, og for vurdering af angrebets 
styrke fordelt over pælenes tværsnit.

  Goritas har udviklet en metode til vur-
dering af angrebets styrke og pælenes 
fremtidige holdbarhed og levetid.



Forebyggelse:  
rigtig anvendelse af træ

Når skaden er sket:  
analyse af  biologiske skader i træ  

Træ er et fantastisk materiale til fremtidens byggeri fordi træet har mange gode 
 kvaliteter. Anvendelse af træ som byggemateriale er nøglen til en bæredygtig fremtid 
i byggeriet. 

Goritas har 30 års erfaring og enestående specialviden omkring træ og råder over 
eget internationalt anerkendt laboratorium, som kan bistå med følgende analyser og 
rådgivning:

 Valg af rigtig træart  
Rådgivning om valg af træart i henhold 
til risikoklasse mm. 

 Bestemmelse af træart  
Er det lærk eller douglas? Har vi fået 
leveret den rigtige træsort?

 Vurdering af trækvalitet
Bestemmelse af splintved/kerneved/ 
årringsbredde. 

Analyse af årsagen til misfarvninger  
Er det blåsplint eller korrosion? Træ er et biologisk nedbrydeligt materiale, som indgår i en naturlig livscyklus. Under 

fugtige forhold nedbrydes træets cellulose og lignin af trænedbrydende svampe. Det 
er en del af den naturlige balance. 

Men nedbrydning af konstruktionstræ er uønsket og skal forhindres ved kemisk og 
konstruktiv træbeskyttelse, ved korrekt anvendelse og ved rigtigt valg af træsort.

Er skaden dog sket, kan Goritas laboratoriet bidrage med en række analyser og 
undersøgelser.

  Undersøgelse af nedbrudt træ med 
henblik på fastlæggelse af biologisk 
skadeforvolder. 

  Artsbestemmelse af trænedbrydende 
svampe i nedbrudt træ.

  Laboratorieanalyser for konstatering 
af blåsplint, bakterier og overflade-
råd.

  Artsbestemmelse af insektangreb i 
nedbrudt træ.

  Artsbestemmelse af træødelæggen-
de insekter.

  Laboratorieanalyser for konstatering 
og artsbestemmelse af skimmel-
svampeangreb på træ. Dette er især 
relevant i forbindelse med nybyggeri. 

  Analyse af træ anvendt til havnebyg-
ger og marine konstruktioner, især 
artsbestemmelse af marine skade-
dyr.

Brug træet korrekt !
 Træ er et biologisk og hygroskopisk materiale.   
– Goritas kan bistå med ekspertise, teknisk 
viden og rådgivning omkring konstruktiv 
 beskyttelse, fugtmanagement, fugtsimulering 
samt planlægning af byggeprocessen.


