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Forord
Nærværende rapport er en sammenskrivning den byggetekniske gennemgang udført af Salomonsson
Arkitekter ApS og registrering af eksisterende forhold udført af Arkitektfirmaet Kamp ApS.
Den byggetekniske gennemgang og registreringen af eksisterende forhold er to selvstændige notater.
Begge notater viser den samme generelle problematik vedrørende utæt klimaskærm.
Løsningsforslag til facader i registreringen af eksisterende forhold udført af Arkitektfirmaet Kamp ApS er
udført i samarbejde med STO facadesystemer, der er den leverandør, der har leveret materialer til
byggeprojektet.

2

TIL
Ejerforeningen Allé-husene, Skanderborg Bakker
Fr. d. II´s Allé 319
8660 Skanderborg
ATT.: Christian Fruelund

Salomonsson Arkitekter ApS
Lyngbygade 8
DK-8600 Silkeborg
T: +45 8681 1888
E: info@salomonsson.dk
W: www.salomonsson.dk

Silkeborg d. 12. februar 2019

VEDR.: Byggeteknisk gennemgang, samt etablering af drift- og vedligeholdelsesmateriale

Tillæg til byggeteknisk gennemgang dateret d. 27. marts 2018.
Indledning
Medlemmerne af Ejerforeningen Allé-husene, Skanderborg Bakker oplever generelt, at deres boliger får skader i deres
klimaskærm. På opfordring af ejerforeningen er udført registrant på givet eksempel af ejerforeningens boliger, dels
med henblik på skadesudbedring, dels med henblik på opstart og etablering af drift- og vedligehold af boligerne i
ejerforeningen.
Ejerforeningens vedtægter er ikke forevist forinden nærværende gennemgang.
Lokalisering
Registrering af klimaskærm af bolig er foretaget d. 13. august 2018 på adressen Fr. d. II´s Allé 319, 8660 Skanderborg.
Indvendige bygningsdele er ikke indbefattet nærværende registrering.
Til stede
Til stede ved registrering var
- Repræsentant for beboerforeningen, Christian Fruelund
- Salomonsson Arkitekter ApS, Niels Møller Salomonsson
Besigtigede bygningsdele
Der er foretaget supplerende besigtigelse af bygningsdele og som følger:
- Murkrone / sternkant
- Tagbelægning
- Ovenlys
- Taghætter
Der er efter aftale ikke foretaget destruktive indgreb.
Registreringen angiver eksempler på fejl og mangler. Der kan forekomme fejl og mangler, ud over de i registranten
angivne eksempler.
Hvor der eventuelt angives fotos ved destruktive indgreb, er disse foretaget af medlemmer fra ejerforeningen.
MURKRONE / STERNKANT
Registrering
Der registreres skader i facadepuds, i form af revnedannelser, samt afskallende overfladebehandling.
Der registreres forsøg på udførelse af inddækning, overvejende sandsynligt opfølgende problemer med opfugtning
eller indtrængende vand i konstruktionen.

Fotos angiver murkrone / sternkant med forsøg på udførelse af inddækning
Opbygning
Sternprofil er indført i pudskonstruktion uden udførelse af elastiske fuger til optagelse af eventuelle bevægelser.
Inddækning (sort profilbånd) er påført udenpå konstruktionen og har sluppet sin vedhæftning.
Årsag
Det vurderes, at årsagen til skaderne i facadepuds er som følger:
- Den afskallende overfladebehandling skyldes vedvarende opfugtning af pudslaget fra slagvand, samt utæthed
i overgang sternprofil og pudslag.
- Revnedannelser skyldes manglende mulighed for uafhængige bevægelser mellem sternprofil og pudslag
Udbedring
Årsagen til vandindtrængen / opfugtning skal standses, ligesom mulighed for bygningsdelenes indbyrdes
bevægelsesmulighed skal etableres.
Eksisterende pudslag skal fjernes, hvorefter det skal sikres, at sternprofiler er ført ind i konstruktionen og
afsluttes ved opbuk.
Pudslag genetableres, der etableres elastisk fuge i overgang mellem pudslag og tilstødende bygningsdele.
Der etableres inddækningsplade fra nederste sternprofil og op bag øverste sternprofil til sikring mod
slagvand.
Der henvises videre til facadepudsleverandørens øvrige standarddetaljer.
TAGBELÆGNING BOLIG
Registrering
Tagbelægning på boligen registreres udført som traditionel tagpaptækning.
Der registreres ikke mangler ved tagpaptækningen.
Det er oplyst, at tagbelægningen på andre boliger stedvist har sluppet i vedhæftningen mellem belægningens overlæg.
Årsag
Et eventuelt slip i overlæg kan eksempelvis skyldes, at man ved udførelsen af svejsearbejdet ikke har opvarmet
tagpapbanerne tilstrækkeligt.
Udbedring
Tagpappens vedhæftning skal repareres af en tagdækker.
Drift og vedligehold
Tagbeklædningen anbefales at besigtige mindst 1 gang årligt.
Eventuelle svigt i beklædning anbefales straks at udbedre under hensyn til risiko for følgeskader.
OVENLYS
Registrering
Der registreres stedvist indtrængende vand i ovenlys i overgang ovenlysglas og karm.
Der registreres forsøg på tætninger ved hjælp af silikonefuge.
Opbygning
Ovenlys er opbygget i traditionelle konstruktioner med polycarbonatglas, aluminiumsinddækninger og
trækarme/lysninger.

Fotos angiver ovenlys med utæthed og forsøg på tætning med silikonefugemasse

Fotos angiver ovenlys på naboejendom med utæthed og forsøg på tætning med silikonefugemasse
Årsag
Det vurderes, at årsagen til indtrængende vand er, at udførte fuger mellem inddækning og glas er udtjente og utætte.
Ovenlysene er tilsyneladende udført med ét-trins tætning i form af elastisk fuge.
Udbedring
Udbedring kan foretages ved demontering af inddækninger, samt levering og montering af nye fuger, som er
beskyttede under inddækninger.
Der skal påregnes hyppigt vedligehold ved valg af denne løsningsmetode.
Alternativt – og bedre – kan ovenlys udskiftes til nye ovenlys med to-trinstætninger, hvorved en bedre sikkerhed mod
utætheder kan opnås.
TAGHÆTTER
Registrering
Der registreres taghætter monteret på tagflade og med fugemasse i overgang tagpap og taghætte.
Opbygning
Taghætter er udført som plastbygningsdele og med elastiske fuger i overgang taghætte tagpap.

Årsag
Det vurderes, at årsagen til fugeslip / utætheder er bevægelser mellem taghætter og tagpap, overvejende sandsynligt
grundet fugemassen med tiden mister sin elasticitet og dermed har udtjent sin levetid. Stedvist kan årsagen videre
begrundes i manglende priming mellem fuge og bygningsdelene, hvorved vedhæftningen kan svigte, når
bygningsdelene bevæger sig som følge af solen og vejrligets påvirkninger.
Det præciseres, at bevægelser i bygningsdelene er naturlige og forventelige.
Udbedring
Elastiske fuge skal udskiftes og det skal sikres, at taghætter er udført korrekt i konstruktionen med flanger og
inddækninger.

Vedligehold
Elastiske fuge anbefales tilset 1-2 gange om året og det vurderes, at eksponeret for vejrliget har en elastisk fuge
forventeligt en levetid på ikke længere end 3 år.

Lokalisering
Registrering af klimaskærm af bolig foretaget d. 15. august 2018 på adressen Fr. d. II´s Allé 241, 8660 Skanderborg.
Indvendige bygningsdele er ikke indbefattet nærværende registrering.
Til stede
Til stede ved registrering var
- Repræsentant for beboerforeningen, Christian Fruelund
- Jan Tryk Facadepuds A/S (JTF) repr. v/ Jan Tryk
- Salomonsson Arkitekter ApS, Niels Møller Salomonsson
Besigtigede bygningsdele
Der er foretaget supplerende besigtigelse af bygningsdele og som følger:
- Facadepuds
- Altankonstruktion
- Indbyggede bygningsdele, altankonstruktion
JTF har forud for besigtigelse foretaget destruktive indgreb i facadepudskonstruktionerne.
Registreringen angiver eksempler på fejl og mangler. Der kan forekomme fejl og mangler, ud over de i registranten
angivne eksempler.
OVERLIGGER, FACADEELEMENTER
Registrering
Der er foretaget destruktivt indgreb i facadepuds på facade mod vest over- og ved siden af facadeelementer.
Der registreres opfugtiget tømmer indbygget i facadepudskonstruktionen, stedvist med partiel nedbrydning og
angrebet af svamp og/eller råd.
Det registreres, at tømmerets befæstelser, er angrebet af korrosion.
Det registreres, at tømmer er kraftigt opfugtet og stedvist håndvådt.

Fotos angiver destruktivt indgreb ved facadeelementer, facade mod vest.

Fotos angiver destruktivt indgreb ved facadeelementer, facade mod vest med befæstelser med korrosion, samt partiel
nedbrydning af tømmer.
Opbygning
Tømmer vurderes, at være indbygget i konstruktionen med henblik på at danne vederlag/underlag for
facadeelementer, fuger, befæstelser, samt pudslag.
Årsag
Det vurderes, at årsagen til skaderne i facadepuds er som følger:
- Den afskallende overfladebehandling skyldes vedvarende opfugtning af pudslaget fra slagvand, samt utæthed
i overgang sternprofil og pudslag, samt ved tilslutning mod murværk / skorsten, hvor elastisk fuge vurderes at
være utæt.
- Fugt og vand har fordelt sig i tømmeret, som har absorberet vandet. Idet der er fugtfølsomme materialer,
mørke, fugt og varme til stede, er betingelserne for udvikling af råd og svamp opfyldt.
- Fugtophobningerne i tømmer og isolering udvider sig i koldt og frostfyldt vejrlig og foranlediger
revnedannelser og afkalninger i pudslaget, hvorved yderligere vandindtrængen kan finde sted.
Udbedring
Årsagen til vandindtrængen / opfugtning skal standses.
Pudslagets tilslutning mod tilstødende bygningsdele skal udføres i tæt tilslutning således, at vandindtrængen hindres.
Fugtfølsomme bygningsdele anbefales at blive udskiftet med ufølsomme bygningsdele.
Eksisterende pudslag skal fjernes, våd isolering udtørres eller udskiftes.
Fugtfølsomme bygningsdele, herunder tømmer udskiftes med ufugtfølsomme bygningsdele som eksempelvis
beton eller korrosionsbestandigt stål.
Pudslag genetableres, der etableres elastisk fuge i overgang mellem pudslag og tilstødende bygningsdele.
Der henvises videre til facadepudsleverandørens standarddetaljer.
FACADEPUDS
Registrering
Der er foretaget destruktivt indgreb i facadepuds på facade mod vest og syd.
Der registreres, at armeringsnet i den udførte konstruktion stedvist er udført placeret indenfor pudslag mellem
isolering og pudslag.

Foto angiver eksempel på, at armeringsnet er placeret mellem isolering og pudslag

Foto angiver eksempel på, at armeringsnet er placeret mellem isolering og pudslag

Opbygning

Illustration angiver producentens principdetalje med anvist placering af armeringsnet.
Årsag
Det vurderes, at årsagen til skaderne i facadepuds kan være som følger:
- De partielle revnedannelser i pudslag kan skyldes, at armeringslag er placeret mellem isolering og
facadepuds.
Armeringsnet har som funktion, at forstærke pudslag, samt at optage bevægelser således, at der ikke opstår
revnedannelser i pudslag.
Der fremgår af producentens principdetalje, at armeringsnet skal placeres mellem grundpuds og slutpuds,
Armeringsnet er ikke placeret korrekt i registreringerne, hvorved armeringsnettet ikke har forstærkende
funktion som tilfældet havde været, hvis dette var indbygget i pudslaget.
Udbedring
Pudslag og armeringsnet skal fjernes, og ny pudskonstruktion skal opbygges i henhold til producentens anvisninger.
FACADEPUDS, BÆRENDE KONSTRUKTION OG ALTANKONSTRUKTION
Registrering
Der er foretaget destruktivt indgreb i facade mod syd ved altankonstruktion
Der registreres
- Opfugtet og synlig våd betonkonstruktion
- Fugtfølsom træfiberplade opfugtet, håndvåd og med skimmellignende vækster
- Bærende stålsøjlekonstruktion uden korrosionsbeskyttelse, håndvåd og angrebet af korrosion.

-

Isoleringsmateriale, stærkt opfugtet og håndvåd.
Éttrins sikring af altankonstruktion med elastisk fugemasse

Foto angiver destruktivt indgreb ved altan, facade mod syd under udførelse.

Foto angiver håndvåd opfugtet beton, håndvåd opfugtet tømmer, samt opfugtet håndvåd inderside af pudslag.

Fotos angiver konstruktion under altanværn med fugtfølsom træfiberplade, opfugtet, håndvåd og med
skimmellignende vækst.

Foto angiver bærende stålsøjle, håndvåd og korrosionsangrebet. Videre angives opfugtet og håndvådt tømmer,
indbygget i konstruktionen.

Foto angiver bærende stålsøjle angrebet af korrosion.

Opbygning

Fotos angiver altan med glasværn, samt elastisk fuge i overgang værn og tilstødende bygningsdele.
Altankonstruktionens befæstelse er foretaget til fugtfølsom krydsfinerskonstruktion, som er befæstet til bærende
altandæk. Tætning er udført med éttrins fuger, elastiske fugemasser.
Altandækket er båret af stålsøjler, som er placeret i inddækning i facadesystem og hjørnesøjle i facadesystemet.
Altanværn er udført som indspændt konstruktion i glas uden håndværn.
Årsag
Det vurderes, at årsagen til indtrængende vand og skader i pudslag er svigt i tætheden mellem altanværn og dettes
sammenbygning i altandækket, herunder fugesvigt.
Der er udført en konstruktion, hvis tæthed alene er baseret på, at de elastiske fugers tæthed, altså en ét-trins sikret
løsning.
Udbedring
Det vurderes, at der kan udføres som følger:
- Eksisterende pudslag fjernes og udtørres eller udskiftes.
- Fugtfølsomme bygningsdele, herunder tømmer og træfiberplader udskiftes til ufugtfølsomme bygningsdele
som eksempelvis beton eller korrosionsbestandigt stål og beslag.
- Der udføres inddækning i vandtæt lag og herover sålbænk således, at der udføres en to-trinstætning.
- Bærende stålsøjle beskyttes til overholdelse korrosionsklasse egnet til formålet og det bør sikres, at
bæreevnen ikke er svækket.
- Pudslag og inddækninger facadesystem genetableres, der tætning i overgang mellem pudslag og tilstødende
bygningsdele.

Foto angiver eksempel på bebyggelse, hvor renovering er foretaget; Glasværn med håndliste til sikring af glassets
styrkeevne, samt udførelse af ny konstruktion med udkragende sålbænk under glasværn.

EFTERSKRIFT
Der er samlet set tale om en meget stor bebyggelse, hvor der er foretaget en konstruktionsopbygning med et
isoleringssystem udført i en uventileret konstruktion og generelt med samlingsdetaljer mellem pudslag og tilstødende
bygningsdele som vurderes værende udført håndsværksmæssigt ukorrekte, ikke i overensstemmelse med
producentens anvisninger og generelt fordrende meget stort vedligehold, eksempelvis af elastiske fuger som har en
meget kort levetid.
Det vurderes, at hvor man har problemer med vandindtrængen og skader i facadepuds, kan man overveje, at ændre
systemet til et ventileret facadesystem således, at eventuel vandindtrængen bortventileres og facadepudsen kan
holdes tør og man opnår en to-trinssikring med mindre krav til vedligehold og større sikkerhed mod bygningsskader.
Opbygningen vurderes principielt at kunne foretages ved
- Gennemboring med forankringer ind i eksisterende betonkonstruktion, samt tætning ved gennemboringer.
- Eksisterende pudssystem anvendes som vindplade og efterses og tætnes mod tilstødende bygningsdele
- Montage af afstandsprofil for etablering af ventileret hulrum
- Montage af uorganisk plade som underlag af pudslag
- Udførelse af pudssystem med overfladebehandling
Såfremt man ønsker at arbejde videre med en løsning med en ventileret konstruktion, anbefales det, at få udarbejdet
projekt med konstruktionsopbygning og konstruktionsdetaljer.
Producenter som eksempelvis STO, Fermacell og Rockwoll har alle systemer med ventilerede konstruktioner.
Løsningen vil være fordyrende i forhold til eksisterende uventilerede konstruktioner og fordrer stadig korrekt udførte
konstruktionsdetaljer, ligesom der vil overvejelser som eksempelvis hvorvidt facadeelementer æstetisk skal forblive i
eksisterende position, eller flyttes med ud i konstruktionen.
Det vurderes, at en ventileret konstruktion i modsætning til eksisterende uventilerede konstruktion bedre tilgodeser
et mindre vedligehold og det danske vejrlig.

Med venlig hilsen

Niels Møller Salomonsson

Byggesag: Besigtigelse, Fr. d. II’s Allé 319, 8660 Skanderborg.

Sag nr.

Bygherre:

Christian Fruelund, Fr. d. II’s Allé 319, 8660 Skanderborg.

Dato:

Emne:

Registrering af mulige årsager til eksist. skader på ydervægge
og kommentarer til igangværende reparationer.
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Indledning:
Jeg er hidkaldt i forlængelse af Byggeteknisk gennemgang, samt etablering af drift og vedligeholdelses materiale, udarbejdet af
Salomonsson Arkitekter af d. 27.03.18. (BTG)
Eksist. forhold:
Jeg er udkaldt i forbindelse med en igangværende reparation af ydervægge, for at kontrollerer og kommentere de udførte reparationer.

Tilsynet er udført mandag d. 10.09.18, i tørvejr 17 gr.

Arkitektfirmaet Kamp ApS
Villavej 12B
8660 Skanderborg
Tel: 8651 2880
Mail: info@kampaps.dk
www.kampaps.dk
Medlem af Danske Arkitektvirksomheder
Cvr: 20970243 Sparekassen Kronjylland
Konto 6191 4940038218
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Registrering:

FOTO 1 og 2:
Hjørne af stuevindue på stueplan
Eksist. alu-inddækning af hjørne og alusålbænke er demonteret.
Igangværende udbedringsarbejder:
Udv. monterede isoleringsmaterialer på ydervæg er under
alusålbænken blevet pudset med puds ilagt væv.
Observationer:
Eksist. søjler er udført uden korrosions beskyttelse.
Demonteret aluinddækning er udført uden vederlag for
bagstopning af elastisk fuge.
Tømrer, der assisterede mig under registeringen, oplyste at nye
alu-sålbænke bliver ført i princippet iht. STO THEM detalje GEN0504. Bilag.
Incl. indføring i sidefalse.
Ved fugning mellem bundkarm og sålbænk, skal drænhuller i
bundkarme være frie.
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FOTO 3 og 4:
Murkrone med demonteret afdækning
Stern er udført som beskrevet i BTG.
Og kan rettes op som beskrevet i BTG, således at
vandindtrængning undgås.
Manglende fremspring af murkroneafdækning.
Manglende højde på murkroneafdækning.

Manglende tætning mellem underlag for murkroneafdækning og
puds på facaden, der er ”åben” ned til toppen af mineralulden,
her kan nedbør trække ind.

FOTO 5:
Bundfals ved vindue i gavl på 1. sal.
Tømrer, der assisterede mig under registeringen, oplyste at nye
alu-sålbænke bliver ført i princippet iht. STO THEM detalje GEN0504. Bilag.
Incl. indføring i sidefalse.
Det blev observeret at vinduet er monteret uden at der er udført
stopning bag den elastiske fuge.
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FOTO 6:
Facade afslutning mod sokkel.
Der er indikationer for at den udvendige isolering har
fugtophobning, nedbør kan trænge ind ved stern eller vin
vinduessålbænke.

FOTO 6:
Inddækning ved spring i murkrone mod nabo.
Elastisk fuger kraftig nedbrudt og vil indenfor overskueligt fremtid
briste.

”Nødreparationen” er defekt.

FOTO 7:
Inddækning ved spring i murkrone mod nabo.
Hjørnet bør inddækkes med sammenhængende aluinddækning
der afsluttes hhv. under murkroneafdækning foroven og under
murkroneafdækningen forneden.
Aluinddækning skal afsluttes som SmartSill lodret som vis på
STO GEN-0504, bilag.

”Nødreparationen” er defekt og der er skade på facadepuds.
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Med venlig hilsen

Kurt Kamp, Arkitektfirmaet KAMP ApS
Bilag:

