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

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 på adressen Fr. d. II´s Allé 245, 8660 Skanderborg.
Der var ved registrering alene adgang til boligens klimaskærm. Indre bygningsdele er ikke indbefattet nærværende
registrering.
Der var hoslagt stige, som under hensyn til sikkerhedsmæssige forhold ikke blev benyttet.
Ejendommen er sammenbygget mod nabo mod øst.

Til stede
Til stede ved registrering var
- Facadesystemsleverandør Sto Danmark A/S, repræsenteret ved Jesper Andersen.
- Salomonsson Arkitekter ApS, Niels Møller Salomonsson
Besigtigede bygningsdele
Der er foretaget besigtigelse af bygningsdele og som følger:
- Sokkel
- Facadepuds
- Overfladebehandling facadepuds
- Facadeelementer
- Sålbænke
- Murkrone / sternkant

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 angives fotos ved destruktive indgreb, er disse foretaget af medlemmer fra ejerforeningen.
Registranten er i kopi hoslagt som bilag.
SOKKEL
Der er foretaget besigtigelse af sokkel langs facade mod syd, vest og nord.
Registrering
Der registreres langs sokkel stedvist vertikale revnedannelser.

Der registreres under hoveddør horisontal revnedannelse.

Årsag

Det vurderes, at vertikale revnedannelserne kan stamme fra mindre bevægelser i bagliggende letklinkerblokke, som
følge af, at disses fuger eventuelt ikke er helt udfyldte.
Det vurderes, at horisontale revnedannelse under hoveddør kan stamme fra bevægelser i hoveddør, samt eventuelt
oprindelig manglende sammenfugning af pudslaget, hvorved vand kan trænge ind og ved frostsprængning kan
foranledige etablering af større revnedannelser.
Udbedring
Det vurderes, at revnedannelserne overvejende er af kosmetisk karakter, men at disse skal udbedres forebyggende
således, at indtrængen af vand, samt myrer etc. hindres.
Område ved revnedannelser fjernes partielt, eventuelle bagliggende fuger udfyldes, og der efterpudses.
Drift og vedligehold
Sokkel anbefales at besigtige for revnedannelser minimum 1 gang årligt.
FACADEPUDS
Registrering
Der registreres på alle facader spor efter udbedringsforsøg efter tidligere mulige skader på facadepuds.
Der registreres skader i facadepuds, generelt placeret over facadeelementer, samt i umiddelbar nærhed af
facadeelementernes vindues- og dørfalse.

Opbygning
Facadepudssystemet er opbygget som en uventileret konstruktion.
Bagmur er opført som betonelementkonstruktion. Udenpå betonelementer er der monteret et isoleringslag, hvorpå
der er påført et facadepudssystem.
Årsag
Det vurderes, at årsagen til skaderne i facadepuds, er indtrængende vand, som trænger ind bag pudslaget, typisk ved
sammenbygningsdetaljer, eksempelvis
-

Ved murkrone/stern, hvor vand løber op bag sternprofilen, bag hvilken der overvejende sandsynligt ikke er
etableret en tæt konstruktion. Herfra trænger vandet ind bag pudslag, ind i isoleringslaget.

-

Ved sålbænke, hvor vand løber op bag sålbænksprofilen, bag hvilken, der overvejende sandsynligt ikke er
etableret en tæt konstruktion. Herfra trænger vandet ind bag pudslag, ind i isoleringslaget.

-

Ved vinduesfalse ved overgang mellem false og sålbænke. Sålbænke er ikke ført ind i pudslag, hvorfor der ved
konstruktionssamlingen kan trænge vand ind bag pudslaget, ind i isoleringen.

Det vurderes, at indtrængende vand i isoleringslaget, søger ned gennem isoleringen og koncentrerer sig over vinduer
og fordeler sig hen over vinduesfalsene og ved enden af facadeelementerne søger videre ned i isoleringen. De
opfugtede isoleringslag vil eksponeret for frost, udvidde sig og foranlediger frostsprængninger i pudslagene.
Udbedring
Årsagen til vandindtrængen skal standses. Eksempelvis
- skal der etableres en tæt murkrone / sternkantkonstruktion, hvor konstruktionen bag sternkanten er udført
til tæt konstruktion. Sternkanten skal udføres således, at denne i indbyrdes samlinger er tætte og i henhold til
anvisninger i henhold til gældende teknisk fælleseje. Leverandøren af facadepudssystem anviser eksempelvis
højde på sternkant til 150 mm.

Illustration Sto Danmark A/S angiver eksempel på løsning tagfod / stern

-

skal der etableres sålbænke, bag hvilke, der er tætte konstruktioner / tilslutninger til pudslaget.
Skal enderne af sålbænkene føres ind bag pudslaget, ligesom den synlige del af sålbænkene skal udføres med
endebunde således, at vand ikke kan løbe på langs ad sålbænkene, og i koncentreret form ud over enderne af
sålbænkene.

Illustration Sto Danmark A/S angiver detalje ved sålbænk
-

Skal der overalt, hvor pudslag føres sammen mod tilstødende bygningsdele kontrolleres, at disse er i tæt
forbindelse med disse og udført således, at der ikke kan trænge vand ind i konstruktionen.

Der henvises videre til facadepudsleverandørens øvrige standarddetaljer.
Opmærksomheden skal henledes på, at det skal efterkontrolleres, hvilken type facadepuds, der oprindeligt er anvendt
og at denne type også skal anvendes ved reparationsarbejderne.
Pudslag skal fjernes, hvor der registreres bagliggende opfugtning af isoleringslag.
Isolering som er opfugtet skal fjernes og erstattes af tør isolering. Aleternativt skal isoleringslagene udtørres og
registreres tørre, forinden nyt pudslagssystem påføres.
Det er forventeligt, at sammenpudsninger mellem nye og oprindelige pudslag, vil være mere eller mindre synlige i det
færdige arbejde, hvorfor man forinden arbejdernes påbegyndelse kan vurdere, hvorvidt man til nærmeste naturlige
opdeling i facaden kan overveje, at udskifte hele pudslaget under hensyn til æstetiske forhold således, at man ikke får
sammenpudsninger, som er synlige i det færdige arbejde.
FACADEPUDS, OVERFLADEBEHANDLING
Registrering
Overfladerne på facadepuds registreres udført i farven hvid.
Der registreres stedvist algedannelse, stedvist begyndende algedannelser på facaderne. Algedannelser registreres
overvejende mest udbredt på facade mod nord.

Årsag
Alger, som har organisk materiale, samt fugt som vækstbetingelser, giver et godt grundlag for vækst af
mikroorganismer.
Det vurderes, at organisk materiale kan stamme fra nedvaskede olier fra stern- og sålbænkeprofiler, samt i øvrigt
organisk materiale, som er tilført i luftbåret form.
Det vurderes generelt, at facader som ikke udsættes for solens opvarmning og som henligger i læ, er mere udsatte for
algevækster, end andre facader, idet disse facader alt andet lige vil henstå mere opfugtede, end andre facader og
herved vil give bedre vækstbetingelser for algevækst, end facader, som udtørres af sol og vind.
Udbedring
Beboerforeningens boliger er udført i en ensartet arkitektur, ligesom alle facader er opført i farven hvid.
Det vurderes, at algevækst er alment udbredt på facader i Danmark og ikke kan tilskrives det forhold, at
bebyggelserne er udført i facadepuds. Imidlertid vil facadernes eventuelle misfarvning af algevækst fremstå meget
synlig under hensyn til, at facaderne er opført i farven hvid.
Drift og vedligehold
Til sikring af bebyggelsernes arkitektur og udfaldskrav hertil, anbefales beboerforeningen i fælles interesse, at indgå
aftale om hyppighed for rensning og eventuel overfladebehandling af facaderne for eventuel algevækst.
Det vurderes, at man med stor fordel kan indhente tilbud fra entreprenører med henblik på, at indgå en rammeaftale
med én entreprenør.
Opmærksomheden skal henledes på, at det bør undersøges, hvilken type overfladebehandling der er anvendt på
facaderne, ligesom samme type overfladebehandling også fremadrettet bør anvendes.
Der henvises videre til facadepudsleverandørens vedligeholdelsesvejledning, som hoslægges i bilag.
FACADEELEMENTER
Registrering
Der registreres facadeelementer, herunder vinduer og døre udført som træ/alukonstruktioner.
Farve registreres værende sort.
Glas registreres værende klart thermoglas. Af udleveret tegningsmateriale angives glastype som varmedæmpende.
Drift og vedligehold
Til sikring af bebyggelsernes arkitektur og udfaldskrav hertil, anbefales beboerforeningen i fælles interesse, at indgå
aftale om type og farve i tilfælde af udskiftning af facadeelementer, eller eventuel overfladebehandling af samme.
Opmærksomheden henledes på, at ved eventuel udskiftning af glas i facadeelementerne, vil type og grad af
varmedæmning kunne være synlig i sammenligning med øvrige glasfelter på en facade, såvel ved betragtning indefra,
såvel som udefra.

TAGBELÆGNING BOLIG
Registrering
Tagbelægning på boligen er ikke registreret ved besigtigelse.
Det er efter besigtigelsen oplyst, at tagbelægningen på boligen består af tagpap, hvilket også fremgår af udleverede
tegningsmateriale.
Det er videre oplyst, at tagbelægningen 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.
STERNKANT
Registrering
Der registreres sternkant i aluminium, som vurderes, at være i højde på ca. 60-70 mm.
Der registreres åbninger i samlinger mellem aluminiumsprofiler. Åbningerne vil kunne samle vand, som vil kunne løbe
ned ad facade og danne spor / misfarvninger i facadepudsen.

Der registreres via foto fra destruktivt indgreb, åbninger bag sternkant, hvor vand overvejende sandsynligt vil kunne
trænge ind bag pudslaget. (Se også afsnittet Facadepuds)

Årsag
Årsagen til åbninger i samlinger vurderes at være, at disse ikke er konstrueret og udført med overlæg.
Årsagen til åbninger bag sternkant behandles i afsnittet ”Facadepuds”.
Udbedring
Det vurderes, at sternkanten skal udskiftes langs hele tagfladen således, at underliggende overgang mellem
facadepuds og tagbelægning kan udføres i tæt konstruktion.
Der skal leveres ny sternkantprofil i ny udformnning.
Se videre afsnittet facadepuds.
Der henvises videre til facadepudsleverandørens anvisninger, som hoslægges som bilag.
Der henvises videre til Byg-Erfa blad vedhæftet i kopi, hvor udførelse af sternkant behandles.
Drift og vedligehold
Til sikring af bebyggelsernes arkitektur og udfaldskrav hertil, anbefales beboerforeningen i fælles interesse, at indgå
aftale om type, farve og dimension på sternkantprofil.
Det vurderes, at en for høj kantprofil vil influere markant uheldigt på bebyggelsernes arkitektur.
SÅLBÆNK
Registrering
Der registreres sålbænk i sortfarvet aluminium.
Det registreres, at sålbænke i false ikke er ført ind bag facadepuds, ligesom det registreres, at der overvejende
sandsynligt er åbning oppe bag sålbænken således, at vand kan trænge ind bag sålbænken.

Årsag
Årsagen til, at sålbænke ikke er ført ind bag facadepuds vurderes at være, at facadeelementleverandøren på
tidspunktet for ejendommens udførelse ikke have denne detalje i sine vejledninger, ligesom projekterende ikke havde
projekteret denne detalje således.
Udbedring
Det vurderes, at sålbænkene skal udskiftes således, at disse udføres ført ind bag facadepuds, samt med lukkede
endebunde.
Der skal udføres tætning oppe bag sålbænke således, at vand ikke kan trænge ind oppe under sålbænken.

Se videre afsnittet facadepuds, hvor eksempel på udbedring er angivet.
Der henvises videre til facadepudsleverandørens anvisninger, som hoslægges som bilag.
Der henvises videre til Byg-Erfa blad vedhæftet i kopi, hvor udførelse af sternkant behandles i princip.
Drift og vedligehold
Til sikring af bebyggelsernes arkitektur og udfaldskrav hertil, anbefales beboerforeningen i fælles interesse, at indgå
aftale om type, farve og dimension på sålbænk.
GLASVÆRN
Registrering
Der registreres glasværn, udført i klart glas.
Der registreres ikke skader på glasværn.
Det registreres, at glasværn ikke er udført med håndværn.
Drift og vedligehold
Til sikring af bebyggelsernes arkitektur og udfaldskrav hertil, anbefales beboerforeningen i fælles interesse, at indgå
aftale om type og farve i tilfælde af udskiftning af glasværn.
Opmærksomheden henledes på, at ved udskiftning af glas, vil type og eksempelvis indhold af jern i glas kunne være
synligt. Således vil jernfattigt glas fremstå mere klart i forhold til glas med indhold af jern, som vil have et mere
grønligt skær.
Det skal præciseres, at glasværn skal være sikkerhedsglas.
Beboerforeningen kan også med fordel indgå aftale om, hvorvidt det kan accepteres, at der udføres håndliste, og i
givet fald type heraf.
ELASTISKE FUGER
Registrering
Der registreres elastiske fuger mellem eksempelvis
- facadeelementer og tilstødende bygningsdele
- sålbænke og tilstødende bygningsdele
- mellem stålprofiler på udbygning og tilstødende bygningsdele
Det registreres, at elastiske fuger mellem facadeelementer og sokkel stedvist er tilbagetrukket / manglende og/eller
defekte.

Det registreres, at elastiske fuger mellem stålprofiler på udbygning og tilstødende bygningsdele stedvist er revnet.

Årsag
Elastiske fuger mellem facadeelementer og sokkel:
Det vurderes, at hvor denne mangler, er den overvejende sandsynligt ikke blevet udført i forbindelse med bygningens
opførelse. Det skal dog præciseres, at det skal efterkontrolleres, at der ikke forefindes bagvedliggende fuge som er
etableret og placeret tilbageliggende under hensyn til drænsystem i facadesystemet, som man vil risikere at lukke ved
etablering af ny fuge i flugt med øvrige fuger.
Hvor der registreres fugeslip, vurderes det, at fugen ikke har været primet og/eller at fugens bevægelsesegenskaber
ikke er tilstrækkelige.
Elastiske fuger på udbygning mellem stålprofiler og tilstødende bygningsdele:
Det vurderes, at levetiden på de elastiske fuger er udtjent.
Udbedring
Elastiske fuger skal fjernes, hvor der registreres fugeslip.
Der skal leveres og monteres ny elastisk fuge, hvor denne mangler, samt hvor der er registreret fugeslip.
Drift og vedligehold
Til sikring af bebyggelsernes arkitektur og udfaldskrav hertil, anbefales beboerforeningen i fælles interesse, at indgå
aftale om type og farve på elastiske fuger, som er synlige i det færdige arbejde.
Elastiske fuger anbefales at besigtiges mindst 1 gang årligt. Opmærksomheden skal henledes på, at elastiske fuger ikke
kan påregnes at have længere levetid end ca. 3 år.
TRÆDØRE OG HEGN UDBYGNING
Registrering
Der registreres trædøre i udbygning, overfladebehandlet i farven sort.
Der registreres spær i farven hvid.
Der registreres tagbelægning i thermoplastprofiler.

Det registreres, at farven på hegn i udbygning / bund af carport på side mod bolig er overfladebehandlet i farve med
brunlig nuance, mens det registreres, at hegn på side mod carport / ud mod vej ikke er overfladebehandlet.
Det registreres, at farve på hegn ved nabo er i farven sort.
Der registreres ikke skader på træhegn.

Fotos angiver hegn ved carport.
Drift og vedligehold
Til sikring af bebyggelsernes arkitektur og udfaldskrav hertil, anbefales beboerforeningen i fælles interesse, at indgå
aftale om
- type overfladebehandling, samt farve på hegn, døre og andre træbygningsdele i udbygningen.
- udseende og omfang af hegn, i tilfælde af udskiftning af dette.
- Type og udseende af tagbelægning på udhuset.

TRÆTERRASSE
Registrering
Der registreres træterrasse ud for køkkenalrum. Det vurderes, at terrassebeklædningen ikke er overfladebehandlet.
Der registreres ikke skader på terrassen.
Drift og vedligehold
Til sikring af bebyggelsernes arkitektur og udfaldskrav hertil, anbefales beboerforeningen i fælles interesse, at indgå
aftale om type overfladebehandling, samt farve på terrassebrædder. Ligeledes anbefales beboerforeningen, at indgå
aftale om udseende og type af terrassebrædder, i tilfælde af udskiftning af disse.
KRONE, CARPORT / UDBYNING
Registrering
Krone på udbygning registreres udført i varmgalvaniseret stål.
Der registreres ikke skader på krone.
Drift og vedligehold
Til sikring af bebyggelsernes arkitektur og udfaldskrav hertil, anbefales beboerforeningen i fælles interesse, at indgå
aftale om, at kronen skal være i udførte dimensioner, ligesom denne skal forblive at fremstå varmgalvaniseret på
overflader, som er synlige i det færdige arbejde.
Kronen anbefales at besigtige mindst 1 gang årligt. Eventuel korrosion skal fjernes ved partiel bortslibning og ny
galvanisering påføres.
KONKLUDERENDE BEMÆRKNINGER
Den besigtigede ejendoms klimaskærm vurderes at være repræsentativ for boligforeningen boliger og udhuse,
herunder er ejerforeningens øvrige boliger opført i tilsvarende materialer og efter samme konstruktionsprincipper.
Det vurderes videre, at de angivne bygningsskader generelt er repræsentative for også ejerforeningens øvrige
bebyggelser, stedvist umiddelbart vurderet i større eller mindre omfang for de øvrige bebyggelser, alt afhængigt af
placering, eksponering for vejrliget, tidspunkt for opførelse etc.
Som tidligere angivet i delafsnittene, opfordres medlemmerne af ejerforeningen under hensyn til fastholdelse af
bebyggelsernes arkitektur, at etablere aftale om ensartet udførelse af drift- og vedligehold, samt metodik af samme.
Det vurderes, at ejerforeningen med stor økonomisk og byggeteknisk fordel, sammen kan foretage indhentning af
tilbud fra entreprenører med henblik på indgåelse af aftale med en rammeentreprenør til at forestå udbedring af
bygningsskader, samt udførelse af drift- og vedligehold.
Det vurderes, at de enkelte beboere, trods ensartede bebyggelser, kan have vidt forskellige omfang af bygningsskader.
En eventuel rammeaftale med en entreprenør, kan således foreslås, at indgå med angivelse af enhedspriser,
eksempelvis en kvadratmeterpris for reparation af pudslag etc. Herved vil mange problemstillinger mellem beboerne
formentlig kunne undgås.
Vi er orienteret om, at Sjælsøgruppen A/S var totalentreprenør for opførelse af bebyggelserne og at selskabet er
likvideret som følge af konkurs.
Det vurderes, at der er mulige projekteringsfejl, samt mulige udførelsesfejl, hvorfor ejerforeningen opfordres til at
undersøge, hvorvidt underrådgivere og underentreprenørers garantiperioder er udløbet, eller om forældelse
eventuelt kan være afbrudt af en eller flere i bebyggelserne.
Endelig skal beboerne opfordres til at tage kontakt til deres respektive forsikringsgivere med henblik på erstatning
som følge af mulige bygningsskader.
Med venlig hilsen

Niels Møller Salomonsson

