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Forord
Nærværende rapport er en sammenskrivning de byggetekniske gennemgange udført af Salomonsson
Arkitekter ApS og registrering af eksisterende forhold udført af Arkitektfirmaet Kamp ApS. Derudover er der
udarbejdet en registrering af fugt indtrængen ved skorstene af DMR Skimmel.
Den byggetekniske gennemgang og registreringen af eksisterende forhold er selvstændige notater. Alle
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.
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Silkeborg d. 27. marts 2018
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

SALOMONSSON ARKITEKTER
LYNGBYGADE 8
8600 SILKEBORG
TLF.: 8681 1888
INFO@SALOMONSSON.DK
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og 2d.pdf roteret (Registrering nr 241)

Tegning: 1.104 blok 5,6 og 7 - stue og 1. salsplan - skanderborg bakker, alle husene - etape 2b, 2c og 2d.pdf roteret - Fase: Registrering nr 241
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Tegning: 1.104 blok 5,6 og 7 - stue og 1. salsplan - skanderborg bakker, alle husene - etape 2b, 2c og 2d.pdf roteret - Fase: Registrering nr 241

Ikke tildelt
1

+ 15/08/2018

" Ikke tildelt

# ingen deadline

$ Ikke udfyldt

% Ingen endelige

" Ikke tildelt

# ingen deadline

$ Ikke udfyldt

% Ingen endelige

godkendelse

2

+ 15/08/2018

godkendelse

3

Tegning: 1.104 blok 5,6 og 7 - stue og 1. salsplan - skanderborg bakker, alle husene - etape 2b, 2c og 2d.pdf roteret - Fase: Registrering nr 241

+ 15/08/2018 " Ikke tildelt
# ingen deadline
godkendelse
Der registreres
- håndvåde bygningsdele i den åbne konstruktion
- ubeskyttet stål, stedvist med korrosion
- pudslag, hvori armeringsjern ikke er korrekt placeret
- skimmellignende vækster på træfiberplade i konstruktionen
- fugtfølsomme materialer i konstruktionen

3

$ Ikke udfyldt

% Ingen endelige

Glas dimension
Glasleverandøren, glasexperten har accepteret glas, såfremt der monteres håndliste, børstet rustfrit stål

4

Tegning: 1.104 blok 5,6 og 7 - stue og 1. salsplan - skanderborg bakker, alle husene - etape 2b, 2c og 2d.pdf roteret - Fase: Registrering nr 241
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SALOMONSSON ARKITEKTER
LYNGBYGADE 8
8600 SILKEBORG
TLF.: 8681 1888
INFO@SALOMONSSON.DK

381 Allehusene Skanderborg Bakker

Adresse :
Genereret af

- 02/11/2018

Faser

- Registrering hus nr 319

Entreprenører

- (TAG) Tagarbejde
- 2 (TØ) Tømrerarbejde
- 8 (VENT) Ventilationsarbejde

Entreprenør
Tegninger
- 1.104 blok 5,6 og 7 - stue og 1. salsplan - skanderborg bakker, alle husene - etape 2b, 2c
og 2d.pdf roteret (Registrering hus nr 319)
- 1.204 blok 5,6 og 7 - facader - skanderborg bakker, alle husene - etape 2b, 2c og 2d
roteret (Registrering hus nr 319)

Tegning: 1.104 blok 5,6 og 7 - stue og 1. salsplan - skanderborg bakker, alle husene - etape 2b, 2c og 2d.pdf roteret - Fase: Registrering hus nr 319

2

4
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2

Tegning: 1.104 blok 5,6 og 7 - stue og 1. salsplan - skanderborg bakker, alle husene - etape 2b, 2c og 2d.pdf roteret - Fase: Registrering hus nr 319

Ikke tildelt
1

+ 13/08/2018

" Ikke tildelt

# ingen deadline

godkendelse

3

$ Ikke udfyldt

% Ingen endelige

Tegning: 1.104 blok 5,6 og 7 - stue og 1. salsplan - skanderborg bakker, alle husene - etape 2b, 2c og 2d.pdf roteret - Fase: Registrering hus nr 319
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+ 13/08/2018

" Ikke tildelt

# ingen deadline

$ Ikke udfyldt

% Ingen endelige

" Ikke tildelt

# ingen deadline

$ Ikke udfyldt

% Ingen endelige

godkendelse

3

+ 13/08/2018

godkendelse

4

Tegning: 1.104 blok 5,6 og 7 - stue og 1. salsplan - skanderborg bakker, alle husene - etape 2b, 2c og 2d.pdf roteret - Fase: Registrering hus nr 319

4

+ 13/08/2018

" Ikke tildelt

# ingen deadline

$ Ikke udfyldt

% Ingen endelige

" Ikke tildelt

# ingen deadline

$ Ikke udfyldt

% Ingen endelige

godkendelse

5

+ 13/08/2018

godkendelse

5

Tegning: 1.104 blok 5,6 og 7 - stue og 1. salsplan - skanderborg bakker, alle husene - etape 2b, 2c og 2d.pdf roteret - Fase: Registrering hus nr 319
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+ 13/08/2018

" Ikke tildelt

# ingen deadline

godkendelse

6

$ Ikke udfyldt

% Ingen endelige

TIL
Ejerforeningen Allé-husene, Skanderborg Bakker
Fr. d. II´s Allé
8660 Skanderborg

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, 8660 Skanderborg.

Sag nr.

Bygherre:

Fr. d. II’s Allé , 8660 Skanderborg.

Dato:

Emne:

Registrering af mulige årsager til eksist. skader på ydervægge
og kommentarer til igangværende reparationer.

Tilsynsnotat nr.:

1439.18
12.09.2018
1

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

Side 2 af 5

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.

Side 3 af 5

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.

Side 4 af 5

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:

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

Sag nr.

Bygherre:

Fr. d. II’s Allé , 8660 Skanderborg.

Dato:

Emne:

Registrering af fugt indtrængen ved skorstene

Tilsynsnotat nr.:

1439.18
10.04.2019
2

Indledning:
I forbindelse med udførelse af drift og vedligehold af Alle husene på Fr. D. II Allé er vores opmærksomhed i nærværende tilsynsnotat
rettet mod utætheder i tilslutninger omkring skorstene i tagkonstruktion. Tilsynet er udført på Fr. D. II Allé 351, 8660 Skanderborg.
Eksist. forhold:
Der er udført reparationer på eksisterende skorstene af flere omgange og DMR var til stede og foretage fugtmålinger og besigtige
skorsten. DMR er rekvireret igennem bygningsejers forsikringsselskab.
Tilsynet er udført onsdag d. 10.04.19, i tørvejr 2 gr.
Generelt:
De murede skorstene med isokern er antageligvis ikke fugtsikret mellem isokern og teglsten.
Som Byg-erfa om skorstene figur 4. viser bør der være en indlagt fugtspærrer mellem isokern og skalmur.
Fugtspærrer skal føres min. 200 mm op af isokernen og fastkøres med pap søm og klæbeasfalt. Fugtspærrer skal føres helt ud til
murens forkant og fastklæbes for at hindre vand indtrængen.
Fugtspærrer kan udføres som murpap PF 2000 eller tilsvarende.

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:
Sideinddækning er udført som reparation.
Inddækning er udført og afsluttet med et Y
klemstykke, der er monteres i skorsten med
skruer. Y klemstykket efterlader plads til
elastisk fuge i toppen, som er fuldt med grå
elastisk fuge.
Inddækning er ikke rillet ind i murværket.
Tilfældet gør sig gældende ved murkrone på
begge sider af skorstenen.

FOTO 3:
Eksisterende mørtelfuger er utætte. Fugt fra
underside af skorsten løber ud af fugerne og
ned ad murværket.
Beton skorstensafslutning er antageligvis
støbt på stedet direkte på vandnæse og
teglsten.
Fuge mellem vandnæse og
skorstensafslutningen er hård og med revner.
Det antages at der mangler murpap mellem
beton og teglsten.
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FOTO 4:
Tilsætning mellem tag og skorsten er
repareret. Det antages at zinkinddækningen er
monteret i ind rillet ind i fuge, der er kradset
ud. Zinkinddækningen er afslutningsvis tætnet
med elastisk fuge.

FOTO 5:
Skorstensinddækning ved Fr. D. II Allé 349
synes monteret med montageskruer i
murværk, Toppen af zinkinddækningen er ind
rillet i murværket og afslutningsvis fuget med
elastisk fuge.
Boligejer oplyser, det er utæt og i større
omfang end Fr. D. II Allé 351.
Her er fuger mellem betonlåg og murværker
ligeledes hårde og revnede og skal skiftes.

Bilag:
Murkrone princip fra Mur-Tag – Teknologisk institut.
Byg-erfa blad om små murede skorstene – erfaringsblad (27) 100526
Med venlig hilsen

Christian Øster
Bygningskonstruktør MAK
Direkte
E-mail

52 192 460
Co@kampaps.dk

DMR Skimmel

FUGTUNDERSØGELSE
Frederik d. ll´s Alle 351, 8660 Skanderborg

Rekvirent:

Topdanmark Forsikring
Borupvang 4
2750 Ballerup
Att.: Ole Lorenzen

Dato:

15. maj 2019

DMR-sagsnr.:

2019-800-076 2019-05-15

Skadenr.:

612 873 087

Din rådgiver gør en forskel…
Ry
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Frederik d. ll´s Alle 351, 8660 Skanderborg

Side 1

Fugtundersøgelse, Frederik d. ll´s Alle 351, 8660 Skanderborg
Topdanmark forsikring har kontaktet DMR Skimmel for at få foretaget en vurdering af fugtforhold i boligen på ovenstående adresse.
Undersøgelserne er gennemført den 10. og 24. april samt den 9. maj 2019.
Baggrund
Der er tidligere konstateret fugtproblemer i tilknytning til ydervæg og loft omkring skorstenen
i børneværelset på 1. salen. Ifølge det oplyste er forholdet forsøgt udbedret ved skorstenen
med ny løskantinddækninger mv. De tidligere udbedringsarbejder har dog ikke løst problemet,
hvorfor bagmur og betonloft stadig er fugtige i børneværelset på 1. salen.
Formål
Formålet med DMR’s undersøgelser har været at undersøge og vurdere årsag til vandindtrængning ved skorstenen, samt omfangsbestemme fugt i bygningskonstruktioner ved og omkring
skorstenen i børneværelset på 1. salen - herunder anvise nødvendig udbedringsvejledning.
Undersøgelser
Bygningsbeskrivelse
Der er tale om et halvt dobbelthus opført i 2007, se foto 1-2.
Bygningen er opført med isoleret letbeton bagmur med facadepuds, og er opført på støbte
isolerede fundamenter og terrændæk. Etagedæk og tagkonstruktion er udført i betonelementer.
Tagkonstruktionen er udført som et fladt tag med tagbelægning af tagpap.
Skorstenen er udført gennemgående fra stueetage indtil ca. en meter over tag. Skorstenen er
muret op som halvstensmurværk.
Brændeovn i stueetagen er af typen Hwam 3320 vægmonteret.
Indvendigt
Vægge og loft i børneværelset på 1. sal er systematisk undersøgt visuelt og med fugtmåler.
Skorsten i børneværelse på 1. sal er generel tør med ~50 Gann digits, dog lokal fugtig ved
loft med ~110 Gann digits, se foto 3.
Ydervæg mod loft bag demonteret skab er lokalt fugtigt med ~110-120 Gann digits, se foto 4.
Indtil cirka to meter fra skorstenen er betonloftet halvtørt til fugtigt med ~75-95 Gann digits,
se foto 5.
Tilpasningsstykke til demonteret skab er vådt med >26 % træfugt, ligesom bagside af demonteret skab er vådt og skimmelangrebet, se foto 6.
Udvendigt
Der er udført inspektionsåbning til skorstenens indvendige side over tag. Skorstenens opbygning er registreret som skitseret på bilag 2A.
Skorstenen er generelt mere fugtig ved top end mod tagoverflade, se foto 7.
Mursten har dårlig vedhæftning og ”slipper” over savspor, se foto 8.
Dråbedannelser på krydsfiner og selve krydsfineroverfladen er våd, se foto 9.
Krydsfiner er våd med >26 % træfugt, se foto 10.
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Der registreres kondensdryp på fugtspærre ved bagmur. Fugtspærre til udledning af slagregn
mangler, og der er mangelfuld udfyldning af mørtelfuger, se foto 11.
Der mangler fugtspærre i hjørne over opfugtet skorsten/ydermur/loft i børneværelse på 1.sal,
se foto 12.
Mursten er flere steder revnede og har dårlig vedhæftning, hvorfor der er risiko for vandindtrængning, se foto 13.
Konklusion
Der er udført fugtspærre i skorstenen, den er dog ikke udført korrekt jf. BYG ERFA (27) 99 12
22 gældende fra 22.12.1999 til 26.05.2010, hvor den afløses af BYG ERFA (27) 10 05 26.
Udførelse af fugtspærren er generelt mangelfuld, og der er sammenfald imellem området for
de opfugtede bygningskonstruktioner i børneværelset på 1. salen og den manglende fugtspærre.
Anbefaling
For korrekt udførelse af fugtspærre anbefaler vi, at skorstenens skalmur brydes ned til 1.
skifte over zink-løskant (er markeret på tegningsbilag 2B). Herefter mures skorstenen op på
ny, og der etableres fugtspærre jf. BYG ERFA (27) 10 05 26. I hovedtræk omfatter arbejdet
følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbejdsområdet omkring skorstenen dækkes af med krydsfinersplader for at beskytte
tagpappen.
Afdækningsplade på skorstenen demonteres og lægges i depot for senere genmontering.
Teglsten nedbrydes forsigtigt og lægges i depot for senere indmuring. Revnede/knækkede mursten indmures som kopper på bagside, alternativt erstattes de med nye af
samme type.
Udførelse af fugtspærre samt genopmuring af skorsten jf. BYG ERFA (27) 10 05 26.
Der bør være særlig opmærksomhed på udførelsen af overlæg samt om/op- og tilbagebukninger af fugtspærren for tæthed.
Når skorstenen er muret op på ny, kan bygningskonstruktioner i børneværelset på 1.
salen affugtes til sædvanligt niveau.
Områder med misfarvninger på bygningskonstruktioner i børneværelse afvaskes med
f.eks. Protox Hysan efter producentens anvisninger.
Afvaskede områder kan herefter behandles malerfagligt korrekt hvis nødvendigt.
Demonteret skabselement bør udskiftes med nyt.
1. sal grundrengøres ved støvsugning med Hepa-filter, udluftning og aftørring af støv
på alle vandrette overflader med almindeligt rengøringsmiddel.
Det bør undersøges om tætningssnor ved gennemføringsrør fra brændeovn er udført
korrekt, da varm fugtig rumluft ellers kan kondensere i skorsten.

Såfremt der skulle være spørgsmål til ovenstående, eller der ønskes yderligere rådgivning, kan
understående kontaktes på 2550 5523 eller på dt@dmr.dk.
Med venlig hilsen
Dansk Miljørådgivning A/S
Projektleder

Kvalitetskontrol

Dennis Thagaard
Arkitekt cand.arch.

Henrik Vig Arvad
Bygningskonstruktør

2019-800-076 2019-05-15

DMR Skimmel

Frederik d. ll´s Alle 351, 8660 Skanderborg

Bilag:
Bilag 1:
Bilag 2A:
Bilag 2B:
Bilag 3:
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Fotodokumentation.
Eksisterende skorstensforhold.
Fremtidige skorstensforhold.
Generelt om måle- og analyseforhold.

Referencer og baggrundslitteratur:
/1/
Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger.
By og Byg Anvisning 204. Statens Byggeforskningsinstitut.
1. udgave, 2003.
/2/

Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst.
By og Byg Anvisning 205. Statens Byggeforskningsinstitut.
1. udgave, 2003.

/3/

Fugt i bygninger.
SBi-anvisning 224, 2013.

/4/

Free Professional Online Humidity Calculator.
http://www.humidity-calculator.com

/5/

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp –
Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning.
Sundhedsstyrelsen, 2009.
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Fotodokumentation
Sagsnr.:
Adresse:

Bilag 1

2019-800-076 2019-05-15
Frederik d. II´s Alle 351, 8660 Skanderborg

#1 Luftfoto fra krak.dk.

#2 Ejendommen set fra Frederik d. II´s Alle.
Undersøgelser 10.04 - 24.04 – 09.05

#3 Skorsten i børneværelse på 1. sal er
generel tør med ~50 Gann digits, dog lokal
fugtig ved loft med ~110 Gann digits.

#4 Ydervæg mod loft bag demonteret skab
er lokalt fugtigt med ~110-120 Gann digits.

#5 Indtil cirka to meter fra skorstenen er
betonloft halvtør til fugtig med ~75-95
Gann digits.

#6 Tilpasningsstykke til demonteret skab er
vådt med 26 % træfugt, og bagside af demonteret skab er vådt og skimmelangrebet.

Sagsnr.: 2019-800-076 2019-05-15

DMR Skimmel

Fotodokumentation

Bilag 1

#7 Skorstenen er generelt mere fugtig ved
top end mod tagoverflade.

#8 Mursten har dårlig vedhæftning og
”slipper” oven for savsporet.

#9 Overfladen på krydsfiner er våd, og der
registreres dråbedannelser på krydsfiner.

#10 Krydsfiner er våd med >26 % træfugt.

#11 Kondensdryp
bagmur.

#12 Manglende fugtspærre i hjørne over
opfugtede bygningskonstruktioner i børneværelset på 1. salen.

på

fugtspærre

Sagsnr.: 2019-800-076 2019-05-15

ved

DMR Skimmel

Fotodokumentation

Bilag 1

#13 Mursten er flere steder revnede og har
dårlig vedhæftning, hvorfor der er risiko for
vandindtrængning.

Sagsnr.: 2019-800-076 2019-05-15
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?

1.

2.

Sag:

2019-800-076 Frederik d. II´s Alle 351

Emne:

Bilag 2A, eksisterende forhold
DMR Skimmel
Industrivej 10A
8680 Ry

Mål:

1:10

Dato:

15.05.2019

?

4.

3.

Nedbrydes og genopbygges fra denne højde
1.

2.

Sag:

2019-800-076 Frederik d. II´s Alle 351

Emne:

Bilag 2B, fremtidige forhold
DMR Skimmel
Industrivej 10A
8680 Ry

Mål:

1:10

Dato:

15.05.2019

Generelt om måle- og analyseforhold

Bilag 3

Fugtmålinger i træ og murværk:
Fugtmålinger på murværk/beton er udført med en kapacitiv fugtmåler af typen Gann Hydromette Uni 1 med B50-sonde. Måleværdierne repræsenterer i beton/tegl en materialedybde på
5-8 cm, og for gips typisk yderste gipslag. Kapacitive fugtmålinger er behæftet med en vis
usikkerhed, men er velegnede til hurtige, relative og ikke-destruktive undersøgelser i bygninger. Måleværdiernes betydning er afhængig af materialernes vægtfylde, og sammenhængen
fremgår af tabel 1 herunder.
Tabel 1
Træ/gasbeton
Gips/letklinker
Tegl/beton

Tørt
10-40
20-50
30-70

Halvtørt
40-60
50-70
70-90

Fugtigt
60-90
70-100
90-120

Meget fugtigt
90-110
100-120
120-140

Vådt
>110
>120
>140

Bemærk at betegnelsen ”fugtigt” ikke nødvendigvis er et udtryk for, at der er risiko for skimmelvækst på overfladen, men alene en relativ betegnelse for fugtindholdet i materialet. Således vil et Gann-niveau på f.eks. 110 typisk ikke være tilstrækkeligt til at understøtte nyvækst
af skimmel på blank tegl eller beton.
Målinger i gips kan endvidere være udført med indstiksmåler/træfugtmåler af typen Gann
Blueline Compact. Disse målinger kan ikke opfattes som eksakte målinger (da måleren er
kalibreret til træ), men kan bruges referencemæssigt. Tør gips vil oftest måles til <10 %,
mens opfugtet gips måles til >20 %.
Fugtmålinger i gips, tegl, beton eller træ kan være udført med kapacitiv måler af typen
Tramex Moisture Encounter Plus. Kapacitive fugtmålinger er behæftet med en vis usikkerhed,
men er velegnede til hurtige, relative og ikke-destruktive undersøgelser i bygninger. Måleværdiernes betydning er afhængig af materialernes vægtfylde og angives med direkte visende
viser.
Fugtmålinger af træfugt er udført med en resistiv fugtmåler (indstiksmåler/træfugtmåler) af
typen Gann Compact Blueline.
Fugtmålinger af træfugt i dybden er udført med en resistiv fugtmåler (indstiksmåler/træfugtmåler) med 45 mm isolerede hammerelektroder tilkoblet Trotec T3000 måleinstrument.
Fugtmålinger i træ med indstiksmålinger er relativt nøjagtige med en usikkerhed på under 10
%. I indeklimaet (ved ca. 20 °C) indikerer måleværdier over ~16 %, at træet er uhensigtsmæssigt opfugtet. Måleværdier over 20 % påviser, at træet er kraftigt opfugtet og ved ca. 28
% er træets celler vandmættet. Ved træfugt på over 16 % er der risiko for skimmelsvampevækst, mens værdier på over 20 % medfører risiko for trænedbrydende svampe og/eller råd.
I udeluftsventilerede og uopvarmede konstruktioner som tagrum og krybekældere kan fugtniveauer være meget svingende.
Måling af luftfugt:
Måling af luftfugtighed og -temperatur er målt med en Trotec T-3000 efter > 5 minutters ligevægt). I en karakteristisk bolig vil RF variere imellem 40 og 70 % hen over året, med de laveste niveauer (ca. 40-45 %) fra januar til marts, og de højeste niveauer (60-70 %) omkring
september. RF afhænger dog af boligens aktuelle brugsmønster og ventilationsforhold samt af
udeluftens fugtighed og temperatur, hvorfor der forekommer afvigelser fra ovenstående. På
baggrund af temperatur og relativ luftfugtighed kan der foretages en beregning af luftens
absolutte luftfugtighed (g/m3), som – sammenholdt med en samtidig værdi i udeluften – kan
give en idé om bygningens fugtbelastning. Den absolutte luftfugtighed og fugttilskuddet afhænger af bygningens brugs- og ventilationsforhold samt af udeluftens fugttilstand og årstiden.
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Byggesag: Besigtigelse, Fr. d. II’s Allé, 8660 Skanderborg.

Sag nr.

Bygherre:

Dato:

Emne:

Fr. d. II’s Allé, 8660 Skanderborg.
Besigtigelse af tagnedløb ved carport

1439.18
30.04.2019

Tilsynsnotat nr.:

3

Indledning:
Efter teknisk gennemgang på Fr. D. II’s Allé 311, hvor boligejer oplyser om nyligt afskallet puds på ydersiden på hjørnet af carporten.
Dette kan konstateres at være forårsaget af et nedløbsrør med utætte samlinger. Ejer oplyser at tætningsbånd ved nedløbsstuds kunne
adskille med lethed fordi båndet var mørt. Tætningsring i øverste rør bøjning er mørnet væk og smuldrede fra hinanden ved
demontering af rør. Rør er udført i PP materiale (Polypropylen, plast).
Udførelsen af indvendigt tagnedløb er ikke udført korrekt idet rørsamlinger ikke er ført tilstrækkeligt ind i mufferne. Rørsamlinger under
tagrender skal efterses. Tætningsringe skal kontrolleres. Tagrendestudser skal udskiftes. Væggen skal renses for løst puds og påføres nyt pudslag.
Tilsynet er udført mandag d. 30.04.19, i tørvejr 19 gr.

Registrering:
FOTO 1:
Eksisterende rørsamling er ikke udført korrekt. Rør skal føres helt
ind i muffen for at sikre tætning.
Tilstødende vægge er ikke afsluttes korrekt med facadepuds.

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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FOTO 2:
Øverste rørbøjning har ingen tætningsring. Tætningsring er
smuldret væk.

FOTO 3:
Tagnedløb indmuret i letklinkerblokke. Tilstødende vægge
besværliggør at opnå tilfredsstillende tæthed ved rørsamlinger.
Ved utætheder kan tagvand trænge ud bag facadepudsen og
forårsager afskallinger.

FOTO 4:
Afskalling på udvendig facade ved carport. Større område af puds
har sluppet væggen.

