Erfaringsformidling

Skimmelsvamp – afhjælpning

Mange problemer med skimmelsvamp
kunne være undgået gennem god byggeskik og fornuftig brugeradfærd.
Forebyggelse eller fjernelse af skimmelsvampe drejer sig først og fremmest om
at fjerne eventuel fugt og nedbringe
eventuel forhøjelse af luftfugtighed i boligers beboelsesrum og konstruktioner.
Opfugtning af konstruktioner kan f.eks.
skyldes utætheder i tag eller facader,
opstigende grundfugt, utætheder i dampspærre eller kuldebroer.
Høj luftfugtighed kan også skyldes uhensigtsmæssig brugeradfærd som f.eks.
manglende opvarmning, ventilation og
udluftning – især hvis der også tørres tøj
indendørs.

Den gode byggeskik
Fugt skal forebygges ved hensigtsmæssig
tilrettelæggelse af byggeprocessen (herunder valg af byggesystem og byggemetode), ved hensigtsmæssig opbevaring af
materialer på byggepladsen og ved eventuel overdækning af byggeriet.
Overalt, hvor der anvendes organiske materialer, skal det nøje overvejes, hvordan
opfugtning forebygges, og eventuel fugt
kan ledes væk. Dette gælder ikke mindst
ved udformning af niveaufri adgang til boliger, ved placering af byggeriet i forhold
til terrænnet samt ved fald- og drænforhold omkring byggeriet.
Boligernes tæthed og ventilationsanlæg
Den øgede tæthed i boligernes klimaskærm stiller øgede krav til boligernes
luftskifte. Det gælder især efter de nye,
skærpede krav i Bygningsreglement 2007.
Ventilationsanlæg dimensioneres til at
fjerne normalt forekommende fugt. Hvis
en bolig afleveres med store mængder
byggefugt, kan et normalt ventilationsanlæg ofte ikke nå at fjerne fugten, før der
opstår vækst af skimmelsvampe. Advarselssignalerne kan være duggede ruder,
opsvellede trægulve, vinduer og døre som
binder m.v.

Kemisk fjernelse af
angreb af skimmelsvamp.
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Ventilationsanlæg skal dimensioneres under hensyn til den enkelte boligs udformning. Det overordnede princip er, at luften
fra beboelsesrum skal suges ud via emhætter, mekanisk udsugning og aftræksventiler i køkken, bad og bryggers, og at
frisk luft skal tilføres fra ventiler i vinduer
eller i vægge i alle beboelsesrum. Antallet
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af udsugningsventiler og mængden af frisklufttilførsel skal tilpasses, efter om boligen
er i flere etager og efter hvordan beboelsesrummene er placeret i forhold til bad,
køkken og bryggers. Luftmængderne skal
styres, så der hverken forekommer træk
eller støj. Hvis en del af en boligs friskluftventiler lukkes, medfører det større lufthastighed og muligvis træk i de resterende
åbne ventiler.

•

Udtørring af byggefugt
Byggefugt ved afleveringen er en fejl, der
kan skyldes en urealistisk tidsplan, dårlig
logistik eller tilrettelæggelse af byggeprocessen.

•

Måling af fugt skal beskrives i udbudsmaterialet og prissættes ved udbudet, så det
ikke medfører ekstra omkostninger for
bygherren. Afhængig af typen af byggeri
og tidspunktet for opførelsen, skal det
overvejes at foretage totaloverdækning af
byggeriet under opførelsen for at forebygge skimmelsvampevækst på organiske
materialer. Det er billigere at forebygge
skimmelsvampevækst end at udtørre og
fjerne den efterfølgende.

•

Hvad gør man, hvis der er
skimmelsvampe?
Skimmelsvampe skyldes altid, at der er
eller har været forhøjet luftfugtighed eller
forhøjet fugtindhold i organiske materialer. I beboelsesrum skal fugtkilden findes
og fjernes, før der foretages afrensning af
skimmelsvampe. Det skal vurderes, om
der er behov for:

•

at ændre uhensigtsmæssig brugeradfærd som f.eks. tøjtørring , manglende
ventilation, udluftning eller opvarmning,
at finde årsager til og udbedre synlige
eller kendte fugtskader som følge af
utætheder i tag eller facader, opstigen
de grundfugt eller kuldebroer,
at udtørre bygningsdele med byggefugt,
at ændre fejlkonstruktioner, som medfører opfugtning af bygningsdele og
beboelsesrum.

Det er vigtigt at undersøge, om det er et
generelt problem i byggeriet, eller om det
kun er et lokalt problem i en enkelt eller få
boliger. I tagrum, i lukkede hulrum og inde
i bygningskonstruktioner skal fugtkilder
også findes og fjernes. Når de er tørlagt,
er det normalt ikke nødvendigt at fjerne de
døde skimmelsvampesporer, da de normalt ikke generer beboerne.
Driftsforhold efter udbedring
Efter udbedring skal friskluftventiler og
aftrækskanaler rengøres jævnligt og det
skal kontrolleres, at luftskiftet er i orden.
Færdsel mellem eksempelvis tagrum og
bolig bør begrænses, da dette vil kunne
medføre spredning af skimmelsvampesporer.
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Fjernelse af skimmelsvamp i tagkonstruktion
kan foretages ved hjælp
af såkaldt isafrensning.
Foto: Icetech/Kim
Daugaard Andersen.

