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Angår: Besigtigelse af facader.

Ovennævnte bebyggelse er opført i årene 2003 til ca. 2006 og tjener som ferie-ejerboliger.

Konstruktionen er kortfattet udført på følgende vis:
· Bærende konstruktioner i tag og vægge er udført i lette stålprofiler
· Tagbeklædning er tagpap på krydsfiner
· Fundamenter og gulvplade i beton med opklodset strøgulv i træ.
· De udvendige facader er opbygget af 1 på 2 beklædning med bagvedliggende vandrette

45x45 mm afstandslister pr. 600 m. Bag disse lister er der på de lette stålprofiler monteret
en 9 mm vindspærreplade i gips.

                                                       Udsnit af facadetegning.
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Det bemærkes, at det på daværende tidspunkt projekterede, er i modstrid med nugældende regler
for opbygning af en ventileret facadekonstruktion, idet der ikke er udført en lodret gennemgående
ventilationsspalte mod vindgipsen.

Den projekterede og udførte konstruktion er dårlig ventileret, alene med 25 mm afstand mellem de
inderste brædder, ligeledes giver den forholdsvis åbne facadebeklædning mulighed for
vandindtrængning bag facadebeklædningen og dermed råd/opfugtning af afstandslister og
vindgips.

I forbindelse med besigtigelse på stedet kunne det konstateres, at der specielt på syd- og
vestvendte facader er foretaget delvise udskiftninger af antagelig rådne brædder – den form for
stumpvise udskiftninger af beklædningen kan på ingen måde anbefales, idet vand kan trænge ind i
endetræet og dermed forværre rådangrebet.

Foretagen delvise udskiftninger af facadebrædder, bolig i 2 plan.

Der kunne besigtiges demonterede facadebrædder på stedet. Brædderne er i dimension 25x75 mm
og udført i ubehandlet gran, dog malebehandlet på kanter og yderside. Årreringsbredden er stor,
hvilket indikerer træ med lav densitet og ringe holdbarhed overfor rådangreb. Rundt på husenes
facader kunne da også konstateres svampeangreb. Facadernes restlevetid anses for yderst
begrænset.

Angrebet af svampe på sydvendte gavle.
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Der var foretaget destruktivt indgreb i facaden et enkelt sted.

Fotos viser rådne facadebrædder, rådangrebet afstandsliste og opfugtet vindgips. Ligeledes er der
kort afsted fra belægningen til træfacadens endetræ, hvilket har bidraget til nedbrydning af træet.
Vandindtrængning mellem brædderne og dermed vandpåvirkning og rådangreb af de ubehandlede
gran – afstandslister kan være et alvorligt problem på alle syd- og vestvendte facader.

Stikprøvevis fandtes mange rådangrebne facadebrædder i hele bebyggelsen.

For at få et bedre overblik over skadernes omfang, anbefales det, at der foretages flere destruktive
indgreb strategiske steder i facaderne. Viser disse undersøgelser, at facadebrædderne må
udskiftes, anbefales det, at den nye konstruktion udføres korrekt med lodret gennemgående
ventilationsspalte mod vindgipsen, jf. skitsen nedenfor.

Eksempel på opbygning af facade.
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I en sådan konstruktion udføres afstandslister og sømlægte i trygimprægneret fyrretræ.
Facadebeklædningen kan med fordel ligeledes udføres i trygimprægneret fyrretræ, som 1 på 2
beklædning, eventuel med plan bagside, derved hindres, at mus og andre skadedyr får adgang til
facaden.

Såfremt udskiftningen bliver aktuel, kan der med fordel udføres prøvefelter, således
udbedringsmetoden bliver fastlagt og dermed kan sættes økonomi på sagen i sin helhed.

Med venlig hilsen

Erik Borg

Bilag: skitser af under- og overbrædt i 1 på 2 beklædning med plan bagside.






