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ANNONCE

HVIDE SANDE   For abonnenter

Facader udsat for massivt råd: 54 feriehuse med
markant beliggenhed renoveres for tocifret millionbeløb

Træfacaderne på Slusehusene er hårdt ramt af svampeangreb;
der er brugt uimprægneret grantræ, der ikke er velegnet til det
barske vejr i Vestjylland.
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Poul Osmundsen polo@dbrs.dk

Mest læste
HVIDE SANDE

Facader udsat for massivt råd: 54
feriehuse med markant beliggenhed
renoveres for tocifret
millionbeløb 

HVIDE SANDE

Hvide Sande-par vil på eventyr i
Caribien - men det bliver ikke
ombord på Monsoon 

RINGKØBING-SKJERN

Sådan ser tallene ud: Her er ugens
regnskaber fra Ringkøbing-Skjerns
virksomheder 

RINGKØBING-SKJERN

Overskuddet stiger: Butik i Hvide
Sande fik millionoverskud 

HVIDE SANDE

Hvis klager over Netto-finte bliver
afvist: Sådan vil dagligvarebutik i
Søndervig blive placeret 

RINGKØBING-SKJERN

Rauhe & Jespersen ApS i Sdr

Lyt til denne artikel

0:00 / 3:12 1X

Følg med her: Få seneste nyt om
trafik og politi

Jannie ser frem til ikke at skulle
modregnes i folkepensionen -
men afskaffelse ...

Fik franarret kode 
Løvbjerg: Kan du g
to kvinder og d... 

Slusehusene ved afvandingsslusen i Hvide Sande skal nu have fornyet facaderne. Foto: Christian
Baadsgaard
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HVIDE SANDE: 54 boliger ved afvandingsslusen skal nu gennem en stor
renovering til 11 millioner kroner, idet træfacaderne skal fornyes.

- Facaderne har været udsat for et omfattende rådangreb, fortæller Erik Clausen,
formand for ejerforeningen.

- Vi havde i de forløbne år foretaget udskiftning af enkelte rådangrebne
facadebrædder hist og her, men i marts 2020 gik vi grundigere til værks for at få
et overblik over rådangrebenes skader og omfang.

ANNONCE

- Vi hyrede en rådgiver, Erik Borg, der har stor erfaring med rådangreb og andre
bygningsskader, og hans undersøgelse viste, at der var rådangreb i alle dele af
facaderne i større eller mindre omfang.

Undersøgelserne blev i oktober 2021 suppleret med udtagning af prøvefelter,
hvor store facadefelter blev fjernet på to repræsentative slusehuse, og de bagved
liggende konstruktioner blev inspiceret.

- Disse prøvefelter bekræftede den første rapport om rådangrebene, men det
kunne også konstateres, at de konstruktionsdele, der lå bag facadebrædderne,
herunder gipspladerne, til stor lettelse for os ikke var angrebet.

Uimprægneret grantræ
- Det er svampen korkhat og andre svampetyper, der angriber facaderne.
Svampene trædre mange steder frem gennem bræddernes overflade, men de
kan også trives usynligt bag overfladen og først træde frem, når det bagved
liggende træ er nedbrudt, fortæller Erik Clausen.

- Ved prøvetagningerne er set flere eksempler på, at granbræddernes overflade
ser sund ud, men at svampesporer trivedes bag overfladen.
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- Årsagen til de omfattende rådangreb er, at der har været anvendt
uimprægneret grantræ til fadebrædderne; dette træ har en meget åben
overflade, især ved skiftende sol- og vejrpåvirkninger, og er derfor ikke velegnet
til det barske vestjyske klima.

- Desuden er enkelte af konstruktionsmæssige detaljer, der er blevet anvendt
ved etablering af husene uhensigtsmæssige i forhold til at forebygge råd, men
var anerkendte og almindeligt anvendte ved Slusehusenes opførsel.

ANNONCE

Ejere må betale
Ejerforeningen må selv betale for renoveringen.

- Holmsland Klit Turistforening (HKT) har været bygherre ved Slusehusenes
opførsel i 2003-2005 med forskellige lokale firmaer som håndværkere. Vi har
været i dialog med HKT om et bidrag fra foreningen til den nødvendige
udskiftning af fadebeklædningen, men HKT har ikke kunnet deltage i en
finansiering, da et mangelskrav fra ejerforeningen ville være forældet, fortsætter
Erik Clausen.

- Ejerforeningen har herefter bedt den rådgivende ingeniør Erik Borg om at
udarbejde et projekt til fornyelse af Slusehusenes facader. Den væsentligste del
af dette projekt er, at de rådangrebne granbrædder erstattes med brædder af
trykimprægneret fyrretræ af kvaliteten NTR A.

- Det er en yderst modstandsdygtig trækvalitet, som også kan tåle at være
placeret tæt på terræn. Der er også i projektet - hvor det er muligt - indarbejdet
konstruktionsdetaljer, der giver en konstruktiv beskyttelse af træfacaderne.

Renoveringen gennemføres i tre etaper i 2022, 2023 og 2024. Den første etape
overfatter de vestligste af Slusehusene, og begynder sidste i marts.

Har du spørgsmål til livet i Ringkøbing-Skjern Kommune, eller er der noget, du undrer dig over? 
Hjælp os med at undersøge de historier, der har betydning for dig.
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