
Undersøgelse og vurdering af fugt
og skimmelsvampe i bygninger

Ole Valbjørn

By og Byg Anvisning 204

Statens Byggeforskningsinstitut 2003



Titel Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger
Serietitel By og Byg Anvisning 204
Udgave 1. udgave
Udgivelsesår 2003
Forfatter Ole Valbjørn
Redaktion Gusta Clasen
Sprog Dansk
Sidetal 132
Litteratur-
henvisninger Side 108-113
English
summary Side 106-107
Emneord Skimmelsvampe, fugt, bygningsundersøgelser, sundhedsrisici,

indeklima, ventilation

ISBN 87-563-1164-8
ISSN 0106-6757

Pris Kr. 275,00 inkl. 25 pct. moms
Tekstbehandling Winnie Larsen, Yelva Jensen
Tegninger Ove Nesdam
Omslag Suzanne Gravesen
Tryk Nørhaven Book

Udgiver By og Byg
Statens Byggeforskningsinstitut,
P.O. Box 119, DK-2970 Hørsholm
E-post by-og-byg@by-og-byg.dk
www.by-og-byg.dk

Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: By og Byg Anvisning 204:
Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (2003)

E-bog ISBN 87-563-1252-0
Pris Kr. 206,25 inkl. 25 pct. moms



5

Indhold

Forord ................................................................................................... 7

Sammenfatning .................................................................................... 8

Introduktion: Skimmelsvampe i bygninger og deres betydning for

sundheden ......................................................................................... 10

Under hvilke forhold kan skimmelsvampe vokse?......................... 10

Hvordan udsættes personer for skimmelsvampe?........................ 12

Hvilken betydning har skimmelsvampe for sundheden? .............. 12

Konklusion om skimmelsvampe .................................................... 15

Tilstandsundersøgelse af  en bygnings fugtforhold og

skimmelsvampevækst ........................................................................ 17

Planlægning af  tilstandsundersøgelsen ....................................... 17

Den praktiske gennemførelse af  undersøgelsen .......................... 23

Hjælpemidler til en tilstandsundersøgelse .................................... 27

Beskyttelse mod eksponering for skimmelsvampe ....................... 30

Årsager til vækst af  skimmelsvampe i bygninger .............................. 32

Materialernes tilstand og vækstforhold ......................................... 32

Konstruktioner med risiko for fugtskader ....................................... 33

Checkliste vedrørende årsager til lugt, fugt og mug i en bygning 35

Måling af  temperatur og fugt ............................................................. 42

Oversigt over instrumenter og metoder ......................................... 43

Måling af  temperatur ..................................................................... 43

Måling af  fugt i indeluften og i hulrum .......................................... 45

Måling af  fugt i materialer ............................................................. 45

Drænforhold og grundens fugtighed ............................................ 50

Måling af  ventilation og luftoverførsel ................................................ 51

Oversigt over instrumenter og metoder ......................................... 51

Målinger af  volumenstrøm ............................................................. 53

Målinger af  den samlede ventilation og luftoverførsel .................. 54

Måling af  skimmelsvampe og deres vækst ....................................... 57

Hvornår er det relevant at måle på væksten af  skimmelsvampe? 57

Generelt om måling og analyse .................................................... 58

Skimmelsvampe på eller i materialer ............................................ 62

Skimmelsvampe i støv ................................................................... 65

Andre mikroorganismer og allergener .......................................... 69

Vurdering af  fugtens betydning

for væksten af  skimmelsvampe ......................................................... 71

Materialefugtens betydning ........................................................... 71

Materialernes modstandsdygtighed overfor vækst ....................... 76



6

Eksempler på beregning af  kritisk fugtighed i konstruktioner ...... 77

Hvornår er luftfugtigheden for høj? ................................................ 79

Ventilation og brugervaners betydning for vækst ......................... 81

Vurdering af  skimmelsvampevækst og dens betydning for

 sundheden ........................................................................................ 83

Skimmelsvampe og deres voksesteder ........................................ 83

Eksponering for skimmelsvampe .................................................. 86

Eksponeringens specifikke styrke ................................................. 87

Legionella i luftbefugtningsanlæg og vandinstallationer ............... 92

Samlet vurdering af  fugt og vækst af  skimmelsvampe ..................... 93

Summary .......................................................................................... 106

Litteratur ........................................................................................... 108

Bilag A: Skemaer til en tilstandsundersøgelse ................................ 114

Oversigt over skemaer: ............................................................... 114

Skema 1: Bygningsbeskrivelse ................................................... 115

Skema 1, side 2 ........................................................................... 116

Skema 2: Interview om tilstand, anvendelse og eventuelle

problemer .................................................................................... 117

Skema 3: Besigtigelse af  en bygnings udvendige

vedligholdelsestilstand ................................................................ 118

Skema 4: Besigtigelse af  en bygnings tagrum ........................... 119

Skema 5: Besigtigelse af  en bygnings kælder, krybekælder

 og dæk ....................................................................................... 120

Skema 6: Besigtigelse af  en bygnings installationer .................. 121

Skema 7: Besigtigelse af  en bygnings vådrum .......................... 122

Skema 8: Besigtigelse af  fugt og skimmel i bygningens rum,

gangarealer o.l. ........................................................................... 123

Skema 9: Oversigt over resultater af  bygningens og

installationernes tilstand vedrørende fugt og skimmelsvamp

(eksklusive opholdsrum) ............................................................. 124

Skema 10: Oversigt over resultater fra opholdsrum med fugt og

skimmelsvampe. .......................................................................... 125

Skema 11: Oversigt over undersøgte rum uden fugt, skimmel

eller lugt af  mug .......................................................................... 126

Skema 12: Samlet vurdering af  fugt, skimmelsvampe,

eksponering og sundhedsmæssig betydning ............................ 127

Skema 12, side 2: ........................................................................ 128

Stikordsregister ................................................................................ 129



7

Forord

Fugt og skimmelsvampe er ødelæggende for bygninger og kan være

sundhedsskadelige for brugerne. Det er derfor vigtigt at have kend-

skab til, hvordan man kan undersøge, om der er vækst af  skimmel-

svampe i en bygning eller der forekommer forhold, som kan forårsage

eller fremme fugt og skimmelsvampevækst. Denne anvisning beskri-

ver en metode til at gennemføre en tilstandsundersøgelse af  bygnin-

ger for fugt og skimmelsvampevækst.

Anvisningen er udarbejdet som en del af  forskningsprogrammet

“Skimmelsvampe i Bygninger”, 1998-2002. Forskningsprogrammet har

modtaget støtte fra: Arbejdsministeriet (nu Beskæftigelsesministeriet),

Arbejdstilsynet, By- og Boligministeriet (nu Økonomi- og Erhvervsmini-

steriet), Forskningsministeriet (nu Ministeriet for videnskab, teknologi

og udvikling), Forskningsministeriets Byggedirektorat (nu Statens

Forsknings- og Uddannelsesbygninger), Forsvarets Bygningstjeneste,

Grundejernes Investeringsfond, Fonden Realdanmark, Forsikring og

Pension, Birch & Krogboe samt Direktør E. Danielsen og Hustrus

Fond. Boligselskabernes Landsforening har støttet udgivelsen af  pje-

cer.

Følgende deltagere i forskningsprogrammet takkes hermed for bi-

drag, ideer, nye data og kommentarer til anvisningen: Eva B. Møller,

Birch & Krogboe; Mikael Østergaard Hansen, Østergaard bygge- og

indeklimateknik a/s; Hans Kragh og Kurt Hansen, Rambøll; Klaus Niel-

sen, Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma; Jens Brendstrup og An-

ne Abildgaard, Cowi; Lisbeth Larsen og Anne Pia Koch, Teknologisk

Institut; Morten Reeslev, Københavns Universitet; Kristian Fog Nielsen,

Biocentrum-DTU. Og fra By og Byg: Peter A. Nielsen, Suzanne Grave-

sen, Søren Skibstrup Eriksen, Morten Hjorslev Hansen og Ernst Jan

de Place Hansen.

Vedrørende skimmelrenovering henvises der til By og Byg Anvis-

ning 205: „Renovering af  bygninger med skimmelsvampevækst”

(Koch & Nielsen, 2003).

By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut

Afdelingen for Energi og Indeklima

Januar 2003

Erik Christophersen

Forskningschef
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Sammenfatning

Anvisningen beskriver en metode til at gennemføre en tilstandsunder-

søgelse af  bygninger for fugt og skimmelsvampevækst. Den henven-

der sig primært til fagfolk, som har erfaring med bygningsundersøgel-

ser. For andre, der bliver involveret i at gennemføre eller følge en un-

dersøgelse af  skimmelsvampe i en bygning, giver anvisningen en god

baggrund til at kunne vurdere de fundne resultater og konklusioner.

Anvisningen indledes med en introduktion om skimmelsvampe og

de helbredsmæssige virkninger, som skimmelsvampene kan have for

personer, der udsættes for dem. Dernæst gennemgår anvisningen,

hvordan en tilstandsundersøgelse af  en bygning med henblik på fugt

og skimmelsvampevækst kan gennemføres. Til hjælp er der udviklet

en række hjælpeskemaer, tabeller og en checkliste, som kan bruges

dels under selve tilstandsundersøgelsen og dels ved den efterfølgen-

de vurdering. Hjælpeskemaerne og vurderingsskemaet fremgår af  et

appendiks og kan downloades fra nettet på www.by-og-byg.dk. I for-

bindelse med denne del af  anvisningen indgår desuden vejledning i,

hvordan undersøgeren ved undersøgelsen skal sørge for beskyttelse

af  sig selv og personer, der opholder sig i bygningen.

Anvisningen gennemgår målemetoder til måling og prøvetagning

af  bl.a. fugt og skimmelsvampevækst i materialer og i luften samt nød-

vendige oplysninger om metoder til at bedømme, om der er tilstrække-

lig ventilation til at fjerne brugsfugt og til at undersøge, om der er risiko

for infiltration af  luft fra konstruktioner med skimmelvækst til opholds-

rum.

Der er lagt vægt på at forsyne læseren med de nødvendige oplys-

ninger til at vurdere undersøgelsens måle- og analyseresultater. Der er

blandt andet listet en række erfaringstal og vurderingskriterier, som

kan bruges til den efterfølgende vurdering af  måleresultaterne. Til

denne samlede vurdering er der udarbejdet fire oversigtsskemaer,

med hvilke man kan få hjælp til at bedømme risikoen for vækst og for

sundhedsmæssige effekter.

Ved hjælp af  anvisningens forskellige værktøjer vil bygningsunder-

søgeren med stor sikkerhed kunne pege på årsager til problemer og

etablere et beslutningsgrundlag for at løse fugtproblemerne og reno-

vere (sanere) for skimmelsvampe i den undersøgte bygning. Resulta-

terne af  den samlede undersøgelse vil desuden også kunne tjene til

at vurdere den sundhedsmæssige betydning af  skimmelsvampevækst

i en bygning, herunder om det vil være nødvendigt at etablere midler-

tidige foranstaltninger.
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Anvisningen sluttes med en omfattende litteraturliste, herunder

henvisning til BYG-ERFA erfaringsblade, der indeholder specifikke løs-

ninger på fugt og skimmelsvampeskader i forskellige bygningsdele og

konstruktioner. Desuden indgår der et detaljeret stikordsregister.
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Introduktion: Skimmelsvampe i bygnin-
ger og deres betydning for sundheden

Skimmelsvampe med sporer og mycelierester findes både udendørs

og indendørs. I bygninger uden fugtproblemer varierer antallet og

slægterne med forekomsten udendørs og derfor med årstiden. Se evt.

nærmere om svampe og skimmelsvampe i (Thougaard, Kahl & Grave-

sen, 1994).

I fugtige bygninger udvikler der sig tillige en særlig gruppe skim-

melsvampe afhængigt af  fugt, temperatur og de fugtige materialers

bestanddele.

Figur 1. Skimmmelsvampe-
vækst  på aftryksplade fra
tapet efter dyrkning ved 25
°C i 7 dage (medium V8
med antibiotika). Der ses
bl.a. Cladosporium, Penicil-
lium, Aspergillus og Mucor.
Foto: Birgitte Andersen.

Under hvilke forhold kan skimmelsvampe vokse?

Vækst af  skimmelsvampe opstår ved høj fugtighed i materialer pri-

mært på overfladerne. Fugt er den afgørende betingelse for skimmel-

svampenes vækst, idet de øvrige livsbetingelser, dvs. organisk materi-

ale (fx træ, papir, lim) og en passende temperatur, næsten altid er til

stede i bygninger.

Blandt mykologer anvendes ofte begrebet primære, sekundære og

tertiære kolonisatorer for grupper af  skimmelsvampe, der kan vokse

ved henholdsvis den laveste, midterste og højeste fugtighed i området

75 % til 100 % relativ fugtighed på materialernes overflader. Se tabel 9

i kapitlet „Vurdering af  skimmelsvampevækst og dens betydning for

sundheden“ senere i anvisningen.




