
Sager med gulve

Skimmel under nye gulve 
med plastfolie direkte mod 
beton eller mod EPS-beton 



Spørgsmål vedr. skimmel

Skønsmanden bedes oplyse, om der kan konstateres 
skimmelsvamp under trægulvene og i bekræftende fald, i 
hvilket omfang?



Undersøgelsesmetoder

Skimmelregistrering

- Visuel undersøgelse

Prøvetagning

- Aftryksprøver med agarskåle fx indeholdende V8-agar

- Mycometerprøver (NAHA aktivitetsbestemmelse)

- DNA-prøver

- Tapeprøver





Erfaring fra tagkonstruktion



Analyseresultater



Spørgsmål vedr. årsag til skimmel

Skønsmanden bedes oplyser, hvad der må antages at 
være årsagen til skimmelvæksten.



Krav til fugtniveauer

Krav i forhold til:

Udbudsmaterialet Max. 85 % RF

Gulvfakta henviser til SBi anv. 224

SBi anv. 224 – Trægulv lagt på fugtspærre Max. ? % RF

SBi anv. 224 – Trægulv lagt på betondæk 

Byg-Erfa

Max. 65 % RF 

Max. 90 % RF

Gulvleverandøren krav Max. 90 % RF

Byg-Erfa 05 12 31 – Skimmel i bygninger Max. 70 % RF



Kontrol af fugtforhold

Fugtmåling

- Fugtmåling i rumluft

- Stikbensmåling

- Kapacitiv fugtmåling

- Højfrikvensmåling

- Neutronkildemåling

- Sondemåling mellem beton og fugtspærre

- Sondemåling i borehuller

- Dataloggermåling

- Materialeprøver til veje-tørre-veje analyser



Kapacitiv fugtmåling



Termografi



Fugtmåling i betondæk



Materialeprøve fra betondæk



Materialeprøve fra tyndpuds



Materialeprøve fra EPS-beton



Vurderingskriterier



Diverse fugtmålinger



Undersøgelsesresultater 
fra betondæk



Samlet skimmelregistrering

Betondæk med svømmende gulv på PE-folie

• Tapeprøver – 42 prøver, heraf viser 9 stk. vækst, svarende til 20% 
af de udtagne prøver.

• Aftryksprøver – 42 prøver, heraf viser 31 stk. skimmel i højt niveau, 
svarende til 75% af de udtagne prøver.

• Mycometerprøver – 42 prøver, heraf 38 stk. har et A-niveau og 4 
stk. har et B-niveau. Dvs. der er ikke registreret skimmelvækst på 
betondæk under PE-folie på de udtagne prøver ved denne metode.

• DNA-prøver – 37 prøver, heraf 36 stk. med biologisk aktiv skimmel 
svarende til >95%, og 18 stk. med meget fugtkrævende skimmel 
svarende til ~50%.



Konklusion

• Der er en uacceptabel skimmelforekomst på betondæk under PE-folie i 
stort omfang, generelt med forekomst af biologisk aktiv skimmel, samt 
med tegn på spredt skimmelvækst. 

• Fugtniveauet i betondæk samt i hulrummet mellem betondæk og PE-
folie er overalt over 75%, dvs. med risiko for skimmelvækst. 

• Fugtniveauet i betondæk under PE-folie er i 40% af prøvetagnings-
stederne over 85%.

• Fugtniveauet i betondæk under PE-folie er i små 5% af prøvetagnings-
stederne over 90%.

• Årsagen til den registrerede skimmelforekomst er et for højt fugtniveau 
mellem betondæk og PE-folie kombineret med aflejring af organisk støv 
på betondækket. 



Undersøgelsesresultater fra 
tyndpuds og EPS-beton



Skimmel på tyndpuds



Samlet registrering

Tyndpuds på EPS-beton med svømmende gulv på 
PE-folie

• Tapeprøver – 22 prøver, heraf viser 18 stk. vækst, svarende til 80% 
af de udtagne prøver.

• Aftryksprøver – 22 prøver, heraf viser 20 stk. skimmel i højt niveau, 
svarende til 90% af de udtagne prøver. 

• Fugtindhold i tyndpuds – 22 prøver, heraf 22 stk. med et fugtniveau 
over 75%, 15 stk. med et fugtniveau over 85%, 3 stk. med et 
fugtniveau over 90%.

• Fugtindhold i EPS-beton – 22 prøver, heraf 22 stk. med et fugtniveau 
over 75%, 18 stk. med et fugtniveau over 85%, 13 stk. med et 
fugtniveau over 90%.



Samlet registrering

Tyndpuds på EPS-beton med køkkenskabe 
uden underliggende PE-folie

• Tapeprøver – 6 prøver, heraf viser 3 stk. vækst, svarende til 50% af de 
udtagne prøver.

• Aftryksprøver – 6 prøver, heraf viser 4 stk. skimmel i højt niveau, svarende til
~70% af de udtagne prøver. 

• Fugtindhold i tyndpuds – 6 prøver, ingen prøver med et fugtniveau over 75%.

• Fugtindhold i EPS-beton – 5 prøver, heraf 3 stk. med et fugtniveau over 75%, 
men ingen prøver med et fugtniveau over 85%.



Konklusion

• Det er generelt en uacceptabel skimmelforekomst på tyndpuds under 
PE-folie med tegn på skimmelvækst i stort omfang. 

• Fugtniveauet i tyndpuds under PE-folie er overalt over 75%, dvs. med 
risiko for skimmelvækst. 

• Fugtniveauet i tyndpuds under PE-folie er i 70% af prøvetagnings-
stederne over 85% svarende til krav i udbudsmaterialet.

• Fugtniveauet i tyndpuds under PE-folie er i små 15% af prøvetagnings-
stederne over 90% svarende til krav fra gulvproducenten.

• Fugtniveauet i EPS-beton under tyndpuds er i 80% af prøvetagnings-
stederne over 85% svarende til krav i udbudsmaterialet.

• Årsagen til den registrerede skimmelforekomst er et for højt fugtniveau 
mellem tyndpuds og PE-folie kombineret med aflejring af organisk støv 
på tyndpudsen. 



Hvordan nedsættes risikoen for  
skimmel under svømmende gulve?  

Byggeteknik

• EPS-beton skal leve op til leverandørens datablad og anvisninger.

• Der skal afsættes tilstrækkelig tid til affugtning.

• Det bør overvejes, om fugtspærre af PE-folie skal erstattes med en 
smøremembran eller indeklimapap.

• Der skal stilles krav til rengøring af betondæk før gulvlægning. 

• Øget kontrol af fugtforhold inden gulvlægning, f.eks. via eksterne 
fugtspecialister.

Efteruddannelse

• Der bør ske efteruddannelse af gulvlæggere med fokus på fugtens betydning 
samt oplysning om hvordan fugt måles. 

Faglitteratur

• Byg-Erfa erfaringsblad og andre almen tekniske forskrifter skal opdateres i 
relation til problemets omfang.  
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