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Sagsnr. 1931-1 
Dato 28.04.2011 

JCS/hlj 

A/B 19 
c/o Jonas Dhyrbye 
Absalonsgade 19, 1. th. 
1658 København V 

Indeklimaundersøgelse – A/B 19, Absalonsgade 19, kælderen, 1658 København V

Efter aftale har vi den 8. april 2011 besigtiget kælderen i ovennævnte andelsboligforening 
med henblik på at opspore eventuelle mikrobiologiske indeklimaproblemer som f.eks. skim-
melangreb. 

Ved besigtigelsen var repræsentanter fra andelsboligforeningen til stede. 

Undersøgelsen koncentrerede sig om kælderrum mod naboejendom, hvor der i forbindelse 
med oprydning eller flytning, er konstateret misfarvninger på murværk, som mistænkes for at 
være skimmelvækst. 

Undersøgelsesmetoder

Vi har brugt følgende undersøgelsesmetoder: 

Fugtighedsmåling

Træfugtighed måles med den elektroniske fugtighedsmåler Gann Hydromette, blue line com-
pact, for intervallet 0-28 %. 

For murværk og andre bygningsmaterialer kan man få en indikation af fugtindholdet, ved at 
anvende den elektroniske fugtindikator Gann Hydromette HB 30. 

Træfugtigheder over 14 % kan give anledning til skimmelvækst, mens man for trænedbry-
dende svampe skal over 20 %. 

HUSSVAMP LABORATORIET ApS 
Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger 

Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører 

   

Bygstubben 7 · DK-2950 Vedbæk 
Telefon 4566 2662 · info@hussvamp.dk · www.hussvamp.dk 

Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.



 
 
 
 
 
 
  

 2 1931-1 
 

 

Direkte mikroskopi 
 
Prøvematerialet blev undersøgt under stereolup (10-40 ganges forstørrelse) for at konstatere, 
om der er tale om skimmelangreb og for at få et indtryk af omfanget af angrebet. 
Desuden blev skrab fra overfladen eller tyndsnit af prøvematerialet undersøgt i lysmikroskop 
(100-1000 ganges forstørrelse) for at slægts- eller artsbestemme eventuelle skimler. 
I resultatet angives for skimler dels deres vækst på materialet efter en firedelt skala, dels det 
relative antal af sporer også efter en firedelt skala. For bakterier angives det relative antal af 
celler efter en firedelt skala. 
 

Skimmelvækst Antal sporer/bakterieceller 

Betegnelse Dækningsgrad Betegnelse ca. antal/cm² 

ingen 0 % ingen 0 

ringe 1-10 % få 1-100 

moderat 11-50 % en del >100-1000 

massiv 51-100 % mange >1000 

 
Overfladeanalyse med kontaktskåle 
 
Prøver udtages med kontaktskåle med maltekstrakt agar (MEA) ved at presse agarfladen mod 
den bygningsdel, som ønskes undersøgt. Agarskålen inkuberes 3-4 dage ved 28EC og de 
fremvoksede kolonier tælles. 
Resultatet angives efter en firedelt skala med værdierne: ingen, lav, middel og høj kimbelast-
ning. Der angives værdier dels for skimmelsvampe, dels for gær og bakterier. De to sidst-
nævnte grupper kan ikke kendes fra hinanden på koloniernes udseende, men kun under mi-
kroskopet (se artsbestemmelserne). 
 

Betegnelse Antal kolonier 
per skål 

Indikationer  

ingen 0 Ingen skimmelvækst 

lav 1-10 Ingen skimmelvækst, enkelte 
aflejrede sporer i støv, normalt 
baggrundsniveau 

middel 11-50 Ringe skimmelvækst, over 
normalt niveau eller sporeop-
hobning i støv 

høj >50 Moderat til massiv skimmel-
vækst 

 
Kontaktskålen har et overfladeareal på 25 cm². 
Kimbelastningen giver et relativt mål for mængden af kim, som findes i luften omkring prø-
vestedet, og viser direkte koncentrationen af levende kolonidannende enheder på den under-
søgte overflade. 
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Skimmelsvampene arts- eller slægtsbestemmes for at konstatere, om der forefindes allergi-
fremkaldende (A) eller giftproducerende (T) arter. 
Når en art betegnes som dominerende, er det enten fordi den udviser høj kimbelastning (>50 
kolonier), eller fordi mere en 80 % af kolonierne tilhører denne art (både ved middel og høj 
kimbelastning). 
Bakterier artsbestemmes ikke, dog bliver gruppen af Aktinobakterier (= ”Strålesvampe”) an-
givet separat, hvis de forefindes. 
 
 
Undersøgelse 
 

I undersøgt kælderrum er der på vægge mindre misfavninger og saltudtræk. 
 
Der er tegn på opfugtninger fra gulv og cirka 1 – 2 meter op. 
 
I henhold til vores oplysninger er der tidligere udført en fugtspærre i forbindelse 
med renovering omkring fundament og murværk.  
 
I bjælker er der enkelte steder foretaget en forebyggende imprægnering med ven-
tiler. 
 

Prøve 1 er en materialeprøve i form af puds udtaget til direkte mikroskopi. 
 
Prøve 2 er et aftryk udtaget med en kontaktskål på væg i kælderrum. 
 

Den øvrige del af kælderen er visuelt besigtiget i områder, der har været tilgænge-
lige. 
 
Der er kælderrum, som har en kraftig fugtrelateret lugt og, som er meget opmaga-
sinerede. 
 
Enkelte steder i bjælkeender og vederlag mod murværk er der udført en forebyg-
gende imprægnering. Dette er dog tilsyneladende ikke gjort konsekvent og mang-
ler flere steder. 

 
 
Prøveresultat 
 

Prøve Materiale/prøvested Arter  
P.1 Puds/kældervæg Skimmel – moderat vækst en del 

sporer  
Bakterier  - mange 
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Overfladeanalyse med kontaktskåle 
Prøve/ 
Prøvested 

Type Kolonier 
pr. skål 

Kimbe-
lastning 

Arter 
Artsdominans 

P.2/Kælder
væg 

Skimmel 
Gær + Bakterier 

>400 
>100 

Høj 
Høj 

Mycelia sterilia, dominerer 
Penicillium chrysogenum (T)  
Aspergillus candidus (T)  
Bakterier, dominerer 

Kontaktskålens overfladeareal er 25 cm². 

 
Det vedlagte billedark viser det undersøgte kælderlokale.  
 
 
Diskussion 
 
Direkte mikroskopi 
 
Ved direkte mikroskopi af puds fra kældervæg var der moderat vækst af skimmel og en del 
sporer.  
 
I prøven var der mange bakterier til stede, hvilket indikerer opfugtninger. Dette er også målt 
på stedet. 
 
Overfladeanalyse 
 
Prøve P.2 viste høj kimbelastning bestående af skimmelsporer og bakterier. 
 
Ved høj kimbelastning af skimmel vil der være så mange sporer i luften, at det kan give 
helbredsproblemer for personer, der opholder sig i rummet igennem længere tid. Det gælder 
især, hvis der er tale om små rum og hvis store flader (flere kvadratmeter) er inficeret. Det er 
specielt symptomer på indeklimasyge som gør sig gældende, og giver sig udslag i irriterede 
slimhinder, hoste, snue, kløe, muskel- og ledsmerter m.m. 
 
Ved længere tids ophold i rum med høj kimbelastning af skimmel kan der ske en sensibilise-
ring, således at man reagerer med ovennævnte symptomer blot ved kort tids eksponering og 
ringe forekomst af skimmelsvampe. 
 
Høj kimbelastning af bakterier indikerer høj fugtighed i konstruktionen, men udgør nor-
malt ikke noget helbredsproblem, idet de lever i vandigt miljø og har svært ved at blive luft-
bårne. Der kan dog forekomme lugtgener og visse bakterier kan frigive giftstoffer (endotok-
siner) når de dør, fx ved udtørring af konstruktionen. 
 
Det skal bemærkes, at prøven er udtaget i kælderrum, som ikke benyttes til regelmæssige op-
hold eller opholdsrum generelt, hvorfor påvirkningen til personer og andre områder vil være 
minimal. 
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Artsbestemmelse:  
 
Artsbestemmelsen viser, at der forekommer dominans af et sterilt mycelium, Mycelia sterilia, 
 
Mycelia sterilia er ikke en bestemt art, men derimod en fællesbetegnelse for arter, som hver-
ken danner kønnede eller ukønnede sporer. 
Nogle arter som tager lang tid om at producere sporer i kultur, dvs. mere end de 3-4 dage, 
som vi normalt anvender, vil også blive placeret i denne kategori. 
Arterne kan godt være enten toksiske eller allergifremkaldende, eller producere helbredsska-
delige VOC-stoffer, men det kan ikke påvises med den anvendte undersøgelsesmetode. 
 
Når en art er dominerende i en prøve, og der eventuelt kun er få andre arter til stede, tyder 
det på at den gror på stedet. 
I prøver med mange forskellige skimmelarter, hvor ingen af dem dominerer, er det ofte et 
tegn på, at sporerne er slæbt ind med støv udefra. 
 
 
Konklusion 
 
Ved besigtigelsen af ovennævnte kælder er der på kældervæg fundet afskalninger og mindre 
misfarvninger. 
 
Efter endt prøveanalyse har vi påvist vækst af skimmel på væg ligesom der ved den visuelle 
besigtigelse også er saltudtræk. 
 
Vi vurderer, at årsagen til opfugtningerne primært skyldes opstigende grundfugt. 
 
Da der tidligere har været vandskade i naboens kælder kan vi dog ikke udelukke, at en del af 
opfugtningerne kan stamme herfra. Fugt i kældergulv og den nederste del af væggen vil fore-
komme i andre rum på grund af bygningens alder og konstruktionens opbygning.  
 
Vi anbefaler, at man ved brug af kælderen ikke opmagasinerer organisk materiale direkte mod 
kældergulv eller –vægge. Disse bør opklodses på uorganiske opklodsninger f.eks. metalfødder 
e.l. Ved brug af træpaller skal disse ligeledes opklodses. 
 
I det undersøgte kælderrum, hvor vi har fundet skimmel, bør man inden rummet igen benyt-
tes, afrense væggene ved afslibning/fjernelse af løstsiddende puds og saltudtræk.  Efterføl-
gende kan væggen afvaskes med f.eks. Rodalon. 
 
Da området ikke benyttes til regelmæssigt brug eller opholdsrum vurderer vi, at der kun er 
minimal påvirkning til personer, som færdes i kælderen.  
 
Ved oprydning i kælderrum bør man kassere alt inficeret inventar, som ikke har en egentlig 
værdi f.eks. kasser, mapper o.l.  
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Er der møbler, som har taget skade, kan disse afvaskes med et mildt desinfektionsmiddel 
f.eks. Rodalon. 
 
Ved fremtidig renovering af kælderen anbefales det, at man fjerner den nuværende løstsid-
dende plastmaling og maler disse vægge med en helt uorganisk silikat- eller cementbaseret 
maling. Dette vil hjælpe med at affugte områderne og være mere modstandsdygtig mod f.eks. 
bakterier og skimmel. 
 
I bjælkelag sidder der flere steder ventiler, som er isat før forebyggende imprægnering. Der er 
enkelte steder, hvor denne imprægnering tilsyneladende ikke er udført konsekvent og korrekt. 
Man bør derfor overveje at få gennemgået den forebyggende imprægnering og eventuelt få 
suppleret denne i områder, hvor den ikke er udført korrekt.  
 
 
 
Vi står gerne til disposition med yderligere rådgivning. 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
HUSSVAMP LABORATORIET 
 
 
Jens Christian Sterler  
Bygningsingeniør M.IDA 
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