
 

Nyhedsbrev - Symposium den 22. februar 2016: 

Ventilationsforhold i kolde tagrum som skunkrum og hanebåndslofter i konstruktioner med 
diffusionsåbne undertage – Etape 1 og 2 

Med udgangspunkt i det af Grundejernes Investeringsfond medfinansierede projekter afholder DTU et 
symposium hvor de foreløbige resultater fra dette projekt præsenteres. 

Etape 1 
Med gennemførelsen af 1. etape af forskningsprojektet ”Ventilationsforhold i skunke og hanebåndslofter i 
konstruktioner med diffusionsåbne undertage” blev fugt og skimmelforholdene undersøgt i 8 
eksperimentelle skunkrum der var konstrueret med kunstige utætheder som infiltrerede forskellige 
mængder ”stueluft” ved 20 °C og 60 % relativ fugtighed ind i skunkrummene, mængder der ligger indenfor 
det tilladelige ved nybyggeri. Nogle af rummene var konstrueret med ventilation og nogle med 
trykudligning og nogle havde hverken trykudligning eller ventilation.  

1. etape gav, ud over en række værdifulde data om kolde skunkrum, en noget overraskende indikation af, 
at, når der er utætheder indefra i klimaskærmen, klarer det ventilerede skunkrum sig dårligere end det ikke 
ventilerede. Ved oplukning af skunkrummene efter 14 måneders forsøg konstateredes, at det ventilerede 
skunkrum havde den største synlige begroning af skimmel.  Resultaterne er imidlertid for få til at kunne 
drage endelige konklusioner på.  

De nuværende anbefalinger til kolde tagrums udformning fastslår bl.a., at kolde skunkrum med en bredde 
på mere end en meter og et diffusionsåbent undertag, bør have ”beskeden ventilation" for eksempel ved at 
have ventilationsventiler, og at kolde tagrum med et diffusionstæt underlag altid skal være ventileret. 

For at få tilstrækkelig variation i resultaterne var det nødvendigt at udvide forsøgsmodellen væsentligt. 
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Etape 2 
På denne baggrund gennemføres en etape 2, hvor der bliver set nærmere på forholdet mellem ventilation 
og utæthedernes størrelse. 

Der blev opbygget en forsøgsopstilling på DTU med mulighed for måling af fugt i 18 skunkrum, således at 
der opbyggedes 2x9 skunkrum på 2 stk. 40 fods containere. 

De 18 kolde, nordvendte skunkrum blev opbygget med parametervariationer i type af undertag, i om der 
var ventilation, infiltration eller ingen af delene samt om der var forskellig mængde af infiltration eller ingen 
infiltration fra rummet neden under. 

Foreløbigt er målinger fra juli 2014 til juli 2015 blevet analyseret og det kan ses, at der for alle de 18 
undersøgte design (skunkrum) forekommer perioder med høj relativ luftfugtighed af en sådan grad, at 
skimmelvækst kan, og på sigt må forventes, at opstå. Disse perioder forekommer, også selvom infiltration 
indefra er reduceret til et minimum eller helt er fjernet, uanfægtet af om der er benyttet en diffusionsåben 
eller diffusionstæt undertagsløsning. Faktisk kan det af resultaterne ses, at forholdene i vid udstrækning er 
sammenlignelige på tværs af skunkrummene, og det på trods af relativt store forskelle i design, eksempelvis 
i form af en variation på op mod en faktor 10 i infiltrationsmængder. Af resultaterne kan det ligeledes ses, 
at tilføjelsen af passiv, ensidig ventilation (i form af ventilationsstudse), forværrer de hygrotermiske forhold 
i de kolde, nordvendte skunkrum, som er udstyret med en diffusionsåben undertagsløsning. Omvendt står 
det til for skunkrum udstyret med en diffusionstæt undertagsløsning, hvor tilføjelsen af passiv, ensidig 
ventilation kan ses at reducere potentialet for skimmelvækst (jf. VTT model), men hvor effekten dog ikke er 
stor nok til at forhindre skimmelvækst i at opstå. I direkte sammenligning med hinanden kan det ses, at 
diffusionsåbne undertagsløsninger generelt klarer sig bedre end de diffusionstætte.  

Overordnet kan det siges, at måleresultaterne – indirekte – stiller spørgsmålet, om kolde, nordvendte 
velisolerede skunkrum (300mm mineraluld mellem skunkrum og opvarmet rum) overhovedet kan forventes 
at fungere i det danske klima.  

Kolde, nordvendte skunkrum med passiv, ensidig ventilation udgør et worst-case scenarie, og resultaterne 
er ikke repræsentative for generelle danske tagkonstruktioner, men de opnåede resultater kan bruges som 
et solidt sammenligningsgrundlag for den planlagte model, hvor muligheden for at udføre 
parametervariationer er et af succeskriterierne. Konklusioner, baseret på en analyse af resultater fra 
parametervariationer i det planlagte simuleringsprogram, håbes at kunne siges at være generelle, men en 
endelig vurdering kan ikke foretages førend, at det endelige arbejde foreligger primo 2017. 

Ved brug af ”Computational Fluid Dynamics” (CFD) simuleringer arbejdes der med at få undersøgt, hvordan 
vindforhold, temperaturforhold og ventilationsdesignet påvirker strømningsforholdene i de kolde 
skunkrum. Forhåbningen er, at resultater fra simuleringer vil kunne vise, hvilke luftstrømme der gør sig 
gældende for givne, repræsentative vejrforhold, og på den måde kan hjælpe til en teknisk forståelse af, 
hvorfor kolde, nordvendte skunkrum oplever så høje niveauer af relativ luftfugtighed. Et centralt 
spørgsmål, der håbes at finde et svar på, er, hvorfor brugen af passiv, ensidig ventilation af et skunkrum kan 
ses at forværre de hygrotermiske forhold i de kolde, nordvendte skunkrum med diffusionsåbent undertag. 
En mulig forklaring på observationerne kunne være, at passiv, ensidig ventilation, eller brugen af 



ventilationsstudse i ellers lufttætte undertagskonstruktioner, slet ikke i tilstrækkelig grad fungerer som 
ventilation, men i stedet også fungerer som en form for utæthed, hvorigennem eksempelvis 
vindinducerede undertryk over en tagkonstruktion kan trække varm, fugtig luft fra indeklimaet op igennem 
skunkrummene, men en endelig afgørelse må vente til at simuleringer og analyser er endeligt afsluttede. 
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