Byggeskadefonden 2015 – overblik

Fugtsugende MgO-vindspærreplader
”Årtiers største byggeskandale”
Sådan har medierne blandt andet omtalt, at
Byggeskadefonden i 2015 har afdækket det
største og dyreste skadesagskompleks i
fondens historie: Der er i løbet af få år opsat
magnesiumholdige, såkaldte MgO-vindspærreplader i 82 almene nybyggerier og
renoveringer med knap 12.000 boliger.
Byggeskadefonden fik kendskab til problemerne med MgO-vindspærreplader medio
februar og udsendte allerede 6. marts 2015
advarsler herom. Den hurtige reaktion medførte i praksis et stop for anvendelse af
MgO-vindspærreplader. Det har sparet
samfundet for store millionbeløb til udbedringer.
De saltholdige plader suger i vinterhalvåret
fugt fra den udeluft, som de ventileres af, og
når de er mættede med fugt, afgiver pladerne en saltholdig væske, der er stærkt
korroderende på de skruer, beslag, stålprofiler m.v., som både MgO-pladerne og facadebeklædningerne er monteret med. Der
kan i løbet af nogle år opstå nedstyrtningsfare, og pladerne skal derfor udskiftes inden.
På langt sigt kan pladerne desuden gå i
opløsning og miste deres brandhæmmende,
vindbeskyttende og stabiliserende egenskaber.

Byggeskadefonden
konstaterede i 2015 med sagerne
om de såkaldte MgO-vindspærreplader det største og dyreste
skadesagskompleks
i fondens historie.
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De første skadesager blev anmeldt i 2015,
og der blev samtidig med sagsbehandlingen
i disse sager iværksat forberedelser af udbedringsarbejderne.
De samlede udgifter til udbedring anslås til
knap 1 mia. kr., hvoraf cirka halvdelen skal
dækkes af Byggeskadefonden. I de fleste
tilfælde skal hele facaden afmonteres for at
udskifte MgO-pladerne. Derfor bliver udgifterne så store.
Under forudsætning af, at udbedringsarbejderne kan spredes over 3-5 år vil fonden
formentlig have tilstrækkelig likviditet til at
dække disse store udgifter – også selv om
det kun skulle lykkes at inddrive erstatninger fra de ansvarlige i mindre omfang. MgOvindspærreplader i nybyggerier og renoveringer, der afleveres efter 6. marts 2015,
dækkes ikke af Byggeskadefonden, da bygherren ved afleveringen var eller burde være
bekendt med MgO-problemerne. Langt den
største del af disse udgifter vedrører et
antal store renoveringer, som Landsbyggefonden støtter.
I flere tilfælde har de involverede entreprenører, rådgivere, leverandører m.fl. afvist
ansvar for problemerne med henvisning til,
at MgO-pladerne som vindspærrer var nye
på det danske marked, og at der ikke var
viden om deres uheldige, fugtsugende egenskaber, da de blev anvendt. Det kaldes i
byggeretten ”udviklingssvigt”. Det synspunkt har Byggeskadefonden hele tiden
bestridt, og dette centrale spørgsmål indgår
nu i en større, principiel voldgiftssag, der
forventes afgjort i løbet af 2016.

De samlede udgifter
til udbedring anslås til
ca. 1 mia kr. i alment
byggeri / renoveringer.
Knap halvdelen omfattes
af Byggeskadefonden.
Fonden er velkonsolideret og har likviditet til at
dække udbedringer af
MgO-sagerne.

Fonden vil så vidt muligt
inddrive erstatninger fra
de ansvarlige firmaer

EMR murer og entreprenør A/S sender millioner af MgO-slag i hovedet på tidligere konkursramt underentreprenør
Af Kim Basse
kbl@licitationen.dk

MGO-SKANDALE En kæmperegning er formentligt på
vej til EMR murer og entreprenør A/S, efter at der er
monteret MgO-vindspærreplader på AAB Vejles afdeling Løget, hvor de har haft
entreprisen.
Virksomheden har tidligere måtte til lommerne på
grund af MgO-skandalen,
fordi de måtte udskifte pladerne på en ud af fem boligblokke på entreprisen i Vejle, og nu kan en ny regning
være på vej. En ny rapport
fra Byggeskadefonden viser
nemlig, at der er registreret
synlige problemer på byggeriet som følge af MgO-pladerne.
”Det er trist og træls, at det
er den konklusion, Byggeskadefonden er kommet
frem til. AAB Vejle har ikke
kontaktet os om problemet
endnu, så vi har ikke hørt
noget om det før nu. Vi har
ikke haft nogen reklamationer, men valgte alligevel at

udskifte pladerne på den
ene af blokkene, hvor vi delte regningen i tre dele mellem underentreprenøren,
bygherren og os selv”, siger
Per Breinbjerg, der er adm.
direktør, EMR murer og en-

”

Det er en katastrofe uden
lige, men det
kommer ikke til
at betyde en ny
konkurs
Claus Pedersen, medindehaver af Roust Træ A/S

treprenør A/S til Licitationen – Byggeriets Dagblad.
Millionregning på vej
Siden 2010 er der opsat cirka 240.000 kvm MgO-plader som vindspærrer i almene nybyggerier og renoveringer, og ifølge Byggeskadefonden kan det tal meget
vel være væsentligt højere.
I sagen omkring AAB Vej-

les afdeling Løget løb regningen til EMR murer og entreprenør A/S op på 60.000
kroner, da de valgte at nedtage pladerne på den ene af
de fem boligblokke. Med
konklusionerne i den nye
rapport, ser den regning ud
til at blive væsentligt større.
”Omkostningerne vil være
meget større, fordi vi skal
have facadeplader og zinkinddækning ned også. Det
drejer sig om 2.000 kvm
MgO-plader, så der bliver tale om et millionbeløb alene
for en enkelt bygning. Det
var en underentreprenør,
der valgte at bruge MgOpladerne, så hvis nogen retter noget skyts mod os, så
vender vi kuglen mod dem”,
siger Per Breinbjerg.
Tidligere konkurs
Regningen fra brugen af
MgO-pladerne AAB Vejle
kommer ifølge EMR murer
og entreprenør A/S til at ligge et sted mellem fire og fem
mio. kroner.
Underentreprenøren, der
valgte at bruge MgO-plader-

Uanset forskelle i den kemiske sammensætning i de forskellige MgO-plader, så ”græder” alle pladerne, der er taget ud til test, fordi de suger fugt fra luften. (Foto: Byggeskadefonden)
ne, er Roust Træ A/S.
Firmaet blev tilbage i
marts reetableret efter at
være blevet erklæret konkurs i forbindelse med nogle
leverancer til entreprenørfirmaet E. Pihl & Søn, der
selv gik konkurs.
Nu kan en ny regning altså
se ud til at være på vej til den

hårdt prøvede familievirksomhed.
”Det er en katastrofe uden
lige. Det undrer mig, at pladen har kunnet slippe igennem alle de kontroller, som
produkterne skal igennem.
Jeg ved ikke, hvad det kommer til at betyde, men det
bliver et værre juridisk tov-

trækkeri. Pladerne var gennemprøvede og godkendt,
så det bliver et forsikringsspørgsmål, og vi sender regningen videre til dem, vi har
købt pladerne af, så det
kommer ikke til at betyde en
ny konkurs”, siger Claus Pedersen, der er medindehaver af Roust Træ A/S.

Kæmpe MgO-regning på vej til byggeriet
En MgO-regning på op mod en mia. kroner kan være på vej til byggeriet, fastslår ny rapport fra Byggeskadefonden
På de værste eksempler er beslagene korroderet på bare
halvandet til to år, fordi MgOpladerne afgiver saltholdigt
vand. (Foto: Byggeskadefonden)

der er anvendt som vindspærrer, og der er ingen tvivl
om, at det totale omfang af
anvendelsen i dansk byggeri
er større, end hvad vi har dokumentation for i den almene sektor, siger sekretariatschef i Byggeskadefonden,
Ole Bønnelycke.

Af Kim Basse
kbl@licitationen.dk

BYGGESKANDALE MgO-pla-

der er uegnede som vindspærre i det danske klima.
Det er konklusionen i en

rapport, som Byggeskadefonden har fået udarbejdet.
Samme rapport sender en
regning på op mod en mia.
kroner afsted mod entreprenører, leverandører og producenter, som har benyttet

de omstridte MgO-plader
som vindspærrer.
”Rapportens konklusioner
er på flere måder nedslående. Det bliver efter rapporten formentlig nødvendigt
at udskifte alle MgO-plader,

Synlige problemer
Ud af 69 almene nybyggerier og renoveringer er der registreret ”synlige problemer,
symptomer og/eller uregelmæssigheder” på 41 af dem,
som eksempelvis ”aftegninger på vinduer, og begyndende tegn på korrosive angreb på metaldele i og omkring i og omkring facaden”.
Et af byggerierne, hvor de
pågældende problemer er
konstateret, er hos AAB Vejles afdeling Løget, hvor EMR
murer og entreprenør A/S
har haft entreprisen.
”Det er trist og træls, at det
er den konklusion, Byggeskadefonden er kommet
frem til. Det er ikke rart, og
det bliver ikke sjovt at se,
hvem der skal have den abe
på sin skulder. Deres repræsentanter har ikke kontaktet

os om problemet, så vi har
ikke hørt noget om det før
nu. Men det kan ikke kun
være vores problem. Der er
mange interessenter, der har
været indover, og som må
dele ansvaret”, siger Per
Breinbjerg, adm. direktør
hos EMR murer og entreprenør A/S til Licitationen –
Byggeriets Dagblad.
Regning til byggeriet
I 11 ud af de 69 sager er skaderne allerede så fremskredne, at Byggeskadefonden
har skrevet til bygningsejerne og opfordret dem til at
indsende en formel skadeanmeldelse, heriblandt AAB
Vejles afdeling Løget.
Ifølge rapporten skal
MgO-pladerne i de fleste til-

fælde udskiftes, fordi de kan
medføre
skimmelvækst
samt korrosion på tilstødende, ikke rustfri metaldele,
når pladerne afgiver saltholdigt vand. På de værste eksempler er den rustfrie galvanisering på nogle af beslagene forsvundet på bare
halvandet til to år.
”Vi havde håbet, at det ikke blev nødvendigt at udskifte alle MgO-pladerne,
men det håb er nu slukket.
Hvis vi vurderer, at der er en
rimelig chance for at vinde
en voldgiftssag, vil vi gøre
det. Hvis Byggeskadefonden
vinder, ender regningen helt
eller delvist hos entreprenøren, rådgiveren, leverandørerne eller producenten”, siger Ole Bønnelycke.

Dyrt slagsmål om vindspærreplader på vej

Bombe under kæmpe-renovering:

Konstruktionsfejl
i nye facadeplader
på Vapnagård
Trods godkendelse fra Danmarks Teknologiske Institut
er de monterede facadeplader fejlkonstruerede. Pladerne er leveret til byggerier
og renoveringer over hele
landet, og fejlen kan få store
økonomiske konsekvenser.
Af Kirsten Moth
k.moth@hdnet.dk

Foto: Lars Johannessen
fotolars@hdnet.dk
HELSINGØR: En konstruktionsfejl i de mange facadeplader, der i forbindelse med
den gennemgribende renovering til omkring en halv
milliard kroner af Helsingørs
største almene boligområde
Vapnagård er blevet monteret på alle boligblokkene, viser sig nu at være utætte.
Dermed kan Boliggården,
som ejer Vapnagård, vente på afgørelsen i en retssag,

- Vi venter på resultatet af en undersøgelse af, hvor slemt det står
til, siger direktør for Boliggården,
Birte Flæng Møller.

der angiveligt kan strække
sig over lere år, før der falder
en afgørelse på, hvem der
skal erstatte de fejlbefængte
facadeplader.
- Vi kan på nuværende
tidspunkt intet sige om ansvarets placering for denne
fejl. Om det bliver Byggeska-

Såkaldte MgO-plader, der
anvendes som vindspærrer,
kan angiveligt medføre alvorlige fugtskader. En leverandør mener, at fugtskaderne skyldes entreprenørfejl
og truer med sagsanlæg.
BYGGERI

plader samler sig som dråber
på pladens forside, som så løber ned på ydersiden af vinduerne.
Mange beboere har allerede registreret de »grædende plader« og rapporteret det
til Boliggården.

Vågent øje
Umiddelbart bliver de utætte nymonterede plader på
Vapnagårdblokkene ikke en
økonomisk hovedpine for
Boliggården.
Til gengæld skal Boliggården nu holde et vågent
øje med, hvilken påvirkning
den opbyggede fugt har på
de øvrige konstruktioner i de
1.700 nyrenoverede lejemål.
- Vi holder løbende et vågent øje med forholdene fra
nu af, siger Birte Flæng Møller.
Det er angiveligt en fejl i
materialesammensætningen i de såkaldte vindspærreplader, der betyder, at pladerne i fugtigt vejr optager
fugt fra luften og begynder at
»græde.« Fugten fra de våde

Undersøgelse
Den omfattende materialefejl begrænser sig dog ikke
blot til Vapnagårds renovering. Ifølge boligselskabet er
de fejlbehæftede plader blevet brugt over hele landet både ved nybyggerier og ved renoveringer.
- Da der er tale om et
landsdækkende problem,
som kan medføre store økonomiske konsekvenser, har
Landsbyggefonden,
som
støtter renoveringen af almene boliger som Vapnagård, iværksat en landsdækkende undersøgelse ved
Byggeskadefonden. Den skal
kortlægge problemernes årsag og omfang, hedder det i
et skriv til de knapt 4000 beboere på Vapnagård.

Pladerne er i øvrigt blevet
testet og godkendt af Danmarks Teknologiske Institut.
- Det er kommet bag på
alle i byggebranchen, at der
kunne være problem, siger
Boliggården.
Direktør Birte Flæng Møller siger til Helsingør Dagblad, at Boliggården nøje
følger undersøgelsens resultater og først, når undersøgelsen er fuldendt, kan tage
stilling til det videre forløb.

Renoveringen til en halv milliard
er næsten fuldført på Vapnagård.
Nu viser der sig store problemer i
de anvendte facadeplader.

Undersøgelser
af MgO-plader
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NYHEDER
Rammes ikke af pleje-konkurs

Skal spare i 2017

ÆLDRE Det har været omtalt i ﬂere medier, at det private plejeﬁrma TryghedsPlejen er gået konkurs. Ifølge omtalen skulle Albertslund være blandt en række kommuner, der er berørt. Men det er
ikke korrekt, oplyser kommunen. Samarbejdet blev opsagt den 1.
august i år. 10 andre kommuner i landet er ramt af konkursen.

Salg og abonnement:
Tlf. 5665 0701 kl. 8.30-16

Per Breinbjerg, adm. direktør, EMR murer og entreprenør A/S vil
sende regningen videre til sin underentreprenør for brugen af
MgO-vindspærreplader. (Pressefoto)

Rækkehuse skal have skiftet plader
Rapport viser, at vindspærreplader er
fugtsugende. 480 huse står nu overfor en
udskiftning af pladerne
Af Finn Due Larsen

RENOVERING Den omfattende renovering af rækkehusene i Syd bliver nu forhalet
yderligere.
De såkaldte MgO-plader,
der er blevet indbygget som
vindspærreplader, har vist sig
at være fugtsugende, og skal
derfor udskiftes. Det fastslår
en rapport fra Byggeskadefonden, som har været ventet
med spænding hos ejendomsadministrationsselskabet Bo-

Vest. Den konkluderer, at MgO
vindspærreplader er uegnede
til det danske klima og anbefaler en udskiftning af MgO pladerne inden for få år.
Udskiftningen rammer 480
af de nye rækkehuse, og arbejdet med udskiftningen går i
gang i næste uge. Dette sker i
første omgang for de berørte
boliger i 3. etape af byggeriet.
Det tæller 78 boliger i
Oksens-, Vædderens og Hjortens Kvarter.

De fugtsugende plader er,
som tidligere omtalt i AP, ikke
kun et problem for arbejdet
i Syd. Flere boligbyggerier i
hele landet er blevet ramt af
problemet.
Da problemet med de
fugtsugende plader blev kendt
i marts 2015, indstillede entreprenør MT Højgaard øjeblikkeligt al brug af MgO plader i
byggeriet, oplyser Bo-Vest.
Det betyder, at det er samtdige 191 boliger i det der kaldes etape 1, 211 boliger i etape 2 samt 78 boliger i etape 3,
hvor der foreﬁndes MgO-plader i facaderne bag skifferbeklædningen og på de lodrette
vægge i ovenlysene.

I jagten på billigere byggematerialer
har den danske byggebranche muligvis skaffet sig et nyt fugtproblem
på halsen. Over de seneste fem-ti år
er entreprenørerne nemlig begyndt
at bruge såkaldte MgO-plader som
vindspærrer i facaden på mange
byggerier.
Pladerne har fået deres navn
pga. et højt indhold af magnesiumoxid. De har gode brandegenskaber, gode mekaniske egenskaber, er
diffusionsåbne og lavet af uorganiske materialer, så de ikke kan være
grobund for skimmelsvamp. Desuden er de billige.
Ifølge firmaerne Bunch Bygningsteknik Aps og Overfladeteknik
Aps suger en del af dem desværre også så meget fugt ud af luften,
at vandet bogstaveligt talt driver af
dem og ned i resten af facaden. Når
det rammer vinduerne eller trænger
ind i det træskelet, som pladerne
er skruet op på, opstår der råd og
skimmelsvamp.
»Det er et meget, meget stort
problem. Vi har allerede de første
sager kørende nu, og vi ved, at der
vil komme flere inden længe,« siger
teknisk chef i Byggeskadefonden
Jens Dons.
Problemet blev opdaget i november, og endnu er der ikke nogen,
der har overblik over, hvor mange steder, pladerne er blevet brugt,
fortæller Tommy Bunch-Nielsen fra
Bunch Bygningsfysik A/S, som sammen med Peter Svane fra Overfladeteknik ApS, har undersøgt pladerne. De skønner, at der er sat mindst
500.000 m2 af disse plader op.
Det er dog ikke alle plader, der
giver problemer. De foreløbige un-

Der er ultimo april 2015
foretaget en grundig bygningsgennemgang og udtaget prøver på ca. 10 byggerier.
Der er iværksat lere unLarm fra tagene
dersøgelser, som det fremSamtidig med, at mange begår nedenfor, og da behoboere har indrapporteret om
vet for undersøgelser er
fugten, der løber ned ad devokset i forhold til tidligere
res vinduer i lejlighederne,
forventninger, vil det ikke
har lere beboere også klaget
være muligt at afslutte
over støj fra de nylagte tage
dem alle i løbet af aprilog klaprende skærmtegl.
maj, som tidligere annon- Vi er i dialog med enceret.
trepenøren om disse klager.
Resultaterne af undersøDet er entrepenørens ansvar
gelserne vil løbende blive
(Enemærke og Petersen A/S,
offentliggjort på hjemmered.) og er omfattet af den
siden www.bsf.dk.
mangelliste, der altid vil bliKemiske undersøgelser
ve udfærdiget ved et så stort
af sammenhæng mellem
byggeri som dette, siger Birte
magnesium/klor-forholdet
Flæng Møller.
og opfugtning De kemiske analyser af produkterne sammenholdes med
fugtegenskaberne, og det
tyder på, at der er en klar
sammenhæng imellem
magnesium /klor- forholdet og pladernes fugtopsugning. Når denne relation er bedre dokumenteret
ved lere prøver og analyser, vil vi formodentlig
være i stand til fremover
at vurdere pladernes fugtegenskaber ud fra kemiske
analyser af magnesium/
klor-forholdet i pladerne.
Det har i øvrigt vist sig, at
den kemiske sammensætning kan variere, selvom
plader har samme produktnavn.
Jernbanegade
De facader,
der er åbnet14
4690 Haslev
i marts-april,
viser som
oftest Tlf:
ingen
på00
op57tegn
61 25
fugtning.
Pladerne
er bleMail:
faxe.red@sn.dk
vet udtørret
i denne tørre
www.sn.dk/faxe
periode, men de bliver opALBERTSLUND
fugtet
igen til efteråret,POSTEN
når
Områderedaktør:
den relative fugtighed stiReggelsen
ger til Rune
omkring
de 90 % RF.Skjold (rusk)
priv. 2561 2282
Kilde:
Byggeskadefonden
Journalister:
Nikolaj Rasch Skou (nrs)
priv. 2814 3813
RETTELSE I sidste uges omtale af budgettet skrev
vi, at MusikTeaKathrine
Harvey (harvey)
tret skal spare 1,5 millioner kroner fra 2016. Det
er5351
ikke1471
korrekt,
Her ses depriv.
vindspærreplader,
der
huset skal spare 1,5 mio. i 2017. Desuden
skrevMorten
vi,
at rideklubben
Overgaard
(overgaard)
suger fugt,
når klimaet
er fugtigt.
bevares. Det er Albertslund Ridecenter der er tale om. Rideklubpriv. 3177 8575
ben er en forening, som kommunen ikke har indﬂydelse på.
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dersøgelser udført af Bunch Bygningsfysik og Overfladeteknik viser
nemlig, at risikoen for, at de opsuger fugt, hænger sammen med, at
nogle af pladerne tilsyneladende
har et overskud af frit magnesiumklorid, som er vandsugende.
»I en ventileret facade vil den suge fugt ud af ventilationsluften, og
når den er helt mættet, begynder
vandet at løbe ad overfladen og ned
over vinduer og sokler,« forklarer
Tommy Bunch-Nielsen.
Han har undersøgt en del byggerier, hvor pladerne efter hans opfattelse er årsag til fugtproblemer.

Af Ulrik Andersen ula@ing.dk

defonden eller måske Landsbyggefonden, der skal erstatte, ved vi ikke. Og vi ved
heller ikke endnu, hvor meget erstatningen i kroner og
øre løber op i, siger direktør
for Boliggården, Birte Flæng
Møller til Helsingør Dagblad.

Spørgsmålet om udgifterne
og dækning af disse er naturligvis nu i fokus for Bo-Vest.
Proceduren er lidt kompliceret, da det er forskelligt, alt
efter hvornår byggerierne blev
færdige, oplyser byggeudviklingschef Jesper Rasmussen:

Forskellige etaper
"Første og anden etape blev
aﬂeveret i marts 2014 og januar 2015 og er således afsluttede byggesager, der ikke længere er dækket af Landsbyggefonden. Tredje og sidste etape blev aﬂeveret 10. september 2015 og er endnu ikke er
afsluttet som byggesag. Derfor
stiller det også de tre etaper

forskelligt i forhold til udskiftning af MgO pladerne."
Første og anden etape er
dækket af Byggeskadefonden
og afventer nærmere afklaring,
mens Bo-Vest allerede har indgået en aftale med Landsbyggefonden og MT Højgaard om
at påbegynde udskiftningen
af MgO vindspærrepladerne i
tredje etape.
Arbejdet ﬁnansieres som en
støtteberettiget udgift i byggesagen og vil ikke umiddelbart have nogen konsekvens
for huslejen, forklarer Jesper
Rasmussen.
"Skal MgO pladerne i første og anden etape udskiftes,
går Byggeskadefonden ind og

Nyheder

Udebliver avisen:
Haslev: tlf. 5761 2500 kl.17-18
lørdag kl. 8-10
Faxe/Rønnede: tlf. 5665 0701
kl.17-18,
lørdag
dækker,
og dette
vil8-11
derfor hel-

ler ikke umiddelbart medføre
huslejestigning."
Fra MT Højgaards side
vil man bestræbe sig på at
TID OG
STEDfor beboerbegrænse
generne
ne mest
muligt.
TORSDAG
Firmaet
demonte13.00-16.00:vil
Lysholm
Skole:
re skifferbeklædningen
Ældre Sagens billard og
ophængningssystemet,
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Byggeskadefonden advarer

Advarslen fra Bunch Bygningsfysik
og Overfladeteknik har fået Byggeskadefonden til at skrive ud til de
almene boligorganisationer og til
kommunerne, at fonden ikke vil
dække fugtskader, der skyldes brug
af MgO-plader, hvis pladerne er
monteret, efter at problemerne med
pladerne er blevet offentligt kendt.
Teknisk chef Jens Dons frygter, at
det vil blive meget dyrt at gøre noget
ved problemet i de byggerier, hvor
de allerede er monteret.
»Dels er det dyrt bare at undersøge pladerne i et byggeri – især hvis
de sidder bag en muret formur. Og
dels bliver det, hvis de skal skiftes
ud – hvilket lige nu virker som den
eneste holdbare løsning – endnu
dyrere.«
Derfor anbefaler Byggeskadefonden de almene bygherrer og kommunerne, at de skal finde ud af, om
de har byggerier, hvor der er brugt
MgO-plader, og straks tage fat i de
virksomheder, der har været med på
byggeriet.
»De må klage til Gud og hvermand: rådgiverne, entreprenørerne,
leverandører og importører,« siger
Jens Dons
En af importørerne, Nordisk Pladeindustri (NPI), har trukket deres
plade, Megapan, af markedet, og
Byggeskadefondens udmelding har
sat salget af plader helt i stå, fortæller Sten Sørensen, der er chef for
forretningsudvikling hos importøSEK TION 1
ren Powerboard. Men han mener,

VINDSPÆRREPLADERNE ses her bag en fjernet

VINDSPÆRRE FORVANDLES TIL FU
Vindplader, der indeholder frit magnesiumklorid, har med deres høje saltindhold en
uheldig sideeffekt. De kommer til
at opsamle fugt fra luften,
der trænger ud i
konstruktionen.

MgO-plade

Bagvæg
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Regnskær

Iføl
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udfør
DAGB
andet

at advarslen er baseret på et alt for
tyndt grundlag.
»Testresultaterne er direkte forkerte. Og de to firmaer, der har udført undersøgelsen, er ikke kvalificerede til at undersøge det. Derfor
mener vi, at det er helt forkert på
den baggrund at skrive ud og advare mod at bruge MgO-plader. Nu
har vi sat vores advokat på sagen for
at planlægge sagsanlæg mod de forskellige parter,« fortæller han.

Sådan skaber virtuelle prototyper

GRATIS WEBINAR

Virksomheder i MgO-krig om millioner

MgOværdi for hele organisationen
pladerne
skal skiftes

Nyt værktøj fra Comsol trækker
multifysikken ud i virkeligheden.

Multifysiske modeller er ikke længere begrænset til udviklings
Nyt applikationsværktøj fra Comsol gør det muligt for salg og p
med ud i marken. Hør hvordan multifysik kan lukke hullet mel

Tilmeld dig her: BIT.LY/VPROTOTYPER

BYGGESKANDALE:
Masser af boliger
og offentligt byggeri
som fx skoler indholder MgO-plader,
der får skruer og
beslag til at ruste.

procent luftfugtighed, og
den nye rapport viser, at
MgO-pladerne efter bare
syv døgn kan indeholde så
meget vand, at de begynder
er dryppe.
Samtidig udskilles saltet
fra magnesiumkloriden, der
er så stærk en syre, at galvaniserede skruer og beslag
gennemtæres på bare et til
to år.
- Normalt bygger man ikke
med rustfrit metal, som er
det eneste, der kan tåle syren. Nogle steder har man
brugt 50 kilo tunge skærmtegl, der vil falde ned, når
skruerne ruster. Og lettere plader kan flyve af i en
storm. Desuden har vi flere
steder set, at fugten på kort
tid er trængt helt ind i boligen. Derfor haster det med at
få udskiftet MgO-pladerne,
siger civilingeniør Tommy
Bunch-Nielsen, der er direktør i Bunch Bygningsfysik,
som har lavet den nye rapport for Byggeskadefonden,

19. marts kl. 13-14

Af Nikolaj Rasch Skou
HASLEV: De magnesiumholdige MgO-plader, der sidder
inde i Vibeengskolen, bag
den ydre røde skal, skal
højst sandsynligt udskiftes.
Byggeskadefonden lagde
nemlig i går en rapport på
deres hjemmeside, der konkluderer, »at MgO-plader er
uegnede til anvendelse som
vindspærre under danske
klimaforhold«.
MgO-pladerne er ofte anvendt som vindspærreplader under den ydre skal,
hvor der er et lag luft imellem skallen og MgO-pladen.
Problemet ved denne konstruktion er, at den danske vinter ofte byder på 90

1,6 milliarder kroner
Byggeskadefonden tog i for-

Vibeengskolen har været ramt af mange problemer siden
året det helt usædvanlige
skridt at udsende en generel
advarsel om MgO-pladerne,
der er brugt i dansk byggeri
siden 2010.

kendskab til, vil je
at omfanget er li
her og også vil k
800 millioner kro
der, der skal udbe
Tommy Bunch-Ni

Fra 5.000 til 11.000 boliger
I første omgang resulterede
det i, at man blev klar over,
at 5.000 offentligt støttede
boliger indeholder MgO-plader.
Nu er antallet vokset til
mere end 11.000 boliger i 69
forskellige boligafdelinger
over hele landet.
Skaderne vil alene inden
for offentligt støttet boligbyggeri løbe op i 800 millioner kroner, og MgO-pladerne er i lige så høj grad anvendt i skoler, rådhuse, sygehuse og privat boligbyggeri.
- Udfra de sager jeg har

Tvivlsom forsikr

Han har beregne
koste mellem 2.00
kroner pr. kva
at udbedre skad
er formentlig tale
kaldt »udviklings
leverede byggem
som vil være dæk
geskadefonden i
ligst støttede bolig
- Men i andet
det mere tvivlsom
vil være forsikr
at hente. MgO-p
produceret i Kina
leveret direkte fra

Torsdag 13. august 2015
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Billedkunst
i
Danmarks sejeste klasse: 5.d. vandt
cyklerne
Regning
på vej for
fugtige MgO-plader

er cykler til hele
Indtil videre tyder skønserklæringerneDer
på,
klassen,
efter 5.d.
på Herstedøster
vandt
at der ikke er tale om ”udviklingssvigt”.Skole
Der
landsdækkende
konkurrence
har i mange år været viden om magnesiumholdige materialers uheldige, fugtsugende
egenskaber – men de involverede entreprenører, rådgivere m.fl. glemte eller undlod
desværre at undersøge og anvende denne
viden.

Der gik dog ikke mange

med en cykeltur.

Af Finn Due Larsen

HURRAAAA Der var 6.000 klasser med, og i alt 135.700 elever,
da den landsdækkende konkurrence Alle Børn Cykler løb
af stabelen.
Men 5.d. på Herstedøster
Skole vandt foran dem alle
sammen, og dermed ﬁk eleverne sig en spritny cykel hver.
Den gode nyhed “breakede”
tirsdag i sidste uge, og det blev
i form af en vaskeægte overraskelse, der tog fusen på 5. d.
For de troede at det var en
helt almindelig engelsktime.
Men de blev meget klogere.

“Noget om cykelscore”

Klassen ﬁk nemlig afbrudt
undervisningen, da døren gik

Mulighederne for at inddrive erstatninger
mv. fra de involverede parter er behæftet med
stor usikkerhed. Det gælder også, selvom
den principielle voldgiftskendelse skulle
give bygningsejerne og dermed Byggeskadefonden medhold. Det skyldes, at erstatningskravene bliver så store, at de vil overstige både eventuelle forsikringsdækninger
og de involverede firmaers egenkapital.

Fuld medie-fokus: 5. klasserne kom blandt andet i DR Ultra.

op, og en stor ﬂok mennesker
trådte ind.
Repræsentanter for Cyklistforbundet, tæt forfulgt af et
kamerahold fra DR Ultra og
APs udsendte, var ankommet
for at fortælle klassen, at de
havde vundet den landsdæk-
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MgO-pladerne er formentlig også for ikkealmene, private og offentlige nybyggerier og
renoveringer det hidtil største og dyreste
skadesagskompleks, men der findes ikke
viden om, hvor stort omfanget er her. Eksperter anslår, at der er anvendt mindst lige
så mange MgO-plader i disse byggerier.

bageriet

Detminutter
lignerherefter,
et gidseldrama,
når Al2Bolig ikke kan fjerne omstridte MgO-plader før voldgiftssag er afgjort - imens gnaver
før de mange fremmødte ikke kunne holfugten
videre i byggeriet
de på nyheden længere.
KULTURNAT: Bilbilledkunstner fra Kunst-

kende konkurrence, Alle Børn
Cykler.
Men først skulle de lige sættes på “pinebænken” lidt endnu. DR Ultra havde nemlig
aftalt med kontaktlæreren, at
når kamerahold og avismand
ankom, så var det noget med

”
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undervisningen.

Jørgen Brieghel
Lokalredaktør
Tlf.: 4590 8225
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Finn Due Larsen
Journalist
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Morten Thornton
Sport
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Dækningsområde: Alle husstande i Albertslund kommune
samt Vallensbæk Nordmark

akademiet og virker – i kraft
af sin undervisning – inden
for flere forskellige genrer af
billedsproget.
Således de senere år også
med digital fotografik, som
her i efteråret blandt andet
vises ved udstillinger dels
på Kunstmuseet i Akureyri
på Island men også i det grafiske center på Manhattan i
New York.
Fredag aften mellem klokken 18 og 22 kan man gå på
opdagelse i en række af hendes værker – både billeder,
der passer til Kulturnattens
mad-tema, men også andre.
Det er en rigtig træls
Populære er hendes »Paperbag-Art«, der er billeder på
situation, men jeg vil se
poser, selvfølgelig håndlapå forholdene, og undervede og indrammede, så de
hver især får helt deres særsøge om der er noget vi
lige udtryk.
kan gøre bedre
Specielt til aftenen her har
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af monotypier, der er håndtrykt grafik, der kun findes
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René Rasmussen
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Tryk:
Trykkeriet Nordvestsjælland
”Vi er ikke kemikere, men
hvis vi begynder at tage de
Tlf.: 4590 8124
Distribution:
Post Danmark
Entreprenørens ansvar
berørte14.431
plader ned nu, så følger udbudsprojekterne og
rene.rasmussen@lokalavisen.dk
Oplag:
Helhedsplanen for DEADLINES:
renove- fjerne vi bevismaterialet, og handler i god tro. Men det er
Mia Teidor
Færdig materiale:
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Mediekonsulent
Korrekturannoncer: Torsdag kl. 12.00
Tlf.: 4590 8229
Rubrikannoncer:
Torsdag kl. 12.00
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For yderligere information om deadlines se vores hjemmeside.

Reformen
har sine
fordele

»Krigen«
kan få en
Oscar

Peter Brix Westergaard si- Men jeg kan godt forstå, at
Folkeskolen
ger, for han
kan sådan set han kan føle sig som gidsel,
bare skrue1.pladerne
sektionned
sideog17 hvis han skal hente pengene

ge nu og her”, siger Sven
Indblik
Mortensen,
direktør i Enemærke &DB2
Petersen
sideA/S.
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Virksomheder skilter med
Flere end 11.000 Knye
at de tager lærlinge
omm
e

Maj-Britt Hildebrandt
Online
Tlf.: 4590 8051
maj-britt.hildebrandt@lokalavisen.dk

”I uger med helligdage, kan der være ændrede udgivelsesdage
samt deadlines. Se annonce i avisen.”

boliger er ramt af rust
tema nde
er

Virksomhederne i Holstebro kan brande sig på at vise socialt
ansvar

Medlem af De Lokale Ugeaviser - Danmarks eneste landsdækkende
salgs- og serviceorganisation med mere end 230 medlemmer

Af Torben Kragh
tk@licitationen.dk

ANSVAR Der er god grund

til at skilte med det, når man
som virksomhed tager ansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft.
Det mener man i det mindste i Holstebro, hvor man har
skabt et logo, der fortæller at
”vi uddanner fremtidens arbejdskraft”.
”Vi synes det er oplagt med
et logo, så virksomheder der
påtager sig et ansvar også får
mulighed for at vise omverdenen det. Det svarer lidt til
en smiley”, siger initiativtageren murer og entreprenør
Jørn Vejgaard, der er formand for Holstebro Industriog Håndværkerforening.
”Heldigvis er der flere organisationer, som også viser
interesse for at udbrede logoet blandt deres medlemmer”, siger Jørn Vejgaard,
der tillægger det stor betydning, at der også er opbakning fra de lokale fagforeninger.
Logoet har fokus på uddannelse for at sikre fremti-

Dansk oplagskontrol
Forbehold for trykfejl i tekst og annoncer

- Udfra de sager, jeg har kendskab
til, vil jeg vurdere, at omfanget er
som vindspærreplader i det danske lige så stort her, og også vil koste
cirka 800 millioner kroner i skader,
klima og derfor skal udskiftes.
FOKUS
Skaderne vil alene inden for of- der skal udbedres, siger civilingefentligt støttet boligbyggeri løbe op niør Tommy Bunch-Nielsen, der
i 800 millioner kroner,
og MgO-pla- har lavet rapporten for Byggeska• Anlægsgartneren
derne er i lige så høj grad anvendt i defonden.
skoler, rådhuse, sygehuse og privat
Cirkelhuset i Køge med 130 lejligboligbyggeri.
heder, Svanelunden i Herfølge og

lavet for Byggeskadefonden, konAf Nikolaj
Rasch Skou
Ingeniøren · 1. sektion · 25. september 2015
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kluderer, at pladerne er uegnede

SAMFUND

BYGGESKANDALE:

Flere end
11.000 danske boliger indeholder
såkaldte MgO-plader, der får skruer og beslag til at ruste.
MgO-pladerne er anvendt siden
2010, og en helt ny rapport, der er

Udgivelsesdato:
Deadline:

27. august
20. august

Uglevænget i Ejby er også
69 boligafdelinger, hvor
findes.
Her kan Byggeskadefon
le regningen, fordi bygge
fentligt støttet. Sådan for
sig ikke på Vibeengskolen

2015
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I mødet deltog også
So-byggerier, hvor der er brugt 1.mio.
MgO-plader. Det er noget færre, end linger vil skulle dække 5 procent af
Hidtil har forventningen fra Byghvad fonden tidligere havde forvengeskadefonden og deres rådgivede 400 mio. kr. – altså 20 mio. kr.
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Der er nogle byggerier,
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at der skal gøres noget nu.
Den God
Alle telte er hvide,
Ole Bønnelycke,
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Digitale spiludviklere: Danmark går glip af arbe
Mangel på offentlig kapital
til udvikling af computerspil
er med til at hæmme
væksten i en global vækstbranche, mener kritikere.
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DIGITALE SPIL
Af Elías Lundström ecl@ing.dk

Den digitale spilbranche i Danmark
har stort potentiale for at skabe
vækst og arbejdspladser, lyder vurderingen fra både forskere, investorer og brancheorganisationer.
Men ifølge de samme kilder forbliver potentialet uforløst på grund af
mangel på risikovillig kapital og offentlige støttekroner til de udviklere,

9 pct. om året – og den udvikling
kunne de danske spilfirmaer få del
i, for de tjener allerede langt størstedelen af deres penge i udlandet.
»Vi går glip af allerhulens mange
penge. Hvis vi havde flere ressourcer, ville der også komme en mere
støt strøm af internationale hits,«
siger lektor og spilforsker ved Aalborg Universitet Anders Drachen.
Kampen om kronerne til at udvikle spil for er taget til i løbet af de seneste par år, for når man som dansk
spiludvikler skal finde penge til et
projekt, er der begrænsede muligheder inden for landets grænser.
Der findes ikke nogen samlet
opgørelse over investeringerne i
danske spiludviklere. Men ud over
et par enkeltstående tilfælde kan

På blot fire år er antallet af ansøgere til en investering fra Capnova
fordoblet, så selskabet nu må afvise
9 ud af 10 på grund af mangel på
midler, og heller ikke Spilordningen
kan følge med efterspørgslen.
»Vi kan kun investere i 10 procent,« siger investeringsansvarlig
for computerspil hos Capnova, Allan Rasmussen og fortsætter:
»Det er blevet et meget mere
kompetitivt marked, end det har
været tidligere – især på mobildelen
– og konsekvensen af de manglende investeringer er, at vi ikke får udnyttet det danske potentiale.«
Flere job i spil end i ﬁlm

Spilbranchen får i snit 10 mio. kr.
om året i støtte fra det offentlige via

studierne. Således beskæftigede
spilbranchen 721 fuldtidsansatte i
2013 mod filmbranchens 446.
»Det er helt klart, at den danske
spilbranche ville stå meget stærkere, hvis der var flere offentlige
støttekroner. Det ville tiltrække
risikovillig kapital andre steder fra,«
siger Anders Drachen.
Ud over de begrænsede offentlige
midler, er Danmark stort set støvsuget for investorer i spilbranchen – i
modsætning til Sverige og Finland,
hvor private venturefonde flokkes
om spiludviklerne og dermed danner grobund for nye succeser.
»Grunden til, at mange spilvirksomheder dør, er, at de ikke kan få
den kapital, de har brug for, når de
skal vokse,« siger vicedirektør for

