


PROFIL

DANSK BYGNINGSANALYSE AS er et selskab 
i den internationale Shield Group. Vi er et 
landsdækkende, rådgivende firma, der  
beskæftiger sig med systematiske bygnings-
undersøgelser, analyser og rådgivning i  
forbindelse med:

• Træødelæggende svampe, råd- og  
insektangreb

• Indeklima og skimmelsvampeangreb
• Asbest og keramiske fibre
• Andre miljøfarlige bygningsmaterialer, 

som f.eks. PCB og bly

Med hovedkontor og laboratorier i Kolding 
og afdeling i Kgs. Lyngby løser vi opgaver i 
hele Skandinavien. 

Vores samarbejdspartnere er ofte bolig-
selskaber, kommuner og andre offentlige 

instanser, arkitekter, ingeniører, entrepre-
nører, håndværkere, forsikringsselskaber, 
skadeservicefirmaer og nedbrydningsfirmaer.

DANSK BYGNINGSANALYSE AS har siden 
1988 været en kvalitetsbevidst samarbejds-
partner indenfor: Miljømæssig overvågning, 
undersøgelser, analyser og rapportering 
af problemer i bygninger samt forslag til 
de bedste løsninger med kvalitetssikring. 
Løsninger, der tager hensyn til bygningens 
oprindelige materialer og konstruktion.

For at medvirke til at udbrede kendskabet 
til korrekte udbedringsmetoder og større 
forståelse for problemstillinger i forbindelse 
med f.eks. indeklima og skimmelsvampe-
angreb, trænedbrydende svampe og asbest, 
har vi gennem årene afholdt åbne kurser og 
kurser for samarbejdspartnere.

“Bedre at forebygge end at udbedre skader
     – vi screener bygninger for at undgå problemer“



FORDELE

Der er mange fordele ved et samarbejde 
med DANSK BYGNINGSANALYSE AS:

• Hurtig og effektiv indsats på skadestedet 
og hurtigt sagsforløb.

• Landsdækkende organisation med  
tværfaglige kompetencer. Kombination  
af byggeteknisk og biologisk viden.

• Egne, avancerede laboratorier med  
erfarne medarbejdere sikrer de bedste 
analysemetoder og korrekte konklusioner.

• Byggeteknisk tilgang til at løse opgaverne, 
baseret på stor viden om byggemetoder 
og -konstruktioner. Fokus på at bevare i 
stedet for at rive ned.

• Systematiske, detaljerede rapporter  
med let forstålig beskrivelse af problem 
og løsning.

• Foreslår de bedste totaløkonomiske  
løsninger til gavn for alle involverede 
parter.

• 25 års erfaring, højt professionelt  
niveau og gode referencer.

• Det forretningsmæssige grundlag er  
uafhængigt af andre kommercielle  
interesser, hvilket sikrer uvildig  
rådgivning. Arbejder efter ABR og har 
den nødvendige ansvarsforsikring.

• Som en del af den hollandske Shield 
Group, med selskaber i flere europæiske 
lande og mere end 700 medarbejdere, 
sikres konstant international viden og 
udvikling.

Kontakt os for et uforbindende møde,  
hvor vi kan dokumentere, hvilke konkrete 
muligheder og fordele et samarbejde med 
os kan resultere i.



KOMPETENCE

Vores kompetence er: Gennem undersøgel-
ser og rådgivning at forebygge og afdække 
årsager til:

• Biologisk nedbrydning af bygningsdele.
• Dårligt indeklima, der kan skabe sund-

hedsmæssige problemer for brugere og 
indikere andre problemer i bygningen.

• Helbredsmæssige problemer på grund af 
miljøfarlige bygningsmaterialer.

Vi anviser de optimale løsninger, hvis proble-
mer er opstået. Dette gøres ved at gennem-
føre bygningsundersøgelser, laboratorieanaly-
ser og rådgivning om udbedringsmetoder og 
kvalitetssikring.

I det følgende vises vores primære  
indsatsområder.

Fugtskader skal forebygges. Hvis de opstår under-
søger vi årsag, tager fugtmålinger, udtager prøver 
fra områder, der kan være angrebet af træødelæg-
gende svampe.

Angreb af træødelæggende svampe i bygninger 
skyldes for højt fugtindhold – mere end 20% – i 
konstruktioner. Årsag kan være:

• Konstruktionsbetinget opfugtning  
på grund af f.eks. opstigende fugt.

• Vandskader, f.eks. efter stormskader,  
oversvømmelse eller rørbrud.

• Brugerbetinget opfugtning  
– dårlig udluftning.

Vores opgave er at fastslå årsag og omfang af angreb. 
På vores laboratorium for træødelæggende svampe 
artsbestemmes angreb af svampe eller insekter.  
Der udarbejdes rapport med beskrivelse af udbed-
ringsmetoder og metoder til kvalitetssikring.

TRÆØDELÆGGENDE SVAMPE,
RÅD OG INSEKTANGREB

“Viden og rådgivning, der reducerer 
                        problemer og omkostninger”



I forbindelse med ombygning, nedbrydning og ved 
mistanke om asbestfibre i luften undersøger vi omfang 
af materialer, der mistænkes for at indeholde asbest og 
afslører fibre, der kan være sundhedsskadelige. 

Kuldebroer og dårlige isoleringsforhold kan være  
årsag til kondensfugt og grobund for vækst af bl.a. 
skimmelsvampe. Med temperaturfølsomt kamera 
afslører vi forskelle i overfladetemperatur.

Undersøgelse og analyse af skimmelsvamp sker ved  
– med tape- eller kontaktaftryk – at tage prøver fra 
de angrebne steder. På vores laboratorium for inde-
klima artsbestemmes angreb. Når årsag er fastslået 
udarbejdes rapport med anvisning på rengøring, 
nødvendig skadesudbedring og kvalitetssikring. Vi tillbyder screening og miljøkortlægning i forbin-

delse med f.eks. PCB i bygninger. Vi foretager luft-
målinger og analyse af indeklimaets indhold af bl.a. 
det miljøfarlige stof, PCB, der tidligere i stor udstræk-
ning også har været anvendt i byggefugemasse. 

Vores screening for PCB eller bly i bygningsmate-
rialer udføres i op til 4 etaper: Forundersøgelse, 
prøveudtagelse, analyse og slutrapport. Vi rådgiver 
gerne med hensyn til lovgivning om miljø- og sund-
hedsskadelige stoffer i bygningsmaterialer.

INDEKLIMA OG
SKIMMELSVAMPE

“Tænk i totaløkonomi – vi løser problemer 
                         hurtigt, bedst og mest økonomisk”

UNDERSØGELSE OG ANALYSER  
AF MILJØFARLIGE ASBEST- OG  
KERAMISKE FIBRE

UNDERSØGELSE OG KEMISKE  
ANALYSER AF ANDRE MILJØ- 
FARLIGE BYGNINGSMATERIALER

Udtagne prøver fra materialer, luft eller jord  
analyseres gennem avanceret form for mikro-
skopi, f.eks. stereo elektron mikroskopi, for at 
fastlægge omfang og art. 

Der udarbejdes detaljeret rapport om omfang,  
asbestart og behandling af problem.
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INTERNATIONAL STYRKE

For at styrke vores virksomheds fremtidige  
muligheder og sikre international vækst blev 
DANSK BYGNINGSANALYSE AS i 2012 en del af  
den hollandske Shield Group, der har selskaber  
i flere europæiske lande.

Shield Group’s vision er at skabe et sundt bolig-  
og arbejdsmiljø, fri for stoffer og organismer, som 
kan være skadelige for mennesker.

Se flere oplysninger på vores hjemmesider:
www.dba.as og www.shield-group.eu

Her kan du også tilmelde dig vores newsletters  
og løbende få relevante nye informationer.

Vi ser frem til et gensidigt udbytterigt samarbejde.




