
     KLIMASKÆRM

Uudnyttet tagrum uden undertag med isolering i/på den vandrette etageadskillelse

MANGLENDE VEDLIGEHOLD UDFØRSEL AF VEDLIGEHOLD

Emne Konsekvens Risici Påvirkning af 
indeklima

Påvirkning af 
energiforbug

Fordele Kommunikation

Fugt i kælder Der kan opstå skim-
melsvamp.

Der kan ske angreb 
af trænedbrydende 
svampe i tømmer i 
murkontakt. 

Skimmelsvamp 
kan påvirke 
indeklimaet i 
boligerne.

Konstruktionen 
nedbrydes.

Skaber dårligt in-
deklima med risiko 
for astma, allergi 
og sygdomme hos 
visse personer.

Ingen. God, sund og 
dermed brugbar 
kælder, hvor man 
kan opholde sig 
med visse  
aktiviteter og  
opbevare ejendele.

Beboere bedes indbe-
rette, hvis de observer-
er fugt

Tildækkede gulve 
samt opbevaring 
af ejendele på 
kældergulve

Der kan trænge fugt 
op nedefra.

Ødelægger 
ejendele og kan 
medføre skim-
melsvamp.

Skaber dårligt in-
deklima med risiko 
for astma, allergi 
og sygdomme hos 
visse personer.

Ingen. God, sund og 
dermed brugbar 
kælder, hvor man 
kan opholde sig 
med visse  
aktiviteter. Op-
bevarede ejendele 
ødelægges ikke.

Beboere skal informeres 
og varsles om nyt op-
bevaringssystem samt 
flytning af ejendele.
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Konstruktion med undertag

MANGLENDE VEDLIGEHOLD UDFØRSEL AF VEDLIGEHOLD

Emne Konsekvens Risici Påvirkning af 
indeklima

Påvirkning af 
energiforbug

Fordele Kommunikation

Manglende ventila-
tion og opvarmning

Der kan opstå  
fugtophobning.

Der kan opstå 
skimmelsvamp.

Skaber dårligt  
indeklima med 
risiko for astma,  
allergi og sygdom-
me hos visse  
personer.

Ingen. God, sund og dermed 
brugbar kælder, hvor 
man kan opholde sig 
med visse aktiviteter 
og opbevare ejendele.

Beboere skal informer-
es om, at de ikke må 
tillukke ventilation-
såbninger og slukke 
for varmen (hvor de 
har adgang til det).

Utætte nedløbsrør Fugtskader på 
kældervæg.

Der kan ske angreb 
af trænedbrydende 
svampe i tømmer i 
murkontakt.

Der kan opstå 
skimmelsvamp.

Konstruktionen 
nedbrydes.

Skaber dårligt in-
deklima med risiko 
for astma, allergi 
og sygdomme hos 
visse personer.

Ingen. God, sund og dermed 
brugbar kælder, hvor 
man kan opholde sig 
med visse  
aktiviteter og opbeva-
re ejendele.

Ingen.

45


	A. Klimaskærm
	A.3 Kælder
	A.3.2 Konsekvensoversigt - Kælder



