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KLIMASKÆRM

MANGLENDE VEDLIGEHOLD
Emne

Konsekvens

Udskiftning
Vinduer og døre
eller tætning af vil med tiden blive
vinduer og døre utætte, dette giver
en utilsigtet udluftning. Udluftningen
af boligen bør sikres
på anden vis, som fx
gennem friskluftsventiler eller ventilationsanlæg.
De gamle vinduer
blev hurtigt kolde,
så fugtig luft kondenserede på ruden.
Hvis ikke kondensen
fjernes og ventilationen øges kan det
give skimmelvækst
på trærammen.
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UDFØRSEL AF VEDLIGEHOLD

Risici

Påvirkning af
indeklima

Påvirkning af
energiforbug

Fordele

Kommunikation

Kolde og utætte
vinduer indvirker negativt
på indeklimaet
og kan føre til,
at rumtemperaturen ikke kan
opretholdes.

Udskiftning af
vinduer eller ruder eller tætning
af vinduer medfører reduceret
luftskifte, og det
betyder mindre
træk – så man nu
kan sidde tættere
på vinduet uden
ubehag.

Utætte vinduer og
døre giver et øget
energiforbrug.
Tætning/udskiftning
fjerner den utilsigtede udluftning og
derved varmetabet.

Mindre træk og kuldenedfald, dvs. man
kan sidde stille helt
ud til vinduerne uden
at føle ubehag.

For at tætne eller
udskifte ejendommens vinduer, er det
nødvendigt at varsle
beboerne, da arbejde
fra lejligheden ofte er
nødvendigt.

Gamle vinduer
isolerer dårligere
hvilket kan give
en kuldestråling i
boligen. Med nye
vinduer vil denne
kuldestråling reduceres.

Mindre
energiforbrug.
Afhængigt af de
valgte vinduer, vil
der være mindre
vedligehold, driftsomkostninger samt
evt. reduceret støj
fra udeomgivelser.

I forbindelse med en
udskiftning er det en
god ide at orientere beboere om egenskaberne
ved et bedre vindue.
Den udvendige fugt på
ruden er et tegn på en
god energirude.

Det reducerede lufts- Orienter beboerne om,
kifte kan medføre, at at udluftningsventiler
fugtniveauet øges.
i facader eller vinduer
altid bør være åbne, og
at de ikke må tildækkes
af tætte gardiner eller
persienner i længere
perioder.

MANGLENDE VEDLIGEHOLD

UDFØRSEL AF VEDLIGEHOLD

Emne

Konsekvens

Risici

Påvirkning af
indeklima

Påvirkning af
energiforbug

Vindues rammen

Manglende eller
afskallet maling
forkorter levetid på
rammen.

Manglende eller
afskallet maling
kan føre til råd
og svamp i rammen, hvilket kan
øge utætheden og
i værste fald kan
rammen ikke bære
ruden længere.

En utæt vinduesØget energiforbrug.
ramme kan føre
til utætheder og
derved trækgener.
Råd og svamp i
indvendig træværk
kan øge risikoen for
udvikling af allergi,
specielt hos børn.

Fordele

Kommunikation

Øget levetid, mindsket risiko for træk
og for øget energiforbrug.

Arbejdet vil i
mange tilfælde
kræve stillads eller
arbejde fra lift,
dette bør varsles
overfor beboerne.
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