
     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

Tagsten Beskadigede eller 
revnede tagsten kan give 
fugtindtrængning.

Misfarvninger på bag-
siden er tegn på fugt 
indtrængen.

Udvikling af 
skimmelsvamp.

Hvis det skaber 
basis for vind- 
indtrængning 
kan der være 
risiko for, at 
yderligere sten 
løsnes. 

Skaber dårligt in-
deklima med risiko 
for sygdomme hos 
visse personer.

Utilsigtet udluftning 
kan øge energifor-
bruget – afhængigt 
af isoleringens  
tykkelse.

Tagbelægningen 
generelt får  
længere levetid.  

Godt, sundt og 
dermed brugbart 
tagrum, hvor man 
i visse tilfælde kan 
opbevare ejendele.

Gennemgang af tage og 
lofter kræver normalt 
ikke adgang til  
lejligheder og skal 
derfor ikke varsles til 
beboere.

Træværk Skjolder eller fugt på 
træværk.

Træværket kan 
nedbrydes, og 
der kan opstå 
skimmelsvamp.

Skaber dårligt in-
deklima med risiko 
for sygdomme hos 
visse personer.

Hvis det er over 
isoleringen har det 
ingen indflydelse 
på energiforbruget. 
(Evt. øget ventila-
tion og opvarmning 
kan have indflydelse 
på energiforbruget)

Godt, sundt og 
dermed brugbart 
tagrum, hvor man 
i visse tilfælde kan 
opbevare ejendele.

Normalt ingen.
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Konstruktion med undertag

MANGLENDE VEDLIGEHOLD UDFØRSEL AF VEDLIGEHOLD

Emne Konsekvens Risici Påvirkning af 
indeklima

Påvirkning af 
energiforbug

Fordele Kommunikation

Understrygning Beskadiget under-
strygning kan medføre 
fugtindtrængning.

Yderligere nedbryd-
ning af tagsten 
fugtindtrængn-
ing med risiko for 
skimmelsvamp til 
følge.

Skimmelsvamp 
skaber dårligt in-
deklima med risiko 
for sygdomme hos 
visse personer.

Utilsigtet udluft-
ning øger energi-
forbruget – afhæn-
gigt af isoleringens 
tykkelse.

Tagbelægningen 
generelt får læn-
gere levetid. 
Godt, sundt og 
dermed brugbart 
tagrum, hvor man 
i visse tilfælde kan 
opbevare ejendele.

Ingen.

Ventilationss-
palter

Manglende eller  
reducerede ventila-
tionsspalter reducerer  
ventilationen.

Manglende udluft-
ning med risiko for, 
at der kan opstå 
skimmelsvamp.

Dårlig luft og ved 
skimmelsvamp kan 
der være risiko for 
udvikling af syg-
domme hos visse 
personer.

Øget ventilation 
kan have en smule 
indflydelse på en-
ergiforbruget.

Godt, sundt og 
dermed brugbart 
tagrum, hvor man 
i visse tilfælde kan 
opbevare ejendele.

Ingen.

Undertag Huller i undertag kan 
medføre  
fugtindtrængning – 
evt. fygesne.

Fugtindtrængn-
ing kan nedbryde 
konstruktioner og 
medføre skimmels-
vamp.

Skimmelsvamp 
skaber dårligt in-
deklima med risiko 
for sygdomme hos 
visse personer.

Undertaget ge-
nerelt får længere 
levetid. 
Godt, sundt og 
dermed brugbart 
tagrum, hvor man 
i visse tilfælde kan 
opbevare ejendele.

Ingen.
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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

Isolering Manglende eller 
sammentrykket 
isolering isolerer 
ikke så godt.

Manglende 
isolering kan 
medføre kulde-
broer, som er 
eksponeret for 
skimmelsvamp.

Kuldenedfald og 
ved skimmelsvamp 
dårligt indeklima 
med risiko for syg-
domme hos visse 
personer.

Øget energiforbrug. Bedre indeklima og 
mindsket energi-
forbrug.

Ingen.
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