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Nærværende notat redegør for problematikken omkring fugt i kældre og krybe-
kældre samt angiver forslag på afhjælpning, herunder økonomisk overslag. 
 
Udførte forundersøgelser 
Der er foretaget en visuel registrering i bebyggelsen, interview af driftspersonale 
samt vurdering af kloaktegninger. 
 
Problematik 
Ventilationshuller  
Ved besigtigelse i bebyggelsen blev det konstateret, at enkelte ventilationshul er pla-
ceret sådan, at vand kan løbe fra terræn og ind i kælder. 
 
Det ses, at der er løbet regnvand ned langs 
Kældervæggen, da underkant af åbning ligger 
i eller under niveau for terræn. 
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Samme problematik gør sig gældende ved nogle af lyskasserne/nødudgange. Lyskas-
serne kan ikke umiddelbart benyttes som nødudgange, da de alle er afdækket med 
låst plade, og da pladen er lukket, fungerer de heller ikke som lyskasser (der kommer 
ikke lys ned). Det oprindelig formål med konstruktionen er ikke kendt, men sandsyn-
ligvis som flugtvej. 
 
Som det fremgår af detaljetegningen, så er der placeret udsugningsventilator på lys-
kassen, der skulle sikre ventilering af kældrene (friskluftindtag via ventilationshul-
lerne). Men generelt er disse udsugningsventilatorer ikke i drift, og dermed opnås der 
ikke tilstrækkelig ventilering af kældrene, hvilket øger risikoen for fugt. 
 
Herunder ses opbygning af lyskasse/nødudgang: 

 
 
Der er placeret i alt 4 stk. lyskasser på hver af O-blokkene (2 stk. mod nord, 1 stk. 
mod øst og 1 stk. mod vest. 
 
Ved besigtigelse uden om bygningen kan det ses, 
at overkant af lyskasser flere steder ligger i eller 
under niveau for terræn, hvilket medfører, at  
regnvand ledes ned i kælderen, og dette ses på  
vægstykket under åbningen. 
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Eksempel på lyskasse, hvor overkant er over terræn og dermed hindrer regnvand i at 
løbe ind i kælderen: 
 

 
 
Eksempel på lyskasse, hvor overkant er i terræn, og der dermed er risiko for, at regn-
vand kan løbe ind i kælder: 
 

 
 
Eksempel på lyskasse, hvor terrænet løber hen over afdækningspladen med risiko 
for, at der kan trænge vand ind i lyskassen: 
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Årsagen til, at overkant af lyskasse i forhold til terrænet varierer så meget, skyldes 
sandsynligvis, at terrænet i bebyggelsen varierer en del. 
 
Kloaksystemet 
Ovenstående problematik er dog ikke den væsentligste årsag til, at kældrene frem-
står fugtige og våde. Det skyldes, at regnvandssystemet i området ikke kan håndtere 
de store regnskyl. 
 
Regnvandssystemet i bebyggelsen er opbygget således, at der afledes til kanalen ved 
store regnskyl. Det viser sig dog, at kanalens kapacitet ikke er tilstrækkelig i forhold til 
de store regnmængder, der kommer, hvilket betyder, at vandet ikke bortledes, men i 
stedet stuver op i regnvandssystemet på grunden. Der er etableret grundvandspum-
per som supplement, men kapaciteten i disse har heller ikke været tilstrækkelig. 
 
Afhjælpningsforslag 
Ventilationshuller  
I forhold til de ventilationshuller, hvor underkant af hul er i eller under terræn, anbe-
fales det, at hullet reduceres/ændres, så regnvand ikke kan løbe ind. Dette kan gøres 
ved at etablere et ventilationsrør, der omstøbes og afsluttes med svanehals over ter-
ræn. 
 
Lyskasser/nødudgange 
I forhold til lyskasserne/nødudgangene anbefales det, at det alle steder sikres, at 
vægge på lyskasser føres min. 15 cm over terræn. Samling mellem ny og eksisterende 
konstruktion skal sikres tætnet, så der ikke kan trænge vand ind gennem samling. 
 
Lyskassen skal afdækkes med lukket plade (som eksisterende), og det skal sikres, at 
ventilatorer fungerer. Alternativt skal disse udskiftes, og det skal sikres, at der er 
strøm til disse. 
 
Kloaksystemet 
I forhold til problematikken omkring manglende kapacitet i kanalen til overløb bør 
løsning for dette søges i samarbejde med Albertslund Kommune. 
 
Problemet er ikke alene i forhold til bebyggelsens regnvand, men også at overbelast-
ning af kanalen fra øvrige områder stuver op i Kanalens Kvarter og Etagehusene. 
 
Økonomisk overslag 
Ventilationshuller 
Der er 11 stk. ventilationshuller i hver O-blok (i alt 77 stk). Af disse vurderes 10 stk. i 
VA kanalens Kvarter og 11 stk. i AB Etagehusene at ligge i eller under terrænniveau: 
 
Etablering af ventilationsrør med  
svanehals, inkl. omstøbning 
VA Kanalens kvarter: ca. kr. 32.000,- inkl. moms 
AB Etagehusene, XX stk.: ca. kr. 35.000,- inkl. moms 
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Lyskasser/nødudgange 
Der er 4 stk. ved hver af O-blokkene, svarende til i alt 28 stk. Af disse vurderes det at 
være nødvendigt at hæve væggene ved 12 stk. i VA Kanalens Kvarter og 10 stk. i AB 
Etagehusene. Ventilator må påregnes udskiftet ved alle, 28 stk.: 
 
Hævning af vægstykke med 15-50 cm,  
Inkl. tætning 
VA Kanalens kvarter ca. kr. 110.000,- inkl. moms 
AB Etagehusene ca. kr. 90.000,- inkl. moms 
 
Udskiftning af ventilator, inkl. el  
VA Kanalens Kvarter: ca. kr. 75.000,- inkl. moms 
AB Etagehusene: ca. kr. 100.000,- inkl. moms 
 
Kloaksystemet 
Da denne problematik i princippet bør løses uden for bebyggelsen og i samarbejde 
med blandt andet Albertslund Kommune, er der ikke afsat økonomi på dette. 
 
 
Vivian Johman/Kim Agger Stenbæk 
Wissenberg A/S 
 


