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VINDUERS ENERGIMÆSSIGE PERFORMANCE 

Bygningsdel der skal: 

 Holde kulde ude. 

 Holde varme inde. 

 Fungere som radiator. 

 

 

Som primær faktor i 

lavenergibyggeri skal der 

omtanke ved: 

 Orientering. 

 Glasandel. 

 Solindfald. 

 Solafskærmning. 

 Skyggeforhold. 

 



Eref værdier X-Frame 



 

Ideal Combi 



IAGTTAG: 

ENERGIRIGTIGE VINDUER KRÆVER FLERE FASTGØRELSESPUNKTER 

Traditionelt dør/vindue Energirigtigt dør/vindue 

Opklodsning 



IAGTTAG: 

ENERGIRIGTIGE VINDUER KRÆVER FLERE FASTGØRELSESPUNKTER 

Bevirker forøgelse af monterings omkostninger. 
Tungere vinduer kræver glasløfter 

Traditionelt vindue Energirigtigt vindue 

Fastgørelsespunkter 



Når man monterer 

disse lavenergi 

døre og vinduer 

med almindelige 

karmskruer uden 

understøtning, så 

går det galt. 



EKSEMPEL PÅ RENOVERING MED GODT UDFALD 
Huset er opført i 1969 areal 100 m2 

El-opvarmet. 

Nye lavenergivinduer. 

Isolering mellem vinduer med Isover 
Lambdaværdi W/mK 0,034. 

Gennemgang af klimaskærm for 
utætheder, nye gavle, isolering rem, 
isolering loft. 

Solceller 6 kWh. 

Nominel effekt 3,8 kWh 

Forbrug før renovering 12.500 kWh. 

Forbrug efter renovering   4.480 kWh. 

Kina… 



Alle vinduer skal have en omhyggelig 

bagstopning og fugning 



Nye lukkede partier over vinduerne, sommer 2014 

Klimaskærm ikke 
fuget, så der trænger 

luft ind i 

etageadskillelsen 

Gennemgående 
tømmer uden 
krydsisolering 



FRA VINDUER TIL BYGGERI 

En lille familie køber et hus. 

 

Ejendomsmæglerens beskrivelse:  

Murstenshus. 

Byggeår 1972. 

Stolpeskelet indvendigt. 

Isoleret med 100 mm + ½ sten 

udvendig. 

 

Købesum 2 millioner. 



EFTER 1 ÅR  

Kommer der pletter på 

indervæggene. 

Årsag 

Råd i bundremmen pga. glemt 

fugtspærre mellem sokkel og 

rem. 

 

Bliver udbedret af forsikringen. 



BAGSIDEN 

Udestue opført af 
tømrermester. 

 

Problemer da man 
syntes der var kommet 
en nedbøjning mellem 
køkken og udestue. 

Bemærk 

nedbøjningen 



ÅRSAG UNDERDIMENSIONERET LIMTRÆSBJÆLKE 

Limtræsbjælke 115x200 mm. 

Spænd på 3,6 m. 

Bærer 3 spær. 

Skåret ind i spær hovedet, fjernet 

tænger for at få limtræet på plads. 

Virkning: 

Momentbæreevnen på alle 4 

spærhoveder er overskredet med 

faktor 2,5. 

Det samme for limtræsbjælken. 

Limtræsbjælken har nedbøjning på 

35 mm i midten. 



Formodning: 

Selve taget på udestuen 

var oprindelig tiltænkt 

beklædt med tagpap på 

krydsfineren 

Valgt trapezplade i stedet 

for. 

Der er ikke ventileret nogen 

steder. 

VENTILATION 



BEGRÆNSET LEVETID Pladerne når ikke ud til 

kanten 



DET SKAL MAN HELLER IKKE GØRE 

Købers rådgiver var en god ven som engang 

havde været tømrer, og han opdagede 

udestuen ikke var registreret, men mente ikke 

dette ville give nogle problemer. 



FLERE FEJL 

Fejlen anmeldes til forsikringsselskabet, der ikke ville anerkende 

skaden, den var jo noteret i salgs papirene. 

Tømrerfirmaet eksisterede ikke længere, de var gået konkurs. 

Hvor meget andet var der egentligt lavet men som ikke var i 

orden? 

Huset blev så gennemgået og det viser sig at man har fjernet 

murstensvæggen udvendigt og lavet en facadeisolering som var 

skalmuret. 

Det kunne i sig selv være godt nok… 

 



MEN 

Man havde brugt det man 
havde på lager. 

1. Lidt brandbatts. 

2. Lidt terrænbatts. 

3. Anden hård isolering. 

Der manglede  
armeringsnet og underpuds 
som dengang var basis for 
murstensskaller. 

Minimum 12mm 
konstruktionskrydsfiner til 
fastgørelse,  

9 mm 

spånplade 



ANDEN OFTE SET FEJL: MANGLENDE VENTILATION 

Den manglende 

ventilation var heller ikke 

nævnt i 

tilstandsrapporten. 

 

Var der nu mere? 



INDVENDIGE VÆGGE 

Alle ringe er 

knudepunkter  med 

fastgørelse til 

fundament hvor 

væggen virker som 

skive for at optage 

vindbelastningen. 

Væggene var 

trævægge med søm 

limet spånplade. 

Udskiftet til stål og gips. 

 

FORSIKRINGSSAG 1,6 MILL. TIL NYT HUS 

skive 



NY SAG, PROJEKTERING 



ØNSKE PÅ ENGKÆRSVEJ 

Udvidelse samt et 

værelse mere. 

Samme taghældning. 

To trin ned. 

 



GULV MED LEM TIL 

KOLDE ØL 

Passer netop til en kasse øl. 

 

Desværre passer navnet 

Engkærsvej, eng og kær, 

rimeligt godt, gulvet i huset 

ligger 44cm over havet, 

vand spejet står i 20 cm. så 

der står- 



VAND OG SKIMMEL 

-blankt vand under gulvet, der kan ses skimmel på pude og på gulv, 
så det er ikke altid håndværkeren, her har håndværkeren udført 
opgaven efter projekt og tegninger, så  der sker også 
projekteringsfejl. 

 

Blankt vand 

Skimmel 



ISOLERINGSPROBLEMER 

Jeg observerer tit håndværker og rådgiver mangler opdatering: 

Både tømrer og rådgiver har den opfattelse at når man bruger et 
diffusionsåbent undertag, så kan man isolere helt ud til undertaget 

ved konstruktioner hvor man ikke kender dampspærrens tæthed. 

Eller: 

At et pudset loft, har samme funktion som en tæt dampspærre.   

Man glemmer at sætte sig ind i de anvisninger der er. 

Her ser vi et udbud fra en rådgiver, desværre var det en børnehave 

det gik ud over.  



OPRINDELIG 

UDFØRELSE: 

Pudsede vægge. 

Rådgiver mente ikke 
dampspærre var nødvendig. 

300mm isolering på loft. 

Arbejdet udført i 2012. 



LUFTFUGTIGHEDEN I BØRNEHAVEN 

Luftfugtighed i personalets kontor 

som lå på 1 salen, kan måles til 

63,8. 



RESULTAT: BEGYNDENDE SKIMMEL 
Skimmel 



NÅR DET GÅR GALT FOR TØMRERMESTEREN 

• Nyt tag. 

• Nye tegl. 

• Forstærkede spær. 

• Isolering i henhold til BR 10. 

• Nye kviste med udvekslinger i spærene. 

• Nye lavenergidøre. 

 

Det er lige til og kan da ikke gå galt, der er jo ingen problemer i opgaven.  



KVIST OG UDVEKSLING 



UNDERTAG MED U PROFILER ? 

 



SPÆR 

Buldogskive 



DÅRLIG ISOLERING  



DØRENE I GAVLEN 

Det kunne være man skulle 

stoppe og fuge dørene. 



RESULTAT 

Hvis man lavede en energimæssig beregning 

på disse arbejder, hvis udførslen var i orden, så 

ville det vise sig der var en masse energi at 

spare. 

 

Men her står bygherren med et hus der faktisk er 

værre end da de gik i gang.  



SIDSTE SAG: IKKE ALTID HÅNDVÆRKEREN 

Nogle af de sager jeg har haft, kan årsagen spores helt 

tilbage til tegnebordet. 

 

Lad mig slutte af med denne lille hårrejsende sag.   

 

En familie vil gerne udvide deres hus som er bygget i 

1958 og huset er opført med krybekælder. Hvad er så 

mere naturligt end at opføre tilbygningen med 

krybekælder.  



TEGNING 

Her ser vi tegningen af 

tilbygningen tegnet 2013, 

udført i 2014. 

 



UDSNIT AF BESKRIVELSE, OMBYGNING 

Beskrivelsen siger: 

200 mm isolering i gulvet. 

200 mm i væggene. 

250 mm i taget. 

 

Og så har vi da også 

gulvvarme. 



OG SÅDAN SER DET UD I DAG 



GULVET 

Gulvet kunne vi se i beskrivelsen var 

nævn som et flydende bambusgulv. 

Det blev udført limet i fjer og not. 

Når man sætter en indvendig væg 

på et sådan gulv, så sker der ting og 

sager. 

Der burde have været skåret ud for 

væggen så denne stod på 

undergulvet. 

 



GULVET TRÆKKER VÆGGEN 

Når gipsvægen er 

skruet, og samtidig 

har gips på begge 

sider, virker den 

lige som en stor 

skive 

Gipsvæg 

fastholdt af 

foldevæg 

Gipsvæg/skive 

trykker gulvet 

Bambusgulv fuldlimet 

Gulvets bevægelsesretning 



GULVET TRÆKKER VÆGGEN 

Når gipsvægen er 

skruet, og samtidig 

har gips på begge 

sider, virker den 

lige som en stor 

skive 

Gipsvæg 

fastholdt af 

foldevæg 

Der er luft 

mod loft og 

tæt mod væg 

Gipsvæg/skive 

trykker gulvet 

Bambusgulv fuldlimet 

Gulvets bevægelsesretning 



FODPANELER OG GULV 

Væggen trykker gulvet ned. 



BJÆLKELAG I KRYBEKÆLDER 

Som sagt så var der krybekælder, og 

væggen trykkede så meget at der kom 
deformationer i gulvbjælkerne, ud over de 

svindrevner vi her ser. 

 



EN HURTIG KONKLUSION 

Mange af disse eksempler kunne have været undgået hvis der havde 

været en tilsynsførende eller en rådgiver på sagen. 

Nu er disse eksempler nogle af de værre, der er rigtig mange gode 

håndværkere og firmaer der ved hvad de har med at gøre. 

Men jeg mangler en autorisation inden for byggeriet når vi har med 

konstruktioner at gøre.  

Det skulle ikke være muligt for en håndværker at gribe ind i 

konstruktionerne, uden der har været en rådgiver med på sagen.   

Sådan er det også i dag, men nogle af de eksempler i her har set er jo 

udført efter bedste overbevisning hos håndværkeren. 


