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• Lidt statistik

• Eksempler på svigt konstateret ved eftersyn  

• Eksempler fra skadesager



1 og 5-års eftersyn af renoveringer

• Grundlaget er ca. 900 bebyggelser opført mellem 

30.06.2011 – 01.04.2017

• Samlet anskaffelsessum 40,5 mia

• Få alvorlige svigt – bortset fra sagerne med MgO-

plader

• Til gengæld er de mindre alvorlige svigt, som kræver 

udbedring eller øget drift stadig mange 



Energirenovering omfatter ofte:

• Renovering af klimaskærm herunder facader, nye 

vinduer og døre og tag

• Tekniske anlæg og afløb

Hertil kommer ofte boligkvalitetsforbedringer

• Nye vådrum

• Køkkener

• Udearealer

• Nye altaner / renovering af eksisterende altaner  

Renovering af almene boliger



Renovering af almene boliger

Anvendelsesændringer

• Efterisolering – udvendig contra indvendig efterisolering

• Opstigende grundfugt – findes der en vandret fugtspærre

• Nyt føjet til eksisterende – revner, forenelighed

• Miljøforhold – salt i murværk, kemikalier mv.

Førsynsrapport



Renoveringer 2011-2017

Hele landet Familie Gr. 2 2 - % Gr. 3 3 - %

Uden svigt 6.075

Med svigt 4.755

Bygningsdele i alt 10.830

1 Tag
642 147 1,4 486 4,5

2 Ydervægge
773 258 2,4 472 4,4

3 Døre og vinduer

1.155 445 4,1 704 6,5

4 Altaner og altangange

241 63 0,6 177 1,6

5 Etageadskillelser

434 166 1,5 265 2,4

6 Fundament og kælder

139 72 0,7 65 0,6

7 Vådrum
206 68 0,6 129 1,2

8 Afløb i jord og bygninger

91 20 0,2 71 0,7

9 Tekniske anlæg

955 285 2,6 668 6,2

10 Øvrige bygningsdele 119 58 0,5 61 0,6

11 Arealudvidelse 0 0 0,0 0 0,0

I alt 4.755 1.582 14,6 3.098 28,6

Byggerier 722

Svigt i bygningsdele i renoveringer 2011 - 2017

Kun familieboliger



Ca. 30 skadesager i forbindelse med 

renoveringerne fra 2011-

Antal sager - med første anmeldelse 2015:

– 17 stk. MgO-plader

– 3 stk.   Døre og vinduer

– 4 stk.   Lette ydervægge

– 3 stk.   Brugsvandsrør

– 1 stk af hver:  Karnapper, afløb i jord, 

tagrygninger, etagedæk, varmefordeling



Hvor forekommer svigt i forbindelse med 

renovering af eksisterende boligbebyggelse?

• Renovering af tag

• Udvendig efterisolering

• Udvendig beklædning / facadeelementer

• Eksisterende dampspærre / ny dampspærre

• Vinduesudskiftning

• Ventilations- og varmeforhold

• Nye altaner og altangange



Plugs til mekanisk fastgørelse 

af underpap svigter

Fastgørelse af solceller 

igennem tagmembranen -

uhensigtsmæssig placering

Tagrenovering
• Faldforhold

• Afløbsforhold

• Disponering af inventar mv. 

på taget



Skader i forbindelse med tagrenovering – falset aluminiumstag

Skade – huller i aluminiumstaget ved hafter

Sandsynlige svigt:

For brede baner

For tynd plade

Hafter sømmet med sømpistol – deformering af beslag



Inddækninger ved tage 

Inddækninger her afsluttet 
med fugemasse – kort 
levetid

Inddækning på murkrone for lav

Åben inddækning med 
vandindtrængning til følge



Inddækninger mv.

De forhåndenværende 

søms princip



Manglende fast underlag ved montering af 

dampspærre

Manglende tætning 

ved gennemføringer

Dampspærrer



Svigt i forbindelse med renovering af tagrum

Manglende ventilation mellem undertag og isolering

Efterisolering af kold skunk 

– manglende dampspærre

Manglende dampspærre ved 

pudset loft - efterisolering

Manglende kondensisolering, dog fast 

underlag for rørgennemføring



Eksempel på udvendig efterisolering

o Facadeisoleringssystemer markedsføres med masser af 

anvisninger og profiler mv, der hører til produktet. Hverken 

producentens anvisninger eller profiler anvendes 

o Mangelfuldt projektmateriale og manglende dokumentation fra 

opførelsen 

o Tolerancekrav overholdes ikke

o Mangelfuld konstruktiv afledning af vand. Fugerne skal klare 

det hele

o Materialeegenskaber på puds, lagtykkelser og armeringsvævets 

placering

o Drift og vedligeholdelse, herunder udskiftning af fuger og 

vinduer



Byggeri fra 40-erne, 

karrébebyggelse i rødt 

murværk, efterisoleret, 

pudset og malet



Registrerede svigt ved 1-års 

eftersynet:

✓ Vinduer og døre placeret i flugt 

med facaden

✓ Puds ført helt ind til alu-rammen

✓ Ingen udskiftelig fuge mellem 

puds og karm

✓ Ingen sålbænk

✓ Ingen drypnæser ved knæk i 

facaden

✓ Drypnæser over vinduer og døre 

er uautoriserede



Murstensskaller på PUR isolering
I forbindelse med et 1-års eftersyn har vi skrevet:

Produktet er nyt i Danmark og der ikke erfaringer med produktet under danske 
forhold. Der skal fremskaffes dokumentation på:
-

❑ at den gamle facade kan 
bære den nye facade af 
skaller på PUR. Gl. bindere?

❑ at beregninger viser 
fastgørelser til det 
eksisterende murværk.

❑ at fastgørelser er i 
overensstemmelse med det 
beregnede.

❑ Levetid

❑ at der anvises hvordan 
konstruktionen skal driftes.



Vindues- og alufacadesystem

Aluprofilerne ikke tildannet eller 

monteret korrekt
Utætte samlinger

Fugemassetætninger

Vinduer - for spinkle dimensioner

Skader:
Vandindtrængning

Driftstunge løsninger



Totalrenovering af facader og tag

Nye lette facadeelementer

Altanrenovering 



Revne i betonaltaner - påstøbning i f.m. altanudvidelse

Påstøbning af ny altanvinge:

• Revne i støbeskel

• Revne i dæklag af epoxy

• Vandnedsivning

• Betonkvalitet? 



Altangange

Revner i beton

Revner i epoxy 

dæklag

Vandnedsivning

Afløbsforhold 



Afløb fra altaner



Sålbænkeløsninger

Skifersålbænke i murværk

Alusålbænke i lette facader



Vinduesfuger

Svigt:
• Overholder sjældent krav til fugebredde på 8-20 mm jf. Byg Erfa

• Fugeslip

• Bundfuger for langt fremme og blokerer for dryphul i træ/aluvinduer

• Bundfuger ved indgangsdøre mangler ofte p.g.a. bl.a. tilgængelighedskrav

• Er det 2 trinsfuger?



Manglende ventilering af lette facadeelementer

Ingen ventilation



Facadegennembrydninger i 

lette og tunge facader

• Altanbæringer

• Lampefastgørelser

• Inventarfastgørelser 

• m.m.

Manglende inddækninger

Manglende tætninger



Tæthed af vindspærren mod 

betonelementer



Rumventilation m.m.

Fugtstyret ventilator blokerer for naturlig 
ventilation/luftskifte

Manglende friskluftventiler

Ved vinduesudskiftninger



vådrum

Svigt

• Skrukke fliser på gulv og vægge

• Revner i flisefuger



Renovering og anvendelsesændring af eksisterende 

bebyggelse – opstigende grundfugt

• Opstigende grundfugt

• Sokler og 

tilgængelighed

• Invendig efterisolering

• Indeklima



Sokkelpuds og indvendig 

efterisolering



Revner og opfugtet sokkel



Disse bygningsdele er risikobehæftede – eksempler:

Grønt tag

Hvis: taget er udført af organiske materialer uden 

mulighed for inspektion på undersiden

Puds på isolering

Hvis: der er tale om ettrinstætning med organiske materialer 

indbygget. Eksempelvis vurdering af om vinduer kan blive 

fugtpåvirkede 

Indvendig efterisolering - forudsætninger

Genbrugsmursten til facader

Hvis: ikke der kan leveres en fuldstændig 

dokumentation for stenenes egenskaber. 

Mange forudsætninger



Vægten er her lagt på:

• Robusthed

• Driftsvenlighed

• Udskiftelighed

Vægten er her lagt på:

• Arkitektonisk fremtræden

• Billige materialer

• Boligoplevelser 

Ingen skadesager

Skadesag i 2000



Totaløkonomi - Hvad skal man vælge?
Samme anlægsomkostninger

Normalt

• Disponeres enkelt

• Robust

• Bygbart og renoveringsmuligt

• Balance mellem anlæg og drift

• Lang levetid

Alternativt

• Varieret og komplekst

• Billigt

• Nemt at nedrive og genbruge

• ”Hurtigt” at opføre

• Normal kort levetid



Tak for opmærksomheden


