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Aftenarrangement vedr. 
Når Bygningsrenovering går galt

Aftenens program
Kl. 1600 Velkomst og intro

Kl. 1605 Hvad er konsekvenserne af byggeskader og fejl ved Morten Mathiasen

En introduktion til dagens emne ved Morten Mathiasen

Kl. 1620 Om Byggeriets ankenævn ved Louise Larsen

Kl. 1645 Erfaringer fra Byggeskadefonden ved Jens Dons

Kl. 1715 (cirka) Pause med lidt at drikke og snacks - uden for lokalet

Kl. 1725 (cirka) Uddybninger vedr. de største byggeskader ved Erik Brandt

Kl. 1805 - 1830 Spørgsmål og debat



Når Bygnings-

renoveringer går galt

- F3JL i byggeriet



En introduktion til emnet

• Kort om emnet og konsekvenserne i byggeriet

• Erfaringstal fra byggeriet

• Byggeriets Ankenævn

• Byggeskadefonden

• Praktiske erfaringer



Og hvem er så jeg…

Morten K. Mathiasen
Diplombygningsingeniør, tømrer og energikonsulent

Termografør

Syn og skønsmand, (Voldgift, TI og IDA)

Fagdommer, (Voldgift)

Bygherrerådgiver for private boligejere og boligforeninger

Bestyrelsesmedlem i IDA Bygningsfysik

Tidligere Energiansvarlig Fagekspert i Bolius, Boligejernes Videncenter



En branche plaget af dårligt ry

Ingen andre brancher som denne, hvor der er så stor 

fokus på fejl og mangler.



En branche med fejl og alvorlige skader

Licitationen har lige kørt en ”kampagne” om det 

igen, med fokus udgangspunkt i gamle udgaver fra 

Licitationen.



F3JL i byggeriet

- konsekvenserne

• Selv små fejl i byggeriet kan være dyre.

• Fejl i byggeriet er typisk dyre at udbedre, og byde på 

forsinkelser og dermed påvirke produktion, funktion og 

ophold. 

• Fejl i byggeriet kan lede til andre fejl og svigt.

• Fejl i byggeriet kan have meget store konsekvenser og 

endda lede til sygdom, invalidering og endda død.

Konsekvenser for både bygherre, brugerne og de udførende 

virksomheder og udførende enkeltpersoner.



F3JL i byggeriet

- årsager?
• Tidspres

• Sjusk

• Fusk og snyd 

• Mangel på viden, (uvidenhed, manglende opdatering)

• ”Plejer”

• Dårlige materialer

• ”Eksperimenterende” materialer og løsninger

• (Økonomi)

• Andet?

• Stor forskel på prof. bygherre og private



F3JL i byggeriet

- business as usual

• Eternittage

• Flade tage, (et lags-løsninger)

• Gule tagsten, (og mursten)

• Asbest, PCB, bly

• Grønne tage

• MgO

• Imprægnerede mursten



F3JL i byggeriet

- Hvad gør vi ved det

• Laver undersøgelser og måler på det

• Skriver anvisninger, bøger og brochure

• Medierne har fokus på det.

• AB18?

• Men det er som om, det ikke rigtig slår igennem. Vi 

oplever stadigvæk mange fejl og problemer.



AB18?

• AB18 har stor fokus på at nedbringe fejl og mangler

• Overvejende årsag til en ny AB18

• Større fokus på projektgranskning

• Større fokus på involvering af parterne

• Større fokus på kvalitetssikring fra alle parter



Bygherre

• Tror man kan spare på projektet og få samme gode 

kvalitet.

• Sparer projekteringen væk

• Dårlige beskrivelser, (ingen kontrakt)

• Presser den udførende på tid og pris

• Dårlig forventningsafstemning

• Manglende kontrol af udførelsen



Håndværkere

• Mangel på viden

• Manglende adgang til information og viden

• Manglende efteruddannelse

• Sjusk og travlhed

• ”Gør som vi plejer”

• Manglende faglighed

• Udenlandsk arbejdskraft 



Håndværkere

• Autorisation, (el, vvs og kloak)

• Men ellers ikke…

• Forsikringer dækker rørskade, brand mv.

• Men alle kan kalder sig tømrermester eller 
murermester og entreprenør, og bygge et helt hus.



Projekterende og rådgivere

• Mangel på viden

• Gør også som de plejer.

• Billige projekter

• Manglende test af bygningsdele/løsninger

• (bygherre skal betale).

• Manglende kontrol af udførelsen, (tilsyn)

• (bygherre skal betale).



Hjælpen

Alment teknisk fælleseje

Brug og hold jer til det almene tekniske fælleseje.

- Byggeriets parter har pligt til at være bekendt med alment teknisk 
fælleseje. Man kan vælge at bruge andre løsninger, end dem som alment 
teknisk fælleseje beskriver. 
Men man skal da kunne dokumentere, at man træffer et velbegrundet valg. 
Man har dermed en særlig bevisbyrde, såfremt der viser sig at være 
problemer med de løsninger, man har valgt.

Der er muligvis tale om anvisninger og vejledninger, men man jo godt bygge bedre 
end dette. ;o)



Spørgsmål?

Vi fortsætter debatten efter de andre indlæg.

IDA Bygningsfysik på LinkedIn og Facebook

Husk at melde dig ind i IDA Bygningsfysik

Fagligt Netværk for Byggesagkyndige på LinkedIn

Byggefaglige debatter og diskussioner


