
Vinduer

Bevaringsværdi, arkitektur,
energi og økonomi



Eksempel – Hvor skal man sætte ind først
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Termovindue med en sprosse







Totaløkonomi

Den årlige totale omkostning for 
et vindue afspejler umiddelbart 
levetiden. Det ses, at de
miljømæssige bedste valg, hvor 
det årlige varmetab er mindst 
nemlig for 1+2 energirude 
Forsats, fulgt af 1+1 Forsats, 
også er de mest økonomiske på 
lang sigt - og tilmed har rimelige
anskaffelsesudgifter her og nu. 
Det renovere vindue 1+1 Forsats 
koster således kun omkring 2/3 
af udgiften til et nyt træ 
energirudevindue. Selv det 
forholdsvis dyre Raadvad-vindue 
har en lavere totaløkonomisk 
udgift på 83 % af udgiften til et 
nyt træ-energirudevindue. De 
traditionelle vinduers lidt dyrere 
vedligeholdelse opvejes af det 
lavere energitab – og så er der 
ingen udgift til "vedligeholdelse" 
af punkterede energiruder 
(bortset fra det renoverede med 
energirude i forsatsrammerne 
(1+2 energirude Forsats)). For 
de nye energirudevinduer ses, at 
træ/alu-vinduet totalt set er en 
smule dyrere end et tilsvarende 
træ-energirudevindue, primært 
pga. den højere 
anskaffelsespris. PVC vinduerne 
svarer i pris til træ-
energirudevinduerne.



Samlede overvejelser.





Isolering af ydervægge

Udvendig efterisolering.
- Ikke en realistisk mulighed pga. arkitektur og bevaringsværdi.

Indvendig efterisolering, en mulighed.
- Stuk, radiator, rør og elinstallationer skal flyttes med ind.
- Prioriter de koldeste vægge først, fx vinduesbrystninger og skabe under vinduer.  



Ydervæge kan isoleres indefra på flere måder. 

Den bedste (og dyreste) er opsætning af diffusionsåbne mineralske isoleringsplader der monteres direkte på 
murværket. Inden det kan ske fjernes maling/glasvæv/tapet, fodpaneler mm.
Pladerne kan være af fabrikat ”SkamoPlus” eller ”Ytong Mulitpor” i 50 – 100 mm tykkelse.

Materialene skal anvendes og monteres i henhold til leverandørens forskrifter, f.eks. skal de opsættes i den 
klæber /mørtel som er en del af produkt-programmet. Det samme gælder spartel og puds.

Links til fabrikanterne:
http://www.skamol.com/media/SkamoPlus_brochure_u_skm.pdf
http://www.ytong.dk/dk/content/multipor_innendaemmung_wi.php

Malerbehandlingen skal være diffusionsåbne, f.eks. en silikatmaling uden tilsat plastbinder, som fabrikat KEIM 
http://www.keim.dk/produktprogram/farvesystemer_indendoers/

Alternativt kan der udføres en forsatsvæg af lægter, 50-100 mm mineraluld, dampspærre og gipsplader. Her 
skal man værre særlig påpasselig med at dampspærren bliver helt tæt og at mineralulden skal friholdes min 20 
mm fra ydermuren.

Denne fremgangsmåde benyttes også til isoleringen af kvisten.










