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Forord  
 
I Danmark er en meget stor andel af de oprindelige vinduer i den ældre bygningsmasse 
blevet udskiftet fra starten af 1970-erne og fremefter. Udskiftningen er i nogle tilfælde 
begrundet i, at vinduerne har været nedbrudte og udtjente, men størstedelen er udskiftet 
af andre årsager – primært pga. ønsket om varmebesparelse. Derudover har manglende 
metoder til og myter omkring økonomien i at bevare, istandsætte og forbedre 
eksisterende vinduer spillet en stor rolle. 
 
I de senere år er der forsket i og udviklet en lang række vinduestyper til nybyggeri – og i 
nogen grad også tilstræbt tilpasset eksisterende bygninger. En vinduestype, som er 
udviklet udelukkende rettet mod eksisterende bygninger, er Raadvad Vinduet, der 
kombinerer gode egenskaber fra oprindelige vinduer med nutidens krav og forventninger 
til holdbarhed, energioptimering og gennemskuelighed i anskaffelses- og driftsøkonomi. 
 
I to bygningsfornyelsesprojekter har Københavns Kommune og sbs byfornyelse i 
samarbejde med bygningsejerne afprøvet Raadvad Vinduet i praksis. Formålet med 
afprøvningen har været at afklare vinduets egnethed og kvaliteter, bl.a. i forhold til 
isoleringsevner, lyddæmpning, lyskvalitet og arkitektoniske egenskaber. Som en del af 
projektet er samtidigt foretaget en sammenligning af Raadvad Vinduet med 
konventionelle termoruder og eksisterende vinduer. 
 
Arkitekt MAA Søren Vadstrup, der har været primus motor i udviklingen af Raadvad 
Vinduet, har været fagligt ansvarlig i afprøvning af vinduestypen i de to byggeprojekter 
og har efterfølgende opsamlet resultaterne i denne rapport. I sammenhæng hermed har 
DTU.BYG gennemført en række målinger og samlet resultaterne i en rapport, der 
fremgår af litteraturlisten. 
 
Københavns Kommunes har været besluttende og bevilgende myndighed i de to 
byggeprojekter, mens sbs byfornyelse har forestået den administrative og 
koordinerende rolle i afprøvningen, bl.a. som bygherrerådgiver for bygningsejerne. 
Velfærdsministeriet har støttet afprøvningen økonomisk med midler fra den 
ekstraordinære byfornyelsesramme i henhold til byfornyelsesloven. 
 
Det er håbet, at de to rapporter kan bidrage til viden om fordele og ulemper ved 
vinduesudskiftning og valg af vinduestyper, når bygningsejere og byggefagfolk står 
overfor at skulle skifte vinduer i en ældre bygning eller rådgive herom.  
 
 
Februar 2009 
 
Velfærdsministeriet 
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1:   Indledning 
 

     
Horsensgade 10-12       2006    Florsgade 3-5         2006 
 
I 2004-07 blev der foretaget to 1:1 forsøg med isætning af Raadvad-Vinduet i to etageejendomme 
i København i forbindelse med et par igangværende byfornyelses-projekter. 
 
Formålet med forsøget var at afprøve en nyudviklet vinduestype (Raadvad-Vinduet) sat op mod 
en mere konventionel vinduestype i to konkrete ejendomme. Målet var på baggrund af konkrete 
målinger og de reelle tal for begge vinduestyper at foretage en sammenligning af disse to typer af 
vinduer på en række forudbestemte parametre ('benchmarking').  
 
I stedet for at skifte vinduerne ud med termovinduer af træ, skiftede man de gamle vinduer ud 
med Raadvad-vinduet. By- og Boligministeriet, nu Velfærdsministeriet støttede projektet via den 
ekstraordinære ramme til Byfornyelseslovens forsøgsmidler. 
 
I tilskudsmidlerne indgik der også penge til en række målinger på stedet af varmetabet gennem 
de to forskelligt udformede Raadvad-vinduer i de to ejendomme, samt de tilsvarende 
termovinduer i samme størrelse, der blev isat til ejendommenes gårdsider. 
 
Forsøget kan sige noget ganske kvalificeret om de forskellige vindues-løsningers totaløkonomi, 
da de to gennemførte projekter er målt og sammenlignet ved hjælp af de reelle tal, priser og 
omkostninger.  
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I de kommende mange år kan man følge vinduerne med hensyn til patinering, vedligeholdelses-
omkostninger, vedligeholdelses-erfaringer, eventuelle dugproblemer samt holdbarhed og 
brugervenlighed m.m. Dette er dog ikke specifikt med i det konkrete projekt. 
 
Denne rapport henvender sig til bygningsrådgivere, arkitekter, ingeniører, konstruktører, der er 
involveret i at udskifte ’2.-generations-vinduer’ fra 1970erne, 80erne og 90erne i ældre 
ejendomme med nye ’3.-generations-vinduer’.  
 
Her er det for det første vigtigt, at man sammenligner prisen på de forskellige produkter og 
løsninger på et helt reelt grundlag, d.v.s. hvor der ud over anskaffelsesprisen og monterings-
prisen også indregnes levetid, varmeisoleringsevne, vedligeholdelsesomkostninger m.m. i et 
samlet ’totaløkonomi-regnskab’, plus at der også tages hensyn til støjisoleringsevne og 
vinduernes arkitektoniske tilpasning til huset samt komfort. 
 
Denne rapport opstiller en metode for dette ud fra to konkret gennemførte vinduessager i 
København. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raadvad-Vinduerne i Florsgade 3-5 (tv) og Horsensgade 10-12(th) set udefra og indefra. 
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2:   Projektets konklusion 
 
De to spørgsmål, der oftest indgår i diskussioner for og imod udskiftning af gamle vinduer i 
ældre huse er varmebesparelsen og økonomien.  
 
Denne rapport beskriver et 1:1 forsøg, der i 2004-07 fandt sted i København, hvor de 
eksisterende vinduer i to etageejendomme blev skiftet ud med fire forskellige typer nye vinduer: 
 

    Type 1: Et nyt koblet vindue (Raadvad-Vinduet 1+1 koblet) (Horsensgade 10-12)  
    Type 2: Et nyt vindue med forsatsrammer (Raadvad-Vinduet 1+1 Forsats) (Florsgade 3-5) 
    Type 3: Et nyt termovindue af træ med energiruder (Rationel Vinduet) (Horsensgade 10-12) 
    Type 4: Et nyt termovindue af træ med energiruder (Skjern Vinduet) (Florsgade 3-5) 
 
Som led i dette forsøg har ingeniører fra DTU, efter isætningen af vinduerne, målt det konkrete 
varmetab (U-værdien) for tre af de fire vinduestyper, på stedet. Disse tal kan derfor 
sammenlignes, og varmebesparelsen kan beregnes helt kontant.  
 
Da de samlede omkostninger for isætningen af de to vinduestyper også er bekendt, har vi 
dermed også et reelt sammenligningsgrundlag for de økonomiske forskelle.   
 
Selv om ’bevarings- og energiforbedrings-situationen’ for de eksisterende vinduer ikke direkte er 
repræsenteret i dette forsøg, er det kombinerede ’koblede- og forsats-vindue’ (Type 2), der er 
målt på, teknisk og detaljeringsmæssigt helt identisk med et istandsat og energiforbedret 
gammelt vindue. Den opnåede varmebesparelse for et istandsat og energiforbedret gammelt 
vindue og Vinduestype 2 er derfor den samme. Hvad angår prisen, har vi sammenlignet med 
istandsættelsen og energiforbedringen af nogle tilsvarende vinduer i en anden ejendom i 
København, udført året før. 
 
Forsøget og rapporten sammenligner derfor 5 forskellige vindues-løsninger i helt ens størrelse: 
 

    Type 1: Et nyt koblet vindue (Raadvad-Vinduet 1+1 koblet) (Horsensgade 10-12)  
    Type 2: Et nyt vindue med forsatsrammer (Raadvad-Vinduet 1+1 Forsats) (Florsgade 3-5) 
    Type 3: Et nyt termovindue af træ med energiruder (Skjern Vinduet) (Florsgade 3-5) 
    Type 4: Et nyt termovindue af træ med energiruder (Rationel Vinduet) (Horsensgade 10-12) 
    Type 5: Istandsættelse og energiforbedring af eksisterende vinduer af træ 
 

I nærværende rapport vil en totaløkonomisk opstilling og sammenligning udgøre grundlaget for 
det økonomisk bedste valg. Heri indgår anskaffelsesprisen, alt inklusive, som den fremgår af den 
gennemførte, konkrete byggesag, som en del. Derudover indgår vinduernes reelle varmetab, som 
DTU har målt det på stedet, omregnet til den beregnede varmeudgift, den årlige løbende 
vedligeholdelse, jf. vinduernes medfølgende vedligeholdelses-vejledninger samt den 
erfaringsmæssige levetid for vinduerne, inklusive energirudernes reelle levetid. 
 

I den samlede vurdering indgår også de valgte vinduers æstetiske og arkitektoniske tilpasning til 
det eksisterende hus som en vigtig parameter.  
 
Arkitektonisk tilpasning (se side 45) 
Den arkitektoniske tilpasning af Raadvad-vinduerne (Vinduestype 1 og 2) til det eksisterende 
hus stil og arkitektur er så god, som den kan blive, bl.a. fordi de nye vinduer set udefra er kopier 
af de gamle. De tilsvarende nye termovinduer af træ, plastik eller aluminium, som man kan se på 
nabohuse og mange andre vinduesudskiftninger i byen, adskiller sig tydeligt fra de gamle 
vinduer gennem deres proportioner, detaljer, rudeopdelinger og glasspejlinger. Det samme 
gælder forsøgets Vinduestype 3 og 4, se side 24 og 26.  
 

Vinduestype 5 (istandsættelse) har også optimal arkitektonisk tilpasning. 
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Varmetab og energibalance (se side 35) 
Varmeisoleringsmæssigt viser resultaterne af de sammenlignende målinger, at de fire 
vinduestyper har næsten ens varmetab gennem vinduet. Energimæssigt er Type 1, 2 og 5 
(Raadvad-Vinduet og Istandsættelse) en smule bedre end Termovinduerne fordi de første lukker 
mere lys, og dermed energi, ind.  
 
Vedligeholdelsesudgifter (se side 39) 
Der opstillet og gennemprøvet et vedligeholdelses-program for Raadvad-Vinduet (type 1 og 2), 
hvor den samlede vedligeholdelse og istandsættelse over 30 år, divideret med 30, giver et årligt 
tidsforbrug på 20 minutter per vindue. Med en timepris på ca. 3o0 kr. giver dette en årlig 
vedligeholdelsesomkostning per vindue på ca. 100 kr., ekskl. stillads og moms.  
 

Nye termovinduer af træ (type 3 og 4) skal males på alle flader hvert 8. år. Derudover skal 
beslagene smøres og tætningslisterne eftergås årligt. Over en 30-årig periode tager dette ca. 30-
35 min om året, svarende til ca. 150 kr. om året, ekskl. stillads og moms.  
 

Lægger vi dertil omkostningerne til at udskifte termoruderne efter 17-20 år, ligeledes oplyst af 
branchen selv, som en reel vedligeholdelsesudgift, bliver forskellen endnu større. 
 
Totaløkonomi (se side 40) 
Udregnet efter de gældende regler for totaløkonomi, der som nævnt både giver de mest reelle 
data, at sammenligne forskellige vinduestyper efter, og de konkrete udgifter over 30 år, er 
Raadvad-Vinduet (type 1 og 2) og istandsættelsesløsningen (type 5) 30-40 % billigere end et 
tilsvarende termovindue af træ med de nyeste lavenergiruder. 
 

Her-og-nu-prisen for de fire forskellige vinduestyper, som de fleste hæfter sig ved, udviser det 
stik modsatte. Her er Termovinduerne (type 3 og 4) 30 -40 % billigere end Raadvad-vinduerne 
og istandsættelses-løsningen. Men hvis man som nævnt indregner levetid, vedligeholdelsen, 
varmetabet osv., bliver billedet et andet. 
 
Dæmpning af trafikstøj (se side 38)  
Raadvad-vinduet (type 2) isolerer ifølge laboratoriemålinger bedre mod trafikstøj end 
tilsvarende nye termovinduer af træ, plastik eller aluminium. 
 
Miljøpåvirkning (se side 13) 
Ifølge dokumenterede beregninger, bl.a. udført af SBI, belaster et istandsat og energiforbedret 
gammelt vindue miljøet halvt så meget under fremstilling, brug og bortskaffelse som tilsvarende 
nye termovinduer af træ, plastik eller aluminium. Her repræsenterer Raadvad-Vinduet og 
bevarings-løsningen klart det bedste valg. 
 
Komfort (se side 51) 
I forhold til komfort er der ikke tvivl om, at termorude-løsningerne er langt mere populære hos 
brugerne end Raadvad-Vinduets koblede løsninger (type 1), der er besværlige at pudse, eller 
forsatsløsninger (type 2), der også er besværlige at pudse og dertil kan medføre dug på ruderne. 
 

Også vinduer med energitermoruder har imidlertid ofte dug-problemer, dels i form af udvendig 
kondens om natten og op ad formiddagen, og dernæst når ruderne ad åre punkterer. Udvendig 
kondens er dog afhængig af husets omgivelser og vinduernes retning i forhold til verdens-
hjørnerne. 
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Konklusion 
 

Forsøget har vist, at Raadvad-Vinduet og istandsættelses-løsningen både hvad angår 
arkitektonisk tilpasning, vedligeholdelsesomkostninger og totaløkonomi, repræsenterer et bedre 
valg for ældre ejendomme, end tilsvarende nye termovinduer af træ. 
 
I forhold til energibesparelser viser målingerne at Raadvad-Vinduet og istandsættelses-
løsningen er en smule bedre end tilsvarende nye termovinduer af træ.  
 
Vi ved imidlertid fra andre beregninger, målinger og forsøg (se litteraturlisten), at hvis et vindue 
indeholder mindre rudeformater end det forholdsvis storrudede ’Østerbrovindue’ i dette forsøg, 
så formindskes termovinduernes varmeisoleringsevne betragteligt på grund af de meget 
dominerende kuldebroer langs rudekanterne. Så ved almindelige ’Dannebrogsvinduer’ vil der 
være større forskel på Raadvad-Vinduet, rent energimæssigt, og tilsvarende vinduer med 
termoruder end i dette forsøg.  Her repræsenterer Raadvad-Vinduet og bevarings-løsningen det 
bedste valg. 
 
I forhold til levetid og holdbarhed ved vi også fra andre 1:1-forsøg, eksempelvis de tusinder af 
gamle originale trævinduer, der efter 100-200 års virke stadigvæk er kernesunde og gode og med 
lang levetid tilbage, at tilsvarende nye vinduer af træ, plastik eller træ-alu, med deres gennem-
snitsholdbarhed på 25-30 år, kun har en tiendedel af denne levetid. Da den lange levetid for 
gamle vinduer især skyldes konstruktionen (bl.a. spinkle dimensioner), 100%  kernetræ i ram-
merne, linoliemalingen samt et enkelt og simpelt vedligeholdelses-program, må nye vinduer, 
som Raadvad-Vinduet, udført helt magen til de gamle, forventes at have samme lange levetid på 
mindst 200 år.   
 
Ser man på æstetik og komfort er vi inde på mindre ’målbare’ parametre, hvor den enkelte 
beslutningstager må veje de forskellige vinduesløsningers kvaliteter op mod hinanden. 
 
Nye termoruder med ’varme kanter’ 
Siden forsøget fandt sted har rudeproducenterne introduceret en ny type termoruder/ 
energiruder med såkaldt ’varm kant’, idet denne er fremstillet af kulfibermateriale i stedet for 
metal. Denne mindre varmeledende (men trods navnet absolut ikke ’varme’) kant på ruden 
skulle mindske ulemperne ved de små termorudeformater i ældre vinduer ide kuldebro-effekten 
her er knapt så udtalt. 
 
Civ. ing. Thomas Kampmann, Center for Bygningsbevaring, har udregnet at for et almindeligt 
’Dannebrogsvindue’ vil den forbedrede kant på energiruderne betyde en forbedret energibalance 
fra ÷77 kWh/m²år til ÷68 kWh/m²år. For ’Dannebrogsvinduer’ er energibalancen for Raadvad-
Vinduerne og Bevarings-løsningen imidlertid ÷57  kWh/m²år, d.v.s. stadigvæk lidt bedre. 
 
For de konkrete ’Østerbrovinduer’ i dette forsøg vil de mindre varmeledende kanter på energi-
ruderne forbedre energibalancen for ’termovindues-løsningerne’ (Vinduestype 3 og 4) fra ÷73 
kWh/m²år til ÷66 kWh/m²år – d.v.s med 7  kWh/m²år. Raadvad-Vinduerne og Bevarings-
løsningen (Vinduestype 1, 2 og 5) vil stadig have en lidt bedre energi-balance på ÷62  kWh/m²år, 
men forskellen er knapt så stor.  
 
Det skal hertil nævnes, at holdbarheden/levetiden for disse nye rudekonstruktioner ikke er kendt 
endnu, og derfor muligvis er endnu kortere end de 18-20 år de ’gammeldags’ termoruder kan 
holde i gennemsnit. 
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3:   Projektets baggrund 
 
Som led i Energistyrelsens ’Projekt Vindue’ i 1999-2001, fik Raadvad-Centeret til opgave, 
sammen med DTU at undersøge energiforholdene for fem forskellige vinduestyper til ældre 
huse, i nøjagtig ens størrelser og med samme opdeling. Disse skulle beregnes med hensyn til U-
værdien for hele vinduet (i W/m²K ) og energibalancen for hele vinduet (i kWh/m²/år). 
Raadvad-Centeret udvalgte og beskrev vinduerne. Selve beregningerne blev foretaget på 
BYG•DTU (dengang IBE-DTU, Institut for Bygninger og Energi) 
 
De undersøgte vinduer var: 
1: Et originalt vindue af træ med enkeltglas i kitfals 
2: Et originalt vindue af træ energiforbedret med forsatsvinduer med almindeligt rudeglas 
3:  Et originalt vindue af træ energiforbedret med forsatsvinduer med hardcoated energiglas 
4: Et originalt vindue af træ energiforbedret med forsatsvinduer med energiruder 
5: Et nyt koblet vindue af træ med energiglas i de indvendige rammer 
 
For egne penge udvidede Centeret denne undersøgelse til at omfatte følgende nye vinduestyper i 
samme størrelse og ramme- og rudeopdeling som de ovennævnte: 
6: Et nyt termovindue af træ med almindelige termoruder (rude-U-værdi 2,4 Wm²K) 
7: Et nyt termovindue af træ med energiruder (r-U-værdi 1,1 Wm²K) og gennemgående 

sprosser 
8: Et nyt termovindue af træ med energiruder (rude-U-værdi 1,1 Wm²K) og pålimede sprosser 
9: Et nyt termovindue af plast med energiruder (r-U-værdi 1,1 Wm²K) og gennemgående 

sprosser 
10: Et nyt termovindue af plast med energiruder (rude-U-værdi 1,1 Wm²K) og pålimede sprosser 
11: Et nyt termovindue af træ/alu med energiruder (r-U-værdi 1,1 Wm²K) og gennemg. sprosser 
12: Et nyt termovindue af træ/alu med energiruder (r-U-værdi 1,1 Wm²K) og pålimede sprosser 
 
Disse 12 vinduestyper blev yderligere beregnet i tre forskellige sprosseopdelinger 
A: Et ’Dannebrogsvindue’ uden sprosser 
B: Et ’Dannebrogsvindue’ med én tværsprosse i de nederste rammer (klassicistisk vindue) 
C: Et småsprosset ’Dannebrogsvindue’ 

 
            Dannebrogsvindue  Klassicistisk vindue  Småsprosset vindue 
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Det viste sig her, at den energimæssigt bedste vindue var nr. 4:   
• Et originalt vindue af træ energiforbedret med forsatsvinduer med energiruder. 

Dette vindue har en beregnet U-værdi for hele vinduet på 1,3 W/m²K og en energibalance 
på ÷51  kWh/m²/år 

 

Det energimæssigt næstbedste vindue var nr. 3 og 5: 
• Et originalt vindue af træ energiforbedret med forsatsvinduer med hardcoated 

energiglas 
• Et nyt koblet vindue af træ med energiglas i de indvendige rammer 

Disse vinduer har en beregnet U-værdi for hele vinduet på 1,7 W/m²K og en 
energibalance på ÷73  kWh/m²/år 

 
De øvrige vinduer var alle sammen dårligere end disse resultater, jf. nedenstående skema: 
 

 U-værdi og energibalance for et dannebrogsvindue uden sprosser 
 

Vinduestype 
U-værdi 
W/m²K 

g-værdi 
brøkdel 

Energibalance 

kWh/ m² år 

Oprindeligt vindue med et lag glas 4,4 0,54 ÷294 

Oprindeligt vindue og oprindeligt forsatsvindue 2,4 0,47 ÷125 

Oprindeligt vindue og forsatsramme med energiglas 1,7 0,44 ÷66 

Oprindeligt vindue og koblet ramme med energiglas  1,7 0,44 ÷64 

Oprindeligt vindue og Optoglas med energiglas 1,7 0,44 ÷66 

Oprindeligt vindue og forsats energirude (3 lag glas i alt) 1,3 0,33 ÷51 

Nyt trævindue med termorude (rude-U-værdi 2,8 W/m²K) 2,5 0,44 ÷138 

Nyt trævindue med energirude (rude-U-værdi 1,1 W/m²K) 1,6 0,34 ÷77 

Nyt trævindue med energirude 1,1 W/m²K med ’varm’ kant 1,5 0,34 ÷68 

Nyt alu beklædt trævindue med termorude (rude-U-værdi 2,8 W/m²K) 2,5 0,43 ÷140 

Nyt alu beklædt trævindue med energirude (rude-U-værdi 1,1 W/m²K) 1,7 0,34 ÷86 

Nyt træ-alu vindue med termorude (rude-U-værdi 2,8 W/m²K) 3,0 0,52 ÷167 

Nyt træ-alu vindue med energirude (rude-U-værdi 1,1 W/m²K) 2,0 0,40 ÷101 

Nyt plast vindue med termorude (rude-U-værdi 2,8 W/m²K) 2,6 0,40 ÷155 

Nyt plast vindue med energirude (rude-U-værdi 1,1 W/m²K) 1,8 0,31 ÷101 

 

 Undersøgelsens laveste energiforbrug, den store reduktion af U- værdien modvirkes dog delvis af mindre g- værdi 

 Lavt energiforbrug opnået med kun to lag glas, bedste løsning i forhold til prisen  

 Risiko for udvendig kondens da U-rude lavere end 1,3 W/m²K 

 U-værdi ej tilladt ifølge bygningsreglementet, da hele vinduets samlede U-værdi er større end 1,8 W/m²K 

 

Kilder: 
 Thomas Kampmann: Vinduers varmetab. Raadvad-Centeret 2001 

Karsten Duer, Et energirenoveret dannebrogsvindues energimæssige egenskaber, 2000/ 2001, BYG DTU, 
     www.ibe.dtu.dk/IBErapporter/sr-0030.pdf 
Karsten Duer, Nye dannebrogsvinduers energimæssige egenskaber, januar 2001, BYG DTU,  
     www.byg.dtu.dk/publikationer/sr/byg-sr0109.pdf 
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Konklusionen på disse undersøgelser er, at den energimæssigt bedste løsning for ældre huse, der 
er opført med ramme- og sprossedelte vinduer, ikke er at skifte de gamle vinduer ud med nye 
vinduer med energiruder, men tvært imod at bevare og istandsætte de gamle vinduer og opsætte 
indvendige forsatsvinduer med energiglas eller energiruder. 
 
Den sidste løsning, det originale vindue af træ energiforbedret med forsatsvinduer med 
energiruder, repræsenterer det bedst isolerende vindue ’på markedet’ med en U-værdi på 1,3 og 
en energibalance på ÷51 W/m²K 
 
Det er specielt tre forhold, der gør, at man i ældre bygninger, hvor vinduerne er opdelt i to eller 
flere udadgående rammer, ikke skal sætte energiruderne udvendigt, men indvendigt: 
 

• I små formater bliver energirudernes isoleringsevne formindsket betragteligt på grund af 
en markant kuldebro-effekt langs kanternes metalskinner. Først ca. 15 cm inde fra kan-
ten, kan man regne med rudens opgivne U-værdi. Trækker man 15 cm, hele vejen rundt, 
fra ældre vinduers rudeformater, er der ikke meget tilbage. 

 
• Energiruderne fordrer gennem deres tykkelse og store vægt meget kraftige karm- og 

ramme-dimensioner i de nye vinduer - sammenlignet med de gamle vinduer. Dette øger 
belastningerne og forringer holdbarheden og øger vedligeholdelses-behovet.  

 
• Samme forhold bevirker at nye vinduer med udvendige energiruder sluger lysindfald, 

udsigt og forringer facadens arkitektoniske udtryk. 
 
Sætter man energiruderne indvendigt som forsatsrammer eller som påkoblede rammer, i 
form af hele ruder, uden en sprosseopdeling, samtidigt med at de udvendige vinduer 
istandsættes, opnår man: 

• at energiruden holder længere og bedre, fordi den her sidder fuldstændigt beskyttet. 
• at energiruden isolerer bedre, fordi den ikke er opdelt i små felter 
• at de udvendige rammers spinkle trædimensioner holder forholdsvis længere, kræver  
 minimal vedligeholdelse og bevarer deres elegante udseende og design. 

 
Man kan i dag dokumentere, at hvis ældre vinduer bevares og forsynes med forsatsvinduer med 
energiglas eller energiruder, opnår man at: 

• de bevarede og istandsætte ældre vinduer kan få en holdbarhed på mindst 200 år 
• denne løsning er den varme-energimæssigt bedste 
• denne løsning opfylder Bygningsreglementets U-værdikrav 
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Miljø- og livscyklusanalyse 
Under Energistyrelsens ’Projekt Vindue’ foregik der sideløbende en række andre undersøgelser 
af forskellige vinduesløsninger til nye og gamle bygninger, bl.a. livscyklusanalyse, det 
’mulitfunktionelle vindue’ m.fl. 
 
Livscyklusundersøgelserne blev udført af Statens Byggeforskningsinstitut og viste, at 
istandsættelse og energiforbedring af ældre vinduer belaster miljøet langt mindre end nye 
tilsvarende termovinduer med lavenergiruder: 
  
Ældre vindue, renoveret og forsynet med forsatsvinduer med energiglas:   4,8 mPE 
Nyt termovindue af træ med lavenergiruder         9,7 mPE 
Nyt termovindue af træ med lavenergiruder     11,6 mPE 
Nyt træ-alu-vindue med lavenergiruder     13,6 mPE 
                                                                                                            mPE = millipersonekvikvalenter 

 
 
Kilde: 
Thomas Kampmann: Vinduers samlede miljøbelastning. Livscyklusanalyse af fire vinduestyper – 
eller hvordan man billigt og bekvemt begrænser CO2-udslippet mærkbart. 
www.bygningsbevaring.dk 

Miljøpåvirkningen for 4 
almindelige dannebrogs-
vinduer, inklusiv 
forureningen fra varmetabet, 
mens vinduerne sidder i 
bygningen, ifgl. varmetabstal 
beregnet på DTU-BYG for 
vinduer med gennemgående 
sprosser. Træ-alu-vinduet 
stiger voldsomt, da den 
enlige, gennemgående 
sprosse er en stor kuldebro. 
 



1:1-afprøvning af RAADVAD-VINDUET i Horsensgade og Florsgade i København 
Søren Vadstrup 2003-2007 

 Side 12 

Grundejernes Investeringsfonds ’Vinduesprojekt’ 2002-04 
 
På baggrund af resultaterne fra Energistyrelsens ’Projekt Vindue’ meldte spørgsmålet sig: Hvad 
skal ejere af ældre huse, der allerede har skiftet deres gamle, originale vinduer ud med 
termovinduer gøre, hvis de vil udskifte disse til nye vinduer, der både passer til husets arkitektur 
og sparer mest muligt på varmen, samtidigt med at de er overkommelige at vedligeholde og har 
en lang levetid. 
 
Derfor indgik Raadvad-Centeret og Grundejernes Investeringsfond et samarbejde om at udvikle, 
fremstille og teste et nyt vindue af træ med disse egenskaber. Vinduet blev kaldt ’Raadvad-
Vinduet’ 
 
Efter et større udviklingsarbejde blev der fremstillet en række prototyper, der herefter blev testet 
for: 
  

1. Vinduernes reelle varmetab målt i en ’Hot-box’. 
2. Vinduernes lyd/støjdæmpning, ligeledes via målinger 
3. Dagslysforholdene for de forskellige vinduesløsninger 
4. Vinduernes vedligeholdelse og vedligeholdelsesomkostninger 
5. Den samlede totaløkonomi  

 
I ’Projekt Vindue’ bygger alle resultaterne på beregninger. I GI’s projekt skulle der fortrinsvis 
benyttes målinger i laboratorier i et samarbejde med BYG•DTU (Hot-Box-målinger), SBI 
(Dagslysmålinger) og DELTA-Lyd og akustik (Støjmålinger) m.fl. 
 

 
 
Der blev til dette projekt fremstillet en række 1:1 test-vinduer i den europæiske CEN-
standardstørrelse 1230 x 1480 mm. til forskellige 1:1-prøvninger både med koblede rammer og 
forsatsrammer med forskellig udformning.  
       
Derudover er vinduet testet på et lydlaboratorium for sine lydisolerende egenskaber med 
forskellige kombinationer af forsatsrammer. Bl.a. med kraftigere rudetykkelser i de indvendige 
rammer, f.eks. en 8 mm rude. 
 
Vinduet har endvidere været testet i SBI’s dagslyslaboratorium som det første af sin art, hvor 
opsprossede vinduers dagslysforhold var under lup. En af konklusionerne ved disse forsøg var, at 
de tynde, profilerede sprosser ikke tager lys, men til gengæld spreder dagslyset ud, hvorved 
rummet opleves som lysere, bl.a. uden ’mørke’ hjørner bag vinduerne. 
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Konklusionen fra G.I.’s Vinduesprojekt 2002-2004 
Konklusionen fra G.I.’s Vinduesprojekt 2002-2004 var at et ’Raadvad-Vindue’ af træ med 
indvendige forsatsvinduer er det mest energibesparende og det bedste støjdæmpende vindue på 
markedet til ældre bygninger. 
 
RAADVAD-Forsats 1+1   Træ-Alu termovindue med 1,1 Energiruder 
Beregnet U-værdi: 1,7 W/m²K  Beregnet U-værdi: 2,2 W/m²K 
Målt U-værdi:  1,8 W/m²K  Målt U-værdi:  2,3 W/m²K  
Energibalance: ÷ 57 kWh/m² år Energibalance: ÷ 99 kWh/m² år 
Varmetab  68,50 kr/m² år Varmetab  106,90 kr/m² år 
Varmebesparelse:  213 kr/m² vindue Varmebesparelse: 175 kr/m² vindue 
Målt støjdæmpning     46/36 dB  Målt støjdæmpning   25/22 dB 
 
Varmebesparelsen er udregnet i forhold til et oprindeligt 1-lags vindue. Raadvad-Vinduet sparer  
ca. 38 kr. (213 ÷ 175) mere på varmen per m² end et tilsvarende termovindue af træ-alu.  Hvis et 
hus har 10 vinduer på hver 2 m², koster træ-alu-termovinduerne husejeren 760 kr. mere om året 
i tabt varme. 
 
Der blev også foretaget en beregning af totaløkonomien for 6 forskellige vindues-typer i CEN-
størrelsen: 
 
Totaløkonomi for 6 forskellige vinduesløsninger 
nr Vinduestype Årsomkostning  

over 30 år 
Dyrere om året  
end (1) 

1 Istandsat vindue med 1+1 forsats    278 kr/år      0 % 
2 Istandsat vindue med 1+2 forsats    335 kr/år     20 % 
3 Nyt RAADVAD-VINDUE  koblet 1+1    369 kr/år     32 % 
4 Nyt Energi-termovindue af træ    442 kr/år     59 % 
5 Nyt Energi-termovindue af PVC    443 kr/år     59 %  
6 Nyt Energitermovindue af træ/alu    465 kr/år     67 % 
 
Denne totaløkonomiske beregning bygger på tal og data fra producenterne selv. 
Årsomkostningen består af de samlede udgifter over 30 år divideret med 30, omfattende 
vinduets anskaffelsespris, udgifter til skrotning af de gamle vinduer, udskiftning af termoruder 
efter 20 år, det årlige varmetab gennem hele vinduet, de årlige løbende 
vedligeholdelsesudgifter, vinduets restværdi efter 30 år, set i forhold til dets samlede levetid.  
 
Resultaterne er publiceret i bogen:  
 
V I N D U E R i ældre bygninger.  

Teknisk forbedring. Arkitektonisk forbedring. Energimæssig forbedring, 
Lydisolering og Dagslyskvalitet samt Totaløkonomi 

Af Søren Vadstrup og Thomas Kampmann for Grundejernes Investeringsfond. 
 

Endvidere i følgende artikler af Thomas Kampmann: 
- Vinduers samlede miljøbelastning. Livscyklusanalyse af fire vinduestyper – eller hvordan man 

billigt og bekvemt begrænser CO2-udslippet mærkbart. 
  - Hvad koster et vindue? Totaløkonomisk valg af vinduer 
  - Støjgener. Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer 
 
Disse findes på hjemmesiden www.bygningsbevaring.dk 
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Raadvad-Vinduerne 
 

Som nævnt var den væsentligste opgave i GI’s og Raadvad-Centerets Vinduesprojekt at tegne, 
udvikle og fremstille et nyt vindue af træ tilpasset ældre dansk arkitektur og med optimale 
energiegenskaber og optimal holdbarhed.  
 

• Hvis et 200 år gammelt vindue af træ, der energiforbedres med forsatsvinduer, isolerer 
bedre mod kulde og trafikstøj end tilsvarende nye energi-termovinduer af træ, plastik 
eller træ-alu, så bør man kunne fremstille helt nye vinduer i den samme konstruktion - 
med samme gode lyd- og varmeisolerende egenskaber.  

 

• Det må samtidigt være muligt at ’efterligne’ den materiale-anvendelse og -kvalitet og den 
detaljering, i nye vinduer, der har fået de gamle vinduer til at holde i 200 år. 

 

• Og som det tredje, må det være muligt, at fremstille vinduet, så det passer til det enkelte 
hus’ arkitektur, ikke kun i antallet af sprosser, men i den indvendige detaljering og 
profilering. 

 

Raadvad-Vinduet produceres i 3 udgaver: 
 
 A: Raadvad-Vinduet 1+1 koblet: Et trævindue med koblede rammer med indvendige 

energiglas (2 lag glas i alt). U-værdi: 1,7 W/m²K  Energibalance: ÷68 kWh/m²/år 
 

  B: Raadvad-vinduet, 1+1 Forsats: Et trævindue med indvendigt energiglas  
(2 lag glas). U-værdi: 1,7 W/m²K  Energibalance: ÷68 kWh/m²/år 

 

  C: Raadvad-vinduet, 1+2 Forsats: Et trævindue med en indvendig energi-termorude  
(3 lag glas i alt). U-værdi: 1,3 W/m²K  Energibalance: ÷47 kWh/m²/år 

 
 
 



1:1-afprøvning af RAADVAD-VINDUET i Horsensgade og Florsgade i København 
Søren Vadstrup 2003-2007 

 Side 15 

’Raadvad-Vinduet’ er et industrielt fremstillet vindue, der udføres i 6 profil-variationer svarende 
til 6 stilmæssige perioder i dansk arkitektur fra 1750 - 1950.  
 

 
 

1730 - 1770: Barok/rokoko    1890 - 1920: Historicisme,  
1770 - 1830: Klassicisme    1920 -1935: Bedre byggeskik  
1830 - 1890: Senklassicisme    1935-1960: Funktionalisme.  

 
Formålet er, at et hus fra 1802, der har fået udskiftet sine originale vinduer med grimme og 
dårlige termovinduer, kan få sit originale udseende igen – udvendigt og indvendigt og 
samtidigt spare mere på varmen end før. 
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 4: 1:1-afprøvning af Raadvad-Vinduerne i København. 
 

 
 
Florsgade 3-5 i København, der var eet af forsøgsprojekterne for Raadvad-Vinduet i København. Til 
venstre for nedløbsrøret ses de originale vinduer, før udskiftningen. Til højre for nedløbsrøret ses 
nabohuset Florsgade 7, der er i helt samme stil, og hvor der tidligere er foretaget en vindues-udskiftning 
med termovinduer uden arkitektonisk tilpasning til husets arkitektur og de oprindelige vinduers 
udseende.  
 
Baggrund 
Er det muligt at fremstille nye vinduer til ældre huse, der er helt identiske med de gamle, 
originale vinduer udefra, det vil sige uden udvendige termoruder eller energiruder, og som 
samtidigt isolerer lige så godt – eller bedre – og som koster det samme – eller mindre. 
 
Raadvad-Centerets, Energistyrelsens og Grundejernes Investeringsfonds forskningsprojekt fra 
1999-2002 viste gennem computerberegninger og ved hjælp af målinger på prototyper, at dette 
var muligt. Hvad med den virkelige verden. Hvordan virker de forskellige konkrete vindues-
løsninger her? 
 
Dette var baggrunden for det foreløbigt sidste forskningsprojekt i denne omfattende serie: en 1:1-
afprøvning af Raadvad-Vinduet i to byfornyelsesprojekter i Horsensgade 10-12 og Florsgade 3-5 i 
København. Det skete med finansiering fra Byfornyelseslovens Forsøgs- og Udviklingsmidler i et 
samarbejde mellem SBS-Rådgivning og arkitekt m.a.a. Søren Vadstrup – samt naturligvis ejere, 
håndværkere, entreprenører og leverandørfirmaer. 
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Selve forsøget:  
 
Arkitektur, energi og totaløkonomi for tre forskellige vindues-løsninger 
I to konkrete byfornyelsessager i København skulle de gamle vinduer udskiftes med henholdsvis 
Raadvad-Vinduet til gadesiden og standard lavenergi-termovinduer til gårdsiden. 
 
Ved denne 1:1-afprøvning  var der således mulighed for at sammenligne forskellige vindues-
løsninger i samme størrelse, i samme bygning, og med samme forbillede i det originale vindue. 
 
Derved har man mulighed for at sammenligne vinduerne rent æstetisk og arkitektonisk i et 
konkret hus og i en konkret byggesag. Dette gav også mulighed for at sammenligne virkelighe-
dens priser, leveringstider, indbygnings- og arbejdstider, stilladstid, efterreparationer og 
eventuelle efterfølgende forhold som dug og kondens.  
 
Endvidere på længere sigt også vedligeholdelsesmetoder, vedligeholdelsesomkostninger, 
holdbarhed, slid og patinering m.v. Sidstnævnte er dog ikke indeholdt i dette projekt. 
 
Derudover blev der, via en nyudviklet metode, opfundet af DTU, målt det direkte varmetab i 
frostvejr gennem udvalgte vinduer af begge typer, i selve huset. Dette er suppleret med 
termografiske fotooptagelser.  
 
De støjdæmpende egenskaber 
Det var planlagt, men desværre ikke muligt af økonomiske og tekniske grunde at gennemføre en 
1:1-dokumentation af vinduernes støjdæmpende egenskaber overfor trafikstøj. For det første 
ligger begge forsøgshusene i to støjsvage gader, og for at måle dæmpningen af trafikstøj, skal der 
være støj til stede. For det andet er både Raadvad-Vinduets og energi-termovinduers 
støjegenskaber dokumenteret gennem 1:1 forsøg i et specielt udstyret støjlaboratorium, hvilket er 
en langt mere præcis og retvisende metode, end støjmålinger i fri luft. Bl.a. kan man i et 
laboratorium operere med en konstant støj samt regulere på denne, hvilket ikke er muligt i fri 
luft.  
 
Istandsættelse og energiforbedring 
Det har heller ikke været muligt at gennemføre en istandsættelse og energiforbedring af ét eller 
flere af de originale vinduer i huset for at kunne sammenligne denne situation 1:1 med de to 
andre vindues-valg. Men også her er det veldokumenteret gennem adskillige projekter, hvad en 
vinduesistandsættelse efter Raadvad-Centerets metode, koster, tager af tid, og hvordan resultatet 
ser ud. Vi har her valgt at bruge tallene fra den nærliggende ’Linoleumshus’ (Åboulevarden 84-
86), hvor Center for Bygningsbevaring har været rådgiver for den foretagne vinduesistand-
sættelse.  
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Horsensgade 10-12 i Køebnhavn 
 
Horsensgade 10-12 i København er en etageejendom på Østerbro opført i 1905. 

 
 
I Horsensgade 10-12 i København blev de eksisterende 22 stk 3-fags-vinduer til gaden udskiftet, 
plus at facaden fik 2 stk 3-fags-vinduer mere i stueetagen. De 9 stk 2-fagsvinduer til gaden blev 
skiftet til Raadvad-koblet 1+1.   
 
Til gårdsiden blev vinduerne skiftet til Rationel termovinduer af træ, type ’Patus’ 
 
Dette skete i 2003-2004
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Florsgade 3-5 i København  
 
Florsgade 3-5 i København er en etageejendom på Nørrebro opført i 1905.  
 

 
 
I Florsgade 3.5 i København blev de eksisterende 20 stk 3-fags-vinduer til gaden udskiftet til en 
kombination af Raadvad-Forsats 1+1 i de store midterruder og Raadvad-koblet i sidevinduerne. 
De 6 stk 2-fagsvinduer til gaden blev udskiftet til Raadvad-koblet.  
 
Til gårdsiden blev de eksisterende 3-fags-vinduer udskiftet med Skjern Vinduer af træ med 
energiruder. 
 
Dette skete i 2004-2006
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5:   Beskrivelse af de fem undersøgte vinduesløsninger 
 
Raadvad-Vinduet (Vinduestype 1 og 2) 
 
Raadvad-Vinduet er et specielt udviklet nyt vindue af træ til ældre bygninger, hvor man ønsker 
at udskifte de mange allerede udskiftede 2.-generations-termovinduer fra 1970-erne og frem. 
Raadvad-Vinduet er derfor tilpasset de forskellige perioder i dansk bygningskultur. 
 
Raadvad-Vinduet:  

• har en forventet levetid på 100-200 år,  
        takket være anvendelse af de samme håndværkstraditioner som i gamle vinduer 
 

• har en optimal varmeisoleringsevne 
        takket være anvendelsen af koblede rammer i stedet for termovinduer 
 

• har en minimal vedligeholdelse,  
        takket være vinduernes trækvalitet og overfladebehandling med linoliemaling. 
 

• passer arkitektonisk, stilmæsigt og udseendemæssigt  
        til dansk byggeskik fra ca. 1750 - 1960.  
 
Raadvad-Vinduerne produceres på 3 vinduesfabrikker i Danmark, under kvalitetstilsyn fra 
Raadvad-Centeret, inklusive rådgivning til kunden om den korrekte udformning af vinduet til 
det konkrete hus – tidsmæssigt og designmæssigt. 
 

 

 

 

RAADVAD-VINDUET koblet 1+1, 
stilmodel 1850 
Udstillet i Raadvad-Centeret.  
 
Data for hele vinduet 
 

U-værdi 1,7 W/m²K 
 

Energibalance ÷ 57 kWh/m² år 
 

Varmetab i kr. 123,12 kr/år 
Med en kWh-pris på 1,08 kr og et vindue 
på 2 m2. 

 

Støjdæmpning  35 dB 
RAADVAD forsats 1+1 dæmper støjen 
med 45 dB 

 

Pris: ca.8.500 kr. incl. moms. 
 

Årlig vedligeholdelse  125 kr.  
efter Raadvad-Centerets 
vedligeholdelses-program. 

 

Forventet levetid 200 år 
efter Raadvad-Centerets 
vedligeholdelses-program. 

 

Garantiperiode 30 år 
 mod råd og svamp. 
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Tekniske specifikationer for Raadvad-Vinduet 
 
Nedennævnte krav gælder for alle typer af Raadvad-vinduet og kan kun ændres efter aftale med 
Raadvad-Centret. 
 
Profiler: 
Alle profiler udføres som det fremgår af de godkendte tegninger (se side 17 i denne rapport).  
Der må ingen steder anvendes afrundede (straffede) kanter på rammer eller karme. 
 
Trækvalitet rammer, karme og poste: 
Fyrretræ, 100 % kernetræ. Densitet 0,5-0,65 g/cm≥ (ved 15 % TF) 
Alle vinduesrammer og sprosser skal være udført i spejlskåret træ. 
 
Glas, udvendigt: 
Trukket glas 2-3 mm med mest muligt ”spil”, evt. mundblæst glas. Glasset lægges i linoliekit, evt. 
limes glasset dog foregående til træet. 
 
Glas, indvendigt: 
Hard-coatet energiglas, standard 3- 4 mm, op til 8 mm ved lyddæmpende vinduer 
 
Beslag: 
Varmgalvaniserede hjørnebånd af typen Carl F Petersen, evt. håndsmedede beslag som udføres 
efter rådgivning fra arkitekt på den pågældende sag. Beslag lægges i linoliekit. 
 
Maling: 
Alt træ grundes med kogt linolie af høj kvalitet uden fortyndelse. Evt. påføres det ved sprøjtning. 
Der må ikke anvendes vakuum-imprægnering eller organiske opløsningsmidler. Derefter males 
vinduerne med linoliemaling af høj kvalitet, evt. påføres den ved sprøjtning. Beslagene slutmales 
med samme malingstype som træet. 
 
Isætning: 
Karmene udføres med geisfuss til mørtelfuger mod murværk. Mørtelfugen må maksimum være 
1,5 cm bred. Inden udførelsen af mørtelfugen stoppes mellemrummet mellem mur og karme 
med tjæret værk i en tæt, hårdtbanket stopning, minimum 7 cm bred. Dette gøres både ved 
overkarm, sidekarme og bundkarm. 
 
Vedligeholdelses-program for Raadvad-Vinduet 
Vedligeholdelses-programmet består af 5 punkter. 
1  Ved vinduespudsning: Vask af træværket med sæbevand udvendigt og indvendigt 
2  Hvert år: Forebyggende foranstaltninger: Check af vandrette kitfaser. 
3  Ca. hvert 5. år: Almindelig pleje: Et tyndt lag linolie på linoliemalingen. 
4  Ca. hvert 10. år: Almindelig vedligeholdelse: Check af false og anslag,  

 afskrabning af løs maling, pletmaling, check af beslag, revner og fuger. 
5  Ca. hvert 20.-30.-år: Nænsom istandsættelse: Almindelig vedligeholdelse plus nymaling 
   med linoliemaling overalt. 
Se endvidere side 36 i denne rapport. 
 
Garanti 
Producenterne giver 30 års garanti for råd og svamp i træet på Raadvad-Vinduet, hvis de 
vedligeholdes som ovenfor nævnt.
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Tegninger 
 
Et ’normalt’ Raadvad-Vindue er et to-rammet vindue med udadgående rammer, der forsynes 
med enten koblede vinduer eller forsatsvinduer. 
 
Ved det såkaldte ’Frederiksberg-vindue’ eller ’Østerbro-vindue’, kræves der en kombination af de 
to dobbeltrudesystemer, for at bibeholde vinduets meget karakteristiske udvendige udseende.  
 
 

  
 
Florsgade 3-5 Vinduernes oprindelige udformning 
 
 

    
 
Florsgade 3-5. Udformningen af de nye Raadvad-Vinduer 
 
Som det ses sættes der koblede rammer i sidevinduerne, mens den store midterrude 
udføres med en stor forsatsramme. 
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Florsgade 3-5. Detalje af tværpost før og efter. 
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Skjern-Vinduet (Vinduestype 3) 
 
Skjern-Vinduet er et såkaldt DVC-certificeret vindue, hvorved både fabrikken og dens produkter 
skal opfylde en række betingelser og krav, der bl.a. kan læses på internet-sitet: 
www.vinduesindustrien.dk De følgende oplysninger stammer delvist herfra, delvist fra 
hjemmesiden www.skjern-vinduer.dk 
 
Kernetræ fra Sverige: 
Fyrretræ til vindues-produktionen kommer fra de kolde, nordligste svenske skove, hvor træet 
der anvendes er ca. 120 år gammelt. Den langsomme vækst øger andelen af kerneved. 
Vinduestræet skal have en kerneandel på 60 % på de udvendige flader Det resterende splintved 
vakuum-imprægneres.  Træets densitet skal være mindst 500 kg/m3 ved et fugtindhold på 12%. 
Træets årringsbreddes middelværdi må højst være 4 mm. Der skal fra hver leverandør/savværk 
foreligge en deklaration for det anvendte fyrretræ. 
 
Profiler: 
Alle standardvinduer benytter den samme kvartstafprofil (se tegningen næste side) som 
profilering på både rammer, lodpost og tværpost. Alle kanter er ’straffede’, d.v.s. let affasede, jvf. 
tegningen. 
 
Samlinger 
Alle hjørnesamlinger skal have en sådan pasning, at de kun med besvær kan samles ved 
håndkraft. Der må ved sammenpresning ikke ske flækning eller revnedannelse i træet. 
Hjørnesamlinger på rammer skal sikres med en tværgående stift. Længden på stiften skal være 
ca. 5-10 mm kortere end trætykkelsen. Hvis stiften isættes fra udvendig side, skal 
korrosionsfastheden opfylde kravene til klasse K3 (DS 419).  Ud over dette limes alle samlinger 
med vandfast lim. 
 
Bundstykker af træ eller aluminium i dørkarme samt tvær- og lodposter kan også fastgøres til 
karmen ved hjælp af korrosionsfaste skruer i behørigt antal og længde, når brystfladerne 
samtidig påføres en udfyldende lim på hele kontaktfladen. Ingen false må opbygges ved 
pålimning af lister på en plan flade uden samtidig anvendelse af et sløjfe- eller fjer-not-system.  
 
Ruder 
Forseglet energirude med en center-U-værdi på 1,1 W/m2 K med argon-fyld. Ruderne monteres 
med aluminiums-glaslister efter producentens anvisninger. 
 
Overfladebehandling 
Skjern Vinduer bliver malet med en vandbaseret maling specielt udviklet til vakuum-
imprægneret træ. Efter grundbehandlingen bliver de samlede elementer sprøjtet med et tyndt 
lag maling. Derefter bliver vinduer og døre spartlet og slebet inden de manuelt bliver malet en 
sidste gang. Fordelen ved industrimaling er, at rammer og karme bliver malet før beslåning og 
glasisætning. Det vil sige at alle flader bag beslag og glas er overfladebehandlet. Der går 5 - 8 år 
inden vinduerne igen skal males. 
 
Isætning/montering 
Stopning med glasuld og fugning udvendigt med gummifugemasse.  
  
Energimærkede vinduer 
Skjern-Vinduerne leveres energimærkede jf. Vinduesindustriens energimærkningsordning. 
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Vedligeholdelsesvejledning 
Alle bevægelige dele samt nittekonstruktioner smøres med syrefri olie efter montering og 
herefter min. 1 gang om året. Ved rene metalforbindelser smøres med syrefri olie, der kan 
påføres med oliekande, injektionssprøjte eller fra spraydåse med tyndt rør. Ved bevægelige 
forbindelser mellem metal og kunststof smøres med stearin eller specielt glidemiddel efter 
leverandørens anvisning. 
 
Sammen med den årlige smøring bør foretages eftersyn af tætningslister og glasbånd. For 
tætningslister kontrolleres, at deres position og fastholdelse er i orden, samt at listerne fortsat 
opfylder deres tætningsfunktion. Ved de fleste elementtyper er det en enkel operation at af- og 
genmontere tætningslisterne, og det bør så vidt muligt altid ske i forbindelse med vedligehold af 
en evt. overfladebehandling. Tætningslister må aldrig overmales! 
  
For glasbånd kontrolleres, at båndenes position og komprimering fortsat giver sikkerhed for 
tæthed, ligesom hjørnesamlinger skal være helt tætte. Glasbåndenes komprimering kontrolleres 
nemmest med et tyndt søgerblad - evt. et barberblad - der skal møde modstand ved indføring 
mellem glasfladen og glasbåndet.  
 
Fra fabrikken er trædelene grundet og malet med en vandbaseret maling. Efterbehandling skal 
ske, når overfladen viser tegn på nedbrydning. De første tegn vil hyppigst kunne ses på glaslister 
og bundrammer/karme i syd og vestvendte facader. Inden maling skal evt. løse malingsrester 
fjernes og elementer slibes let med sandpapir. støv m.v. fjernes og der vaskes af med grundrens, 
hvorefter overfladebehandling påføres. Det er meget vigtigt, at tætningslister, glasbånd, beslag 
m.v. ikke påføres maling, da dette vil ødelægge funktionen. 
  
Garanti 
Fabrikken giver fem års garanti på vinduerne og det samme gælder energiruderne. 
 
Såfremt der berettiget reklameres over fabrikations- og/eller materialefejl inden for 5 år, 
forpligter garantigiveren sig til at levere et nyt produkt uden beregning. Garantigiveren dækker 
dog ikke inden for denne garanti omkostninger ved afmontering af det gamle produkt samt 
montering af det nye produkt, ligesom eventuelle følgearbejder i forbindelse med udskiftning af 
produktet heller ikke dækkes af denne garanti.  
 

   
 

Skjern-Vinduet i Florsgade 3-5 set udefra og indefra 
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Tegninger af Skjern Vinduet 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Florsgade er der til gårdsiden isat termovinduer fra 
Skjern Vinduet. Den vedstående tegning viser 
detaljerne af dette vindue.  
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Rationel-Vinduet (Vinduestype 4) 
 
I Horsensgade 10-15 blev der isat nye termovinduer af træ, model Rationel PATUS til gårdsiden, 
mens der til gadesiden blev isat Raadvad-Vinduer.  
 
Rationel-PATUS -Vinduet er et såkaldt DVC-certificeret vindue (Dansk Vindues Certificering), 
hvorved både fabrikken og dens produkter skal opfylde en række krav, der bl.a. kan læses på 
internet-sitet: www.vinduesindustrien.dk De følgende oplysninger stammer delvist herfra, 
delvist fra hjemmesiden www.rationel.dk 
 

Vinduestræet er vacuumimprægneret, dog kan de ca. 60% af træet, det ifgl. DVC’s bestemmelser 
skal indeholde, ikke imprægneres yderligere. 
 

       
   
Vinduerne er malet med en GORI 890 vandbaseret plastmaling til en lagtykkelse på 80 µ i tør 
tilstand. Tætningslister er i grå EPDM-gummi.  
 

Vinduerne er forsynet med en 2-lags isoleringsrude med en center-U-værdi på 1,2 W/m2K. 
Ruderne er limet fast. Skilleprofiler er af metal. Den samlede rudetykkelse er på 26 mm. Ruden 
er en lydrude med en lydreduktion på minimum 31 dB. Eventuelle sprosser limes på ruderne, 
samtidigt med at skilleprofilen føres ud langs sprosserne. Glaslister er fremstillet af lærketræ og 
monteret med skjulte søm.  Bundglaslisten er af aluminium, forsynet med drypnæse.  
 

Rationel-vinduet skal ifølge producenten vedligeholdes ved at vaske ruden og alt træværket et 
par gange om året med vand tilsat rengøringsmiddel. Det er især vigtigt at fjerne spindelvæv, 
idet dette kan forårsage råd og svamp i vinduet. Opstår der små revner eller sprækker i 
vinduernes malede overflader, skal disse hurtigst muligt slibes af på stedet med sandpapir og 
herefter påføres to lag ny maling. 
 
Da Rationel-vinduerne i Horsensgade har en anden størrelse og udformning end henholdsvis 
Raadvad-Vinduerne og Skjern-Vinduet -  der alle er 3-fags-vinduer, såkaldte ’Østerbrovinduer’, 
er U-værdien for hele vinduet ikke målt af DTU på Rationel-Vinduerne, men vinduets beregnede 
U-værdi for hele vinduer indgår i stedet i forsøget.   
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De eksisterende, originale vinduer –  
istandsat og energiforbedret med forsatsvinduer (Vinduestype 5) 
 
Da denne løsning ikke var valgt i hverken Horsensgade 10-12 eller Florsgade 3-5, benyttes der i 
stedet referencetal fra et vinduesistandsættelsesprojekt på ’Linoliumshuset’ på Åboulevarden 84-
86 , ganske nær ved Florsgade 3-5, som Center for Bygningsbevaring stod for i 2004-2006.  
 
Vinduerne er meget lig vinduerne i Florsgade i størrelse og udformning, men har flere sprosser 
og detaljer, så prisen per vindue for istandsættelse og energiforbedring i form af forsatsvinduer 
på 10.300 kr. ekskl. moms, er ikke sat for lavt. 
 

 
 
Ved energiforbedring af eksisterende, originale vinduer, opereres der med to dobbeltrude-
systemer:  
 

1) Forsatsvinduer med energiglas – der trækkes mest muligt ind på karme og poste for ikke 
at tage for meget lys (se tegning) 

2) Påkoblede indvendige vinduesglas – det såkaldte OPTO-glas system, bestående af en 
hærdet glasrude med energiglas. I det aktuelle eksempel forsynes den store ikke-
åbenbare midterrude med en stor forsatsramme (se tegning).  

 

Begge systemer har en beregnet U-værdi på 1,7 W/m2K og en energibalance på ÷ 62 kWh/m²år. 
 

Der er i forbindelse med Energistyrelsens ’Projekt Vindue’ dannet en sammenslutning af 
producenter af forsatsrudesystemer, ENERGI-Forsatsgruppen (www.energivinduer.dk) 
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Vi har originale vinduer af træ med enkeltglas i Danmark, der har holdt i mindst 200 år, og som 
rigtigt istandsat i overensstemmelse med den nyeste viden, helt klart kan holde i 200 år – mere. 
Det siger noget om den uhyre kvalitet og kvalitetsbevidsthed, der er fremstillet efter. 
 
En nærmere analyse af et sådant 200-årigt vindue af træ (fundet i containeren ud for et 
’ildebrandshus’ i det indre København fra 1798) med afskallet maling, udfaldet kit, rustne beslag, 
skævheder m.m., kan vi iagttage 5 afgørende forhold: 
 
1 Kernetræ 

Vinduet er fremstillet af 100% kernetræ af fyr (eg forekommer også), skåret fra "rodstok-
ken" (stammens nederste 3 meter). Kernetræ er selvimprægneret, vandafvisende og inde-
holder modstandsstoffer overfor fugtbetinget nedbrydning som råd og svamp - der blot 
behøver over 20% træfugtighed for at udvikle sig. 

 
2 Spejlskåret træ 

Træet i specielt vinduesrammerne er konsekvent spejlskåret, med marvstrålerne placeret 
parallelt med husfacaden og åretegningen liggende vinkelret på rammens yderside, set 
fra enden. Med marvstrålerne anbragt på denne led optager veddet langsomst fugt og 
vand fra omgivelserne. 

 
3 Spinkle og minimerede trædimensioner 

Vinduesrammerne er udført i relativt spinkle og minimerede trædimensioner, helt fra 23 
x 35 mm til maksimum 28 x 50 mm. De spinkle dimensioner afgiver den indtrængende 
fugt hurtigere end kraftigere dimensioneret træ, hvorfor det er mindre udsat for råd og 
svampeangreb end dette. 

 
4 Konstrueret uden vandlommer 

Vinduet er konsekvent konstrueret uden "vandlommer", hvorved regnvandet ledes 
effektivt bort, bl.a. takket være tyngdekraften og de små og skrå udvendige kitfaser, op 
mod glasset. 

 
5 Malet med linoliemaling 

Vinduet er malet med linoliemaling og derefter vedligeholdt med linolie og linoliemaling. 
Linoliemalingen er let genkendelig på den karakteristiske "slangeskinds-krakelering". 

 
Som man kan se, er de ovennævnte 5 punkter, der er afgørende for, om et vindue holder 20 eller 
200 år, hverken særligt dyre, besværlige, håndværksmæssigt krævende eller umulige at opfylde i 
dag. Slet ikke set i forhold til levetiden. 
 
Det er derfor en god tommelfingerregel, at hvis et ældre vindue er ’bygget’ før 1950 er der 90% 
chance for at det er i ganske glimrende stand, trods et meget miserabelt udseende. Det kan som 
nævnt i langt de fleste tilfælde istandsættes og bringes til at holde i 200 år mere. Hvis vinduet er 
yngre end 1950 er der ikke mange chancer for at det kan holde i meget mere end 25-30 år. 
 
Det skyldes at man op gennem 1960-erne, 70-erne, 80-erne og 90-erne gradvist har forladt disse 
5 afgørende punkter og dermed fremstillet dårligere og dårligere vinduer, der hverken er udført 
af 100% kernetræ eller spejlskåret træ.  
 
Termoruderne kræver kraftige dimensioner, vinduerne indeholder fremspring og vandlommer, 
hvor vandet kan lægge sig. Dertil er vinduerne malet med en for tæt plastmaling, der også har en 
decideret dårlig vedhæftning på træ. Ifølge DVC (Dansk Vindues Certificering) skal kun 60% af 
vindues-træet bestå af naturligt imprægneret kernetræ, men dette er derudover yderligere 
udpint for egne oliestoffer gennem en vacuumimprægnering med store mængder 
opløsningsmidler.  
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Problemet for en korrekt istandsættelse af ældre vinduer har i mange år været mangel på 
 

  1 En standardiseret teknisk tilstands-undersøgelse og -analyse 
 udført med kniv eller syl, øjet samt viden og indsigt.  
     Formål: At opnå en ensartet undersøgelsesmetode og tilstandsvurdering fra gang til gang 

og fra vindue til vindue -  i stedet for at lade tilfældige folk vurdere vinduerne med deres 
egne vilkårlige metoder - eller helt uden. Analysen skal vurdere årsagerne til tilstanden 
samt foreslå de nødvendige indgreb. 

 

  2 En standardiseret historisk-antikvarisk undersøgelse og analyse 
     Formål: At fastslå vinduernes alder, herunder om de er originale fra husets opførelse eller 

tilføjet senere, forekomsten af originale beslag, antallet af originale glasruder, hvilke ma-
lingstyper der sidder på vinduet m.m. 

 

  3 Graduering af vinduesistandsættelsen i 3 niveauer: 
 Almindelig vedligeholdelse 
 Nænsom istandsættelse 
 Total istandsættelse 
     Formål: At undgå, at vinduer, der ikke trænger til det, får en total malings-afrensning, 

udtagning af alle ruder, beslag m.v. En graduering af indgrebene billiggør også 
istandsættelsen for husejerne. 

 

  4 Detaljerede og gennemprøvede standard-arbejdsbeskrivelser  
 til hver af de 3 niveauer omfattende: 
 Beskrivelse af vinduets tilstand før istandsættelsen 
 Beskrivelse af indgrebene, trin for trin 
 Detaljerede materiale-specifikationer og kvalitetskrav 
     Formål: At undgå planløse og ikke gennemtænkte istandsættelsesmetoder, efter hånd-

værkernes forgodtbefindende - der også er uens fra gang til gang. 
 

  5 Veldefinerede udfaldskrav til det udførte arbejde  
 og vinduets udseende og funktion efter indgrebene.  
     Formål: At “varedeklarere” på forhånd hvad kunden kan forvente - og får. 
 
En af de "fejl", der ofte begås her er, at man altid regner med, at de gamle vinduer skal have den 
"helt store tur" med total afrensning, udtagning af alle glas, beslag osv., total nymaling osv. Dette 
er imidlertid kun nødvendigt i ganske særlige situationer. I langt de fleste tilfælde kan vinduerne 
"nøjes" med mindre omfattende indgreb, f.eks. afskrabning af løs maling, uden at ruder tages ud 
og beslag afmonteres. Det kræver imidlertid en klar præcisering af omfang, materialer, metoder 
og udfaldskrav for det færdige arbejde.  
 
Center for Bygningsbevaring i Raadvad, ved forfatteren af denne rapport, har derfor udarbejdet 
et system til istandsættelse af ældre vinduer af træ, der netop omfatter disse 5 elementer og som 
findes i form af en række konkrete ANVISNINGER til den konkrete istandsættelse på 
www.bygningsbevaring.dk (se side 51) 
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6:   Beskrivelse af testprogrammet 
 
De fem vindues-løsninger, Raadvad-Vinduerne, nye termovinduer af træ med energiruder og 
istandsættelse og energiforbedring af eksisterende vinduer, sammenlignes med hensyn til: 
 

A)   Energitabet gennem hele vinduet (beregnet) (kWh/m² år) 
Hvis man skal benytte vinduets varmebesparelse som sammenligningsgrundlag, er den 
eneste brugbare sammenligningsfaktor det beregnede energitab 
(energibalance/energital) i kWh/m² for hele vinduet – og ikke for eksempel center-U-
værdien (Varmetabet) for termoruden, som det ofte sker i dag.  

 

Det beregnede energitab kan i parentes bemærket meget let omregnes til kroner per 
kvadratmeter vindue, idet man kan indsætte en relevant kilowatt-pris i resultatet.  

 
B) Varmetabet gennem hele vinduet (målt på stedet) (W/m²K) 

Varmetabet gennem vinduerne, er målt på stedet via en særligt udviklet boks, der sættes 
udvendigt og indvendigt på vinduet i et passende tidsrum. Dette forsøg kræver imidlertid 
at vi er inde i fyrings-sæsonen. Dette har medført et stykke helt nyt udviklingsarbejde 
m.h.t. denne metode, der aldrig har været gennemført før. 
 

Der er herudover foretaget en fotografering af vinduer med et termografisk kamera på et 
tidspunkt, hvor det er meget koldt og vindstille udendørs. Disse billeder vil fortælle en del 
om vinduernes konkrete varmeisoleringsevne. 

 
C) Støjdæmpning (trafikstøj) i rummet, målt i laboratorium (dB) 

Det var planlagt, men desværre ikke muligt af tekniske grunde at gennemføre en 1:1-
dokumentation af vinduernes støjdæmpende egenskaber overfor trafikstøj. Dels ligger 
begge forsøgshusene i to uhyre støjsvage gader, og for at måle dæmpningen af trafikstøj, 
skal der være støj til stede. Dels er både Raadvad-Vinduets og energi-termovinduers 
støjegenskaber dokumenteret gennem 1:1 forsøg i et specielt udstyret støjlaboratorium, 
hvilket er en langt mere præcis og retvisende metode, en støjmålinger i fri luft.  

 
D) Dagslysforhold i rummet (beregnet g-værdi for vinduerne) 

Som det fjerde vil vi fokusere på de forskellige vindues-typers dagslyskvaliteter, da 
vinduer som bekendt bl.a. er sat i husene for at skaffe dagslys ind i rummene. Dette vil vi 
gøre ved at beregne g-værdien, der er et tal for den ”gratisvarme” fra solen der kommer 
gennem vinduer – i procent af den samlede del, der rammer hele vinduet. g-værdien 
indgår i forvejen i beregningen af vinduets energital (energibalance). 

 
E) Totaløkonomi (årsomkostning i kr.) 

Rapporten og forsøgene vil især påpege, at hvis man vil sammenligne priserne mellem de 
tre forskellige vinduesløsninger, er den eneste brugbare sammenligningsfaktor den 
beregnede Årsomkostning i en totaløkonomi-opstilling – og ikke for eksempel 
håndværkerprisen for istandsættelsen sammenlignet med håndværkerprisen for 
udskiftning, som det altid sker i dag. 

 
F) Arkitektonisk tilpasning. 

Endelig vil vi som det sidste i rapporten foretage en vurdering af de fire vinduestypers 
arkitektonisk tilpasning til det originale hus arkitektur, stil og bevaringsværdige 
fremtræden.  
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7:   Målt og beregnet varmetab gennem hele vinduet 
 
BYG•DTU foretog i vinteren 2004 (Horsensgade) og vinteren 2005 (Florsgde) målinger på 
stedet af varmetabet gennem vinduerne. 
 
Der er redegjort nærmere herfor i rapporten: ’Målinger og beregninger af samlet U-værdi for 
’Frederiksbergvindue’, 1920 med koblede rammer’ af Jacob Birk Laustsen. (BYG•DTU SR07-04, 
Lundtofte marts 2007). 
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DTU’s målinger og beregninger viser følgende for hele vinduet: 
 
Vindue nr. og 
type 

Bygning Målt U-værdi på 
stedet (W/m²K) 

Beregnet U-værdi 
(W/m²K) 

1 RAADVAD 1+1 
   Koblet 

Horsensgade 10-12 
Gadeside 

1,73  afrundet 1,7 1,69  afrundet 1,7 

2 RAADVAD 1+1 
   Forsats 

Florsgade 3-5  
Gadeside 

1,72  afrundet 1,7 1,69  afrundet 1,7 

3 Skjern-vinduet  Florsgade 3-5  
Gårdside 

1,68  afrundet 1,7 Ikke tilgængeligt 

 
Som det ses er det målte varmetab stort set ens for alle tre målte vinduer. 
 
Disse tal er lidt anderledes i forhold til de hidtidige målinger og beregninger af ’Raadvad-
Vinduet’, ligeledes foretaget af DTU. Forskellen skyldes den meget store midterrude i 
’Frederiksberg-vinduet’, der giver en fordel til vinduer med termoruder, idet disse klarer sig 
bedst ved vinduer med store ruder. Derfor kommer ’termorude-løsningen’ ved denne 
konstruktion og udformning af vinduet op på siden af de koblede vinduer.  
 
Med hensyn til energibalancen, hvor den passive solvarme, der kommer ind gennem vinduet, 
inddrages, klarer Raadvad-Vinduet sig lidt bedre end termovinduet fordi de har et større 
lysindfald (g-værdi). Derudover dæmper det hardcoatede energiglas, der sidder i Raadvad-
Vinduet, sollyset mindre end det softcoatedede glas, der sidder i termovinduets energiruder. 
 
 
Vindue nr. 
og type 

Bygning Sollystransmittans 
g-værdi 

Energibalance 
(kWh/m²år) 

Varmeudgift 
Kr/år 

1 RAADVAD 1+1 
   koblet 

Horsensgade 
10-12, gadeside 

0,47 ÷ 62 
 

100 

2 RAADVAD 1+1 
    forsats 

Florsgade 3-5 
gadeside 

0,47 ÷ 62 100 

3 Skjern-vinduet  Florsgade 3-5 
gårdside 

0,40 ÷ 73 119 

 
Når man inddrager sollystransmittansen, altså den passive solvarme, der kommer ind gennem 
vinduet, hvilket man bør gøre, da det for det første afspejler virkeligheden, for det andet er en 
ikke ubetydelig faktor for vinduets samlede energiegenskaber, bliver Raadvad-vinduerne 
(Vinduestype 1 og 2) en smule bedre (9 kWh per m² vinduesareal om året) end 
termorudeløsningen (Vinduestype 4). Det er 18% bedre. 
 
Istandsættelse og energiforbedring af eksisterende vinduer i samme størrelse og udformning 
som ’Frederiksbergvinduerne’ i Florsgade, har samme U-værdi og g-værdi som Raadvad-
vinduerne. Derfor vil forsøgets ’Bevarings-løsning’ (Vinduestype 5) have samme 
energiegenskaber som Raadvad-Vinduet (Vinduestype 1 og 2) 
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Termografiske billeder 
 
For at vise vinduernes varmeisoleringsmæssige egenskaber blev der taget en række 
termografiske billeder af vinduerne i Florsgade 3-5. 
 

 
                   Termo-vindue             Raadvad-Vinduet 
 
Til højre ses Raadvad-Vinduet og til venstre nabohusets tilsvarende termovinduer. Man ser at 
termovinduerne er langt mere gule i farven end Raadvad-Vinduet, hvilket betyder at de er 
varmere i overfladen, og altså lukker mere varme ud, end Raadvad-Vinduerne, der er mere røde i 
farven. Raadvad-vinduet isolerer således tydeligvis bedre end termovinduet 
 
Herunder ses Raadvad-vinduet til venstre og Skjern-termovindue med energiruder til højre. På 
termovinduet ses tydeligt den markante kuldebro, og dermed varmetab, der er langs 
termorudernes kanter på grund af skilleprofilen af metal. På Raadvad-vinduet er varmetabet 
mere jævnt fordelt over hele vinduet, da der ikke er egentlige kuldebroer. Det ses dog tydeligt, at 
forsatsrammen i midten isolerer bedst og de koblede rammer i siderne noget dårligere.  
 

 
           Raadvad-Vinduet            Skjern-Vinduet 
 
Raadvad-vinduets koblede rammer er tydeligt koldere for neden end for oven, hvilket skyldes at 
man for at undgå kondens har en bred luftspalte i rammernes bundfals, hvor kold luft vil trænge 
ind. Ved at lukke denne spalte, kan man formindske det koblede vindues varmetab.  
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8:   Dagslysforhold, støjdæmpning og  
       vedligeholdelsesomkostninger 
 
Støjdæmpning 
 
Som nævnt var det ikke muligt at gennemføre målinger af vinduernes støjdæmpende egenskaber 
på stedet, men dette er i stedet udført i laboratorium på prototyper af vinduerne hos DELTA Lyd 
og Akustik i Århus. Laboratoriemålinger er langt mere præcise end støjmålinger på stedet, idet 
man i laboratoriet kan operere med et konstant støjniveau, mens man måler, hvilket ikke er 
muligt i fri luft.  
 
De målte støjreduktioner: 
 
Vinduestype 1:  Raadvad 1+1 Koblet    
Målt støjdæmpning     30/36 dB   
 
Vinduestype 2: Raadvad 1+1 Forsats    
Målt støjdæmpning     46/36 dB   
 
Vinduestype 3 og 4: Træ-termovindue med 1,1 Energiruder 
Målt støjdæmpning   25/22 dB 
 
Raadvad-Vinduerne dæmper med andre ord trafikstøjen betydeligt bedre end et tilsvarende 
termovindue af træ. 
 

Vinduestype 5, Bevarings-løsningen, dæmper støjen tilsvarende Vinduestype 2, Raadvad 1+1 
Forsats. 
 
Dagslysforhold i rummet (beregnet g-værdi for vinduerne) 
 
Vinduer er som bekendt bl.a. sat i husene for at skaffe dagslys ind i rummene. Man kan beregne 
dagslysforholdene for et vindue ved at udregne g-værdien, der er et tal for den ”gratisvarme” fra 
solen der kommer gennem vinduer – i procent af den samlede del, der rammer hele vinduet. g-
værdien indgår i forvejen i beregningen af vinduets energital (energibalance). 
 
Vinduestype 1:  Raadvad 1+1 Koblet (Horsensgade 10-12, gadesiden) 
g-værdi 0,47 % 
 
Vinduestype 2: Raadvad 1+1 Forsats (Florsgade 3-5 gadesiden)  
g-værdi  0,47 % 
 
Vinduestype 3 og 4: Træ-termovindue med 1,1 Energiruder (Skjern-Vinduet) 
g-værdi  0,40 % 
 
Raadvad-vinduet lukker mere dagslys gennem hele vinduet end et tilsvarende termovindue af 
træ. De tre vinduesløsninger ligger ret tæt i forhold til dagslysforhold, men Raadvad-vinduerne 
er forsynet med konkave og konvekse profiler på rammer og poste, der er med til at sprede lyset 
ind i rummet.  
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Årlige vedligeholdelsesomkostninger 
 
Raadvad-vinduet (Vinduestype 1 og 2) 
Raadvad-Centerets vedligeholdelses-program for linoliemalede vinduer af træ går ud på at 
vinduerne checkes een gang om året på nogle få vitale steder, bl.a. ved de vandrette 
materialesammenstød mellem glas og kit. Cirka hvert 5. år regenereres malingen med linolie, 
hver 15.-20. år slibes og pletmales vinduerne og hvert 30. år får de den store tur og nymales 
overalt (se BILAG 1). I princippet kræves der kun stillads hvert 30. år. 
 
Skjern-Vinduet og Rationel-Vinduet (Vinduestype 3 og 4) 
Alle bevægelige dele samt nittekonstruktioner smøres med syrefri olie min. 1 gang om året. 
  

Efter vedligeholdelsesvejledningen skal vinduerne nymales efter 5-8 år. Inden maling skal evt. 
løse malingsrester fjernes og elementer slibes let med sandpapir. støv m.v. fjernes og der vaskes 
af med grundrens, hvorefter overfladebehandling påføres. Der skal rejses stillads hver gang. 
 

Efter 17-20 år skal energiruden udskiftes, enten fordi limen, der holder glasset fast til metal-
kanten ikke holder mere og ruden derfor er blevet utæt eller fordi den gasart, der forøger 
isoleringsevnen er sivet ud.  
 
Det originale vindue, istandsat og energiforbedret (Vinduestype 5)  
Da vinduet er af træ med ruder i kitfals samt malet med linoliemaling, er både selve vedlige-
holdelsen og tidsforbruget til vedligeholdelsen den samme som ved Raadvad-Vinduet. 
 
Tidsforbruget ved de fem vindues-løsningers årlige vedligeholdelses-arbejder i skemaform: 
 

Vedligeholdel-
ses-rutiner 

Raadvad-vinduet 
Horsengade 
Vinduestype 1 

Raadvad-vinduet 
Florsgade 
Vinduestype 2 

Skjern-Vinduet 
Florsgade 
Vinduestype 3 

Rationel-Vinduet 
Horsensgade 
Vinduestype 4 

Istandsættelse 
Åboulevarden 
Vinduestype 5 

Ved vindues-
pudsning 

Vask af  
træværk udv. 
og indv. 

Vask af  
træværk udv. 
og indv. 

Vask af  
træværk udv. 
og indv. 

Vask af  
træværk udv. og 
indv. 

Vask af  
træværk udv. og 
indv. 

En gang om året Checke kitfalse 
 
5 min 

Checke kitfalse 
 
5 min 

Smøre 
hængsler 
5 min 

Smøre 
hængsler 
5 min 

Checke kitfalse 
 
5 min 

Efter 5 år Kogt linolie på 
udv. overflader 
15 min 

Kogt linolie på 
udv. overflader 
15 min  

Slibe, nymale 
udvendigt 
60 min (+ S ) 

Slibe, nymale 
udvendigt 
60  min (+ S ) 

Kogt linolie på 
udv. overflader 
15 min  

Efter 10 år Let slibning og 
pletmaling 
30  min 

Let slibning og 
maling 
30  min 

Slibe, nymale 
udvendigt 
60  min 

Slibe, nymale 
alt 
120  min 

Let slibning og 
maling 
30 min 

Efter 15 år Kogt linolie på 
udv. overflader 
15 min 

Kogt linolie på 
udv. overflader 
15 min 

Slibe, nymale 
udvendigt 
60  min (+ S ) 

Slibe, nymale 
udvendigt 
60  min (+ S ) 

Kogt linolie på 
udv. overflader 
15 min 

Efter 20 år Let slibning og 
pletmaling  
 
 
30 min 

Let slibning og 
maling 
 
 
30 min 

Udskiftning af 
energi-
termoruder 
+ nymaling 
300 min (+ S ) 

Udskiftning af 
energi-
termoruder 
+ nymaling 
300 min (+ S ) 

Let slibning og 
maling 
 
 
30 min 

Efter 25 år Kogt linolie på 
udv. overflader 
15 min 

Kogt linolie på 
udv. overflader 
15 min  

Slibe, nymale 
udvendigt 
60  min (+ S ) 

Slibe, nymale 
udvendigt 
60  min (+ S ) 

Kogt linolie på 
udv. overflader 
15 min 

Efter 30 år Slibning, 
kitning, beslag, 
nymaling,fuger 
300 min 
+ stillads 

Slibning, 
kitning, beslag, 
nymaling,fuger 
300 min 
+ stillads  

Slibe, nymale 
udvendigt 
 
120  min 
+ stillads 

Slibe, nymale 
alt 
 
120 min 
+ stillads 

Slibning, 
kitning, beslag, 
nymaling, fuger 
300 min  
+ stillads 

I alt over 30 år 525 minutter 525 minutter 870 minutter 870 minutter 525 minutter 

Per år 17,5 minutter 17,5 minutter 29 minutter 29 minutter 17,5 minutter 

Afrundet 20 minutter 20 minutter 30 minutter 30 minutter 20 minutter 
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9:   Totaløkonomisk beregning 
 
Som nævnt er det det mest almindelige, når man skal sammenligne prisen for et nyt 
termovindue med prisen for et nyt koblet vindue og prisen for at istandsætte og energiforbedre 
de gamle vinduer – at man indhenter tre eller flere priser fra de relevante vinduesfabrikker og på 
istandsættelsen og energiforbedringen via et håndværkertilbud. 
 
Men for vinduer gælder der for det første, at de fire ovennævnte vindues-typer, isolerer ret 
forskelligt for varmen, hvilket betyder ret meget for den varmebesparelse, de medfører – og 
dermed for økonomien i vores sammenligning. 
 
 

For det andet har de fire vinduesløsninger forskellig holdbarhed, specielt hvis visse dele af 
vinduet, f.eks. termoruderne, skal skiftes ud efter 18-20 år, fordi de punkterer eller dugger. Dette 
bør også tages med i regnestykket.  
 
For det tredje skal et vindue vedligeholdes og omkostningerne til dette arbejde også indgå i det 
samlede økonomiske regnestykke.  
 
For det fjerde har de fire løsninger forskellige udgifter til bortskaffelse af de gamle vinduer (den 
ene løsning (5), slet ingen).  
 
Hvis man skal sammenligne den reelle pris for de tre ovennævnte vinduesløsninger, skal man 
derfor bruge den såkaldte ’Totaløkonomisk vurdering’. Princippet bag totaløkonomi er at se på 
de samlede udgifter i hele vinduernes levetid. Det nytter ikke at udvikle et produkt, som er billigt 
at fremstille, hvis der er store udgifter forbundet med dets brug (eller fjernelse).  
 
Totaløkonomiske vurderinger er indført som krav i offentligt støttet byggeri fra 1998 og er fra år 
2000 indført som krav for alt statsligt byggeri.  
 
Ved totaløkonomiske beregninger tages der hensyn til de mest relevante udgifter såsom 
anlægsudgift, vedligeholdelse, varmetab og skrotning. Disse udgifter sammentælles over en 
periode på 30 år – hvorved man får den såkaldte nuværdi. Ved beregningerne tages hensyn til 
inflationen. Ved at dividere dette tal med 30 fås den såkaldte årsomkostning, der udgør det 
egentlige økonomiske sammenligningsgrundlag mellem de tre forskellige vinduesløsninger..  
 
I nærværende rapport vil den totaløkonomiske opstilling og sammenligning udgøre grundlaget 
for det økonomisk bedste valg. Heri indgår som nævnt bl.a. anskaffelsesprisen, alt inklusive, som 
den fremgår af den gennemførte, konkrete byggesag, vinduernes reelle varmetab, som DTU har 
målt det på stedet, den årlige løbende vedligeholdelse, jf. vinduernes medfølgende 
vedligeholdelses-vejledninger samt den erfaringsmæssige levetid for vinduerne, inklusive 
energirudernes reelle levetid. 
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Vinduernes anskaffelsespris 
Opstillingen viser de reelle priser ekskl. moms for de to byggesager i Horsensgade og Florsgade i 
København. Horsensgade-projektet fandt sted i 2004-05 og Florsgade-projektet i 2006-07. 
 
Del-elementer Raadvad-vinduet 

Horsengade 
Vinduestype 1 

Raadvad-vinduet 
Florsgade 
Vinduestype 2 

Skjern-Vinduet 
Florsgade 
Vinduestype 3 

Rationel-Vinduet 
Horsensgade 
Vinduestype 4 

Istandsættelse 
Åboulevarden 
Vinduestype 5 

Udtagning og 
bortskaffelse 

20.000 19.200 19.200 20.000 0 

Levering af nye 
Vinduer 

249.500 
(32 stk) 

243.000 
(29 stk) 

125.000 
(29 stk) 

207.692 
(32 stk) 

247.200 
(24 stk) 

Isætning 77.241 75.600 68.950 77.241 0 
Tillæg for håndtering 
af linoliemalede vinduer 

0 22.765 *) 0 0 0 

Sum 346.741 360.565 213.680 304.933 247.200 
Pris per 3-fags 
vindue 

10.835 13.521 8.013 9.523 10.300 

 
For sammenligningens skyld er prisen for de 3-fags-vinduer, som DTU har målt på og som 
totaløkonomiberegningerne er udført på, skilt ud fra det samlede projekt, der også omfattede 2-
fags-vinduer i trappeopgangene samt kældervinduer. 
 
Horsensgade 
24 stk 3-fags-vinduer   =  75% af ordren 
8 stk 2-fags dannebrogsvinduer =  25% af ordren 
 
3-fags Raadvad-Vindue = 75% af 346.741/ 24 stk = 1o.835 kr per 3-fags-vindue 
3-fags Termovinduer  = 75% af 304.933/24 stk =   9.523 kr per 3-fags-vindue 
 
Florsgade 
20 stk 3-fags-vinduer   =  75% af ordren 
6 stk 2-fags-dannebrogsvinduer =  20% af ordren 
3 stk 2-fags-kældervinduer  =  5 % af ordren 
 
3-fags Raadvad-Vindue = 75% af 360.565/ 20 stk = 13.521  kr per 3-fags-vindue 
3-fags Termovinduer  = 75% af 213.680/20 stk =   8.013 kr per 3-fags-vindue 
 
*) Som det ses har entreprenøren i byggesagen vedrørende Florsgade 3-5 beregnet sig et 

’Tillæg for håndtering af linoliemalede vinduer’ på 22.765 kr. + moms – cirka 1.000 kr. 
per vindue. Selv om alle slags nye vinduer skal behandles nænsomt af håndværkerne og 
den pålagte ekstrapris ydermere er unødigt høj, er beløbet dog taget med i totaløkonomi-
opstillingen, for at afspejle virkeligheden, i det konkrete projekt. Man kunne med god ret 
se bort fra denne ekstraomkostning, ikke mindst i fremtidige projekter.  

 
Totaløkonomi-skema 
Totaløkonomi-skemaet er udarbejdet af arkitekt m.a.a. civ.ing. Thomas Kampmann, Center for 
Bygningsbevaring i Raadvad, ud fra Erhvervs- og Byggestyrelsens standard for beregning af 
totaløkonomi, der indregner en realrente på 0,03 % over 30 år, med anvendelsen af de reelle tal 
fra de konkrete vindues-projekter: 
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SKEMA over de 5 vindues-løsningers totaløkonomi 
 

TOTALØKONOMI 

Horsensgade 
RAADVAD 

Vinduestype 1 

Florsgade 
RAADVAD 

Vinduestype 2 

Florsgade 
Termovindue 
Vinduestype 3 

Horsensgade 
Termovindue 
Vinduestype 4 

Istandsat + 
Forsats 

Vinduestype 5 

Anskaffelse 10.835 13.521 8.013 9.523 10.300 

Regningsmæssig 
levetid 30 30 30 30 30 

Anslået levetid 100 100 30 30 100 
Restværdi efter 

30 år 3.125 3.899 0 0 2.970 
            

Årlig løbende 
vedligeholdelse 100 100 150 150 100 

Årligt varmetab 100 100 119 119 100 

i 30 år 3.920 3.920 5.273 5.273 3.920 
            

Udskiftning af 
termoruder 0 0 4.007 4.762 0 

incl. realrente 0 0 2.572 3.056 0 

per år 0 0 86 102 0 
            

Deponering af 
vinduer efter 30 

år 0 0 453 453 0 

per år 0 0 273 289 0 
            

Total nuværdi 11.630 13.542 16.131 18.141 11.250 

Årsomkostning 
kr. pr. år 388 451 538 605 375 

            

% af nyt 
Trætermovindue 
med energirude 64 75 89 100 62 

Realrente  0,03  
 

 

Kommentarer til skemaet 
Det ses at Raadvad-Vinduerne har en bedre totaløkonomi end begge termorude-løsningerne – h.h.v. 36% 
bedre (Horsensgade) og 25% bedre (Florsgade), til trods for at de er noget dyrere anskaffelse. Hvis man 

undlader at indregne tillægsprisen på ca. 1.000 kr. per vindue til ’håndtering af linoliemalede vinduer’, 
der blev lagt på Raadvad-vinduerne i Florsgade, bliver de ca. 30 % billigere end de tilsvarende 

termovinduer samme steds. 
 

Istandsættelse og energiforbedring er en lille smule billigere end Raadvad-vinduerne og er som den 

billigste løsning af alle 38% billigere end termorude-løsningen. 
 

Skemaet kan på opfordring tilsendes elektronisk som regneark, hvor formlerne bag beregningerne 

fremgår 
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Forklaring til SKEMAET 
 
Levetider 
Levetiden for Raadvad-Vinduerne er sat til 100 år. Det var den alder, de vinduer i stort set 
samme udformning, som vinduerne har erstattet i både Horsensgade og Florsgade, havde. I 
praksis forventes levetiden at være som de fleste andre vinduer i samme trækvalitet og konstruk-
tion: 200 år eller mere. Vi har tusindvis af originale vinduer med denne alder i Danmark. Der 
gives 30 års garanti på Raadvad-Vinduerne mod råd og svamp.  
 

Levetiden for nye termovinduer af træ er sat til 30 år, som producenterne selv oplyser. Garantien 
er 5 år. 
 

Levetiden og holdbarheden for ældre vinduer, der istandsættes og energiforbedres med bl.a. 
linoliemaling er sat til 100 år, hvilket der også er praktiske 1:1-erfaringer med fra utallige 
eksempler. De ældste forsatsvinduer i Danmark er fra omkring 1800. 
 
 
 

 
 
En korrekt udført mørtelfuge, stoppet med tjæret værk, er en vigtig forudsætning for en 
holdbarhed på 100-200 år for trævinduer i murværk.  
 
Drift og vedligeholdelse 
Vedligeholdelsen af Raadvad-vinduerne er ifgl. skemaet på side 33 er beregnet til at tage ca. 20 
minutter per år per vindue.  Dette er inklusive klargøring og oprydning.  
 
Med en timepris på ca. 3o0 kr. giver dette en årlig vedligeholdelsesomkostning per vindue på ca. 
1oo kr., ekskl. stillads og moms.  
 
Ved nye termovinduer af træ skal træet males på alle flader hvert 5.- 8. år, beslag smøres og 
tætningslisterne eftergås årligt. Over en 30-årig periode tager dette ca. 120 min hvert 8. år, fire 
gange i alt, svarende til 30 min/år.  
 
Med en timepris på ca. 3o0 kr. giver dette en årlig vedligeholdelsesomkostning per vindue på ca. 
15o kr., ekskl. stillads og moms.  
 
 
 

Udførelse af MØRTELFUGE  
mellem karm og murværk 
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Udskiftning af termoruderne efter 20 år 
Ved termovinduerne skal man ud over de årlige vedligeholdelsesomkostninger påregne at selve 
termoruden skal skiftes ud efter 17-20 år, der er den gennemsnitlige levetid for dette produkt i 
dag. I praksis vil man formentlig skifte hele vinduet, idet tætningslister, trædele m.v. næppe 
holder 30 år. Men sættes en udskiftning af selve ruden til det halve af vinduets pris, for 
materialer, timeløn, klargøring samt oprydning og bortskaffelse, giver dette en omkostning på 
ca. 102 - 86 kr. per år ekskl. stillads og moms. Dette er en klar drift- og vedligeholdelses-
omkostning for termovinduer, som skal indregnes i en totaløkonomi-opstilling.   
 
Deponering af termovinduerne efter 30 år 
Når termovinduerne efter 30 år har udlevet deres levetid, skal de udtages og deponeres. Prisen 
for skrotning af et termovindue er i dag 475 kr. + moms. 
 
Total nuværdi 
Anskaffelsesudgiften er selvfølgelig udgiften her og nu. Derimod er løbende udgifter til f.eks. 
vedligeholdelse og varmetab en fast årlig udgift, som antages at være konstant hvert år under 
hele levetiden. Disse løbende udgifter omregnes til nuværdi med en formel, der tager hensyn til 
kalkulationsrenten og levetiden. På tilsvarende måde omregnes fremtidige punktudgifter, som 
f.eks. skrotning af vinduet eller udskiftning af energiruden, til nuværdien. Punktudgifter 
omregnes også til nuværdi ud fra kalkulationsrenten og mht. om hvor lang tid udgiften kommer. 
F.eks. koster det 453 kr. at aflevere et vindue til skrotning i dag. Hvis levetiden sættes til 100 år, 
vil det svare til en nuværdi på kun 24 kr. ved 3 % kalkulationsrente. Hvis man købte obligationer 
for 24 kr. nu, vil værdien om 100 år med renters rente svare til 453 kr. Denne udgift om mange 
år har altså kun en meget lille betydning i dag. 
 
Årsomkostning 
Ved at dividere den totale nuværdi med 30 år fås den såkaldte årsomkostning, der udgør det 
egentlige økonomiske sammenligningsgrundlag mellem de tre forskellige vinduesløsninger. 
 
Realrente 
Problemet med at sammenligne udgifter på forskellige tidspunkter er, at værdien af en "nutidig" 
krone er mere værd end en "fremtidig" krone om 30 år. For at vurdere fremtidige udgifter ser 
man på hvad man alternativt kunne have tjent hvis man havde købt f.eks. obligationer. For at 
sammenligne økonomien i alternative løsningsmodeller skal alle beløb derfor henføres til det 
samme tidspunkt. Det er således kronens værdi på dette tidspunkt, som er grundlag for en 
sammenligning. Det valgte tidspunkt er altså principielt ligegyldigt, hvis blot alle udgifter i hele 
levetiden henføres hertil. Omregningen fra individuelle tidspunkter til et fælles sammenligneligt 
tidspunkt kaldes med et fagudtryk for diskontering til nuværdi. Da kronens værdi på forskellige 
tidspunkter fastsættes gennem prisen på at låne eller udlåne penge, nemlig renten, udføres 
diskonteringen ved en simpel renteberegning. Den valgte rente kaldes kalkulationsrenten. Selve 
formlerne der benyttes til udregningen, kan ses i bl.a.: Udviklingsprojekt - en vurdering af 
totaløkonomi og miljørigtig projektering. 
 
Da inflationen "spiser" af rentefordelen, benyttes den såkaldte kalkulationsrente, der tager 
hensyn til både rente og inflation. Ved fastlæggelse af renten i det støttede byggeri anvendes 
sædvanligvis lånerenten eller den såkaldte "alternativ rente minus inflation" (dvs. den bedste 
alternative anvendelse af kapitalen). 
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10:   Vurdering af vinduernes arkitektoniske tilpasning 
 
Horsensgade 10-12 
I Horsensgade er der valgt en løsning, hvor den store midterrude i ’Østerbro-vinduet’ kan åbnes, 
hvilket er en stor fordel ved vinduespudsning og udluftning af rummet. 
 

        
 

Vindue 1, Horsensgade 10-12 set udefra og indefra (Nyt Raadvad-vindue) 
 
Indefra passer det koblede vindue godt til det oprindelige arkitektoniske udtryk, idet profi-
leringer og dimensioner på rammer, karme, lod- og tværpost ser præcist ud, som de var før. 

 
     
 
Til venstre ses RAADVAD-vinduerne i Horsensgade 10-12.  
 

Til højre ses en tilsvarende vindues-udskiftning i nabo-ejendommen med en knapt så heldig 
udformning for bevarelsen af husets arkitektur  
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Horsensgade 10 – 12 efter facadeistandsættelsen og udskiftning af de oprindelige vinduer til 
Raadvad-vinduet 1+1 koblet, stiltype 1920. Til højre en detalje af tværpost og vinduesbeslag. 
 
Udvendigt er vinduerne i Horsensgade 10-12 ændret en lille smule i forhold til de oprindelige 
vinduer, idet midterruden nu er anbragt i en 45 mm bred ramme, hvad den ikke var før. Her sad 
den direkte i karmfalsen med en kraftig udvendig glasliste som fastgørelse (se tegning side 29, 
nederst). 
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Florsgade 3-5, gadesiden 
 
Til gadesiden i Florsgade 3-5 er der valgt en løsning, der har bibeholdt de oprindelige vinduers 
arkitektoniske udtryk udvendigt , bl.a. ved at den store midterrude som oprindeligt er sat direkte 
i karmen. Her er der anbragt en indvendig forsatsramme som varme- og støjisolering. 
Siderammerne med overrammer er koblede. 
 

         
 
Vindue 2, Florsgade 3-5 set udefra og indefra (Nyt Raadvad-vindue) 
 
 

 

T.V.: Detalje af 

midterruden med 

forsatsramme og de 

koblede siderammer 

 

T.H.: Detalje af de 

koblede rammer i 

vinduets sider 
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Florsgade 3-5 før vinduesudskiftningen. 
 

   
Til venstre: Efter udskiftningen med          Til højre: Før udskiftningen. 
Raadvad-vinduer.   
Bemærk på begge billeder, nabohusets nye termovinduer med forkert opdeling. 
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Med udformningen af Raadvad-Vinduerne er det lykkedes at bibeholde husets og vinduerne 
oprindelige arkitektoniske udtryk fuldt ud udefra og i stor udstrækning også indefra.  
 

I gadesidens Raadvad-vinduer er der sat trukket glas, hvorved dette væsentlige træk ved husets 
arkitektoniske udtryk er bibeholdt.  
  

Florsgade 3-5 efter udskiftningen med Raadvad-vinduer 
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Florsgade 3-5 Gårdsiden 
Til gårdsiden i Florsgade 3-5 er der sat almindelige standard-termovinduer, her fra Skjern 
Vinduet. 
 
Her er det arkitektoniske udtryk ændret væsentligt i forhold til de gamle, oprindelige vinduer. 
 

    
 
Vinduestype 4, Florsgade 3-5, gårdsiden, set udefra og indefra  
 
Termorudernes spejlinger har ikke det samme liv og sjæl som de oprindelige vinduer med deres 
cylinderglas-ruder. 
 

       
 
Gårdsidens oprindelige vinduer     Vinduestype 4, Skjern-Vinduet set indefra 
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11:     Komfort 
 
Et nyt vindue skal naturligvis fungere godt. Det vil sige at være helt tæt og dernæst også lukke og 
åbne ubesværet, samt kunne sættes på klem for at lufte let ud eller stå åbent på halvt eller vid 
gab, hvis dette ønskes. I forhold til komfort tæller også de gener der er for brugerne, når vinduet 
skal åbnes eller lukkes samt i de tilfælde, hvor ruderne skal pudses.  
 
Med til vurderingen af et vindues komfort hører også om det forsyner rummet med et godt og 
rigeligt dagslys, hvad det skal, om der opleves kuldefald eller træk fra hele vinduet, hvad der ikke 
må forekomme, samt om ruderne dugger, enten indvendigt, udvendigt eller i mellemrummet 
mellem rudeglassene, hvad der heller ikke må forekomme.  Endelig må vinduets dæmpning af 
gade- og trafikstøj udefra høre med til dets komfort. 
 
Åbne-lukke-funktionen 
Ved udadgående koblede vinduer og udadgående termovinduer er der ikke nævneværdig forskel 
på åbne-lukke-funktionen. For forsatsvinduer er åbne-lukke-funktionen noget mere besværlig. I 
stedet for to hasper skal man betjene fire og åbning af vinduet på vid gab er muligt, men 
besværlig.  
 
Potteplanterne 
Ved selve åbne-lukke-funktionen og diverse følgegener ved åbning og lukning af vinduet, vil 
almindeligt udadgående rammer  give de færreste gener i forhold til at skulle flytte de 
potteplanter, der befinder sig i ’vindueskarmen’. Indadgående forsatsvinduer opleves derfor som 
besværlige og ukomfortable, fordi åbning og lukning kræver at man skal flytte lidt på 
potteplanterne. 
 
Al vinduespudsning, både ved forsatsvinduer og ved almindelige udadgående rammer, kræver at 
potteplanterne flyttes fra ’vindueskarmen’. Her er der ingen forskel på de forskellige vindues-
løsninger. 
 
Pudsning af vinduerne   
Det er imidlertid klart, at det er både mere besværligt og også tidskrævende at pudse vinduer 
med forsatsrammer eller koblede rammer end vinduer med termoruder. Der er både dobbelt så 
mange rudeglas at puds plus at det tager tid og besvær at skille rammerne ad og samle dem igen. 
 
Dagslys 
Både beregninger og konkrete målinger viser at koblede vinduer lukker mere dagslys ind i 
rummet end tilsvarende termovinduer (den såkaldte g-værdi (sollystransmittans) i skemaet på 
side 34). Dertil kommer at Raadvad-vinduerne er forsynet med konkave og konvekse profiler på 
rammer og poste, der er med til at sprede et diffust lys ind i rummet.  
 
Kuldenedfald 
I forhold til kuldenedfald vinder Raadvad-Vinduerne og de istandsatte gamle vinduer også over 
de tilsvarende termovinduer, hvilket bl.a. ses på de termografiske billeder på side 33. 
 

Specielt de meget populære træ-alu-termovinduer har på grund af en kraftig kuldebro-effekt 
gennem aluminiumsrammen et helt uacceptabelt kuldenedfald, idet vinduerne ved O° udvendigt 
kun måler 8° indvendigt, hvad der både giver kuldenedfald, konstant kondens i hjørnerne samt 
mug og skimmel som følge af den konstante fugt, der ikke kan ventileres bort.  
 
Støjdæmpning 
Endelig er der støjdæmpningen, hvor Raadvad-Vinduerne klarer sig bedst, jf. side 35. 
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Kondens  
Faren for kondens, dug på ruderne i mellemrummet mellem disse) er absolut størst ved 
Raadvad-Vinduerne og de istandsatte og energiforbedrede gamle vinduer.  
 
Den store midter-forsatsramme på Raadvad-Vinduerne i Florsgade gav i starten nogle problemer 
med kondens på indersiden af den udvendige rude, men efter tætning af forsatsrammen og 
stramning af vriderne, der skal holde forsatsrammen hermetisk tæt til karmen, er problemerne 
stort set løst.  
 
Hvis der kommer dug på indersiden af de udvendige rudeglas er det fordi de indvendige 
forsatsrammer ikke er tætte. Fugt og vanddamp fra de indvendige rum, trænger derved ud i 
mellemrummet mellem rudeglassene, hvor det danner dug på den yderste, kolde rudeflade. 
 
Forsatsvinduernes tætningslister må ikke ligge over hinanden i hjørnerne eller gabe. De skal 
samles på gehring, d.v.s. med et skråt snit på 45 grader, der slutter helt tæt sammen. Dernæst 
skal forsatsrammens vridere trække forsatsrammen helt tæt ind til anslaget.  Det kan også være, 
at man skal montere flere vridere, der hvor man enten direkte kan ’kikke’ ud eller hvor man kan 
mærke at forsatsrammen ’slipper’, f.eks. ved at banke/trykke let på denne med fingrene.     
 
Til gengæld må de yderste vinduesrammer godt være en smule utætte. Normalt er dette ikke 
noget problem ved gamle vinduer, men man kan som den allersidste løsningsmulighed mod 
vedvarende dug, bore små huller i de udvendige rammer, for at skabe lidt mere udluftning.  
 
I givet fald kan man bore små huller ud i siden i falsen til de koblede vinduer, som ventilation 
udefra. Se i BILAG 2.  
 

 
 
 
 
Alt i alt er der både fordele og ulemper i forhold til komforten ved alle fem vinduesløsninger. 

T.V.: Detalje af 

midterruden med 

forsatsramme og de 

koblede siderammer 

 

T.H.: Detalje af de 

koblede rammer i 

vinduets sider 
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Internet-materialer om vinduer  
på  www.bygningsbevaring.dk  
 
Søren Vadstrup: RAADVAD’s ANVISNINGER til Bygningsbevaring: 
 
Generelt 
Forkert behandling af gamle vinduer 
Mørtelfuger ved vinduer 
Bevarelse af gamle rudeglas 
Maling af vinduer 
Bestemmelse af eksisterende malingstyper 
Miljøvenlig afrensning af gammel maling 
Spørgsmål og svar om linolie 
Spørgsmål og svar om linoliemaling 
Bekæmpelsesmidler mod råd og svamp 
Maling på træ med linoliemaling 
Vedligeholdelse og istandsættelse 
Tilstandsvurdering af gamle trævinduer 
Almindelig vedligeholdelse af vinduer 
Nænsom istandsættelse af vinduer 
Total istandsættelse af vinduer 
Vedligeholdelses-program for linoliemalede 
vinduer 
 

Energiforbedring af vinduer 
Energiforbedring af ældre vinduer 
Undgå dug ved indvendige forsatsvinduer 
Nye vinduer 
Nye vinduer til ældre huse 
 
Maling og overfladebehandling 
Bestemmelse af eksisterende malingstyper 
Miljøvenlig afrensning af gammel maling 
Linolie og linoliemaling 
Maling på træ med linoliemaling 
Spørgsmål og svar om linolie 
Spørgsmål og svar om linoliemaling 
Bekæmpelsesmidler mod råd og svamp 
Lasering med linoliemaling 
Linoliemaling på puds 
Overfladebehandling på jern 
Miljøvenlig rustbeskyttelse af jern 

 
Artikler af Thomas Kampmann 
Thomas Kampmann: Vinduers varmetab 
Thomas Kampmann: Hvad koster et vindue 
Thomas Kampmann: Støjgener 
Thomas Kampmann: Vinduers samlede miljøbelastning 
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Efterskrift 
 
Raadvad Centeret >> Center for Bygningsbevaring 
 
RAADVAD, Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk, i daglig tale ’Raadvad-Centeret’,  blev 
etableret i 1986 af Fredningsstyrelsen ( i dag Kulturarvsstyrelsen), Håndværksrådet og 
Københavns Tekniske Skole som en selvejende institution med ca. 0,5 mio kr/år i statsstøtte 
over Finansloven. Centeret blev fra 1989-2003 ledet af arkitekt m.a.a. Søren Vadstrup. 
 
Centerets arbejdsområder var forskning og videnindsamling, information og oplysning, kurser 
og undervisning samt konkrete projekter indenfor håndværk og bygningsbevaring. En stor del af 
Centerets årsomsætning på ca. 5-8 mio kr stammede fra forskellige EU-projekter indenfor 
forskning og undervisning i bygningsrestaurering. 
 
Eet af Raadvad-Centerets forskningsprojekter, der blev gennemført i 1999-2002, handlede om 
vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring af vinduer af træ i ældre huse. Som en 
udløber af dette udviklede Centeret et nyt arkitektonisk tilpasset vindue til ældre bygninger, det 
såkaldte Raadvad-Vindue, med bedre energiegenskaber end tilsvarende termovinduer af træ, 
plastik eller træ-alu og med en forventet levetid på 200 år. Dette blev dokumenteret gennem 
beregninger og konkrete målinger m.h.t. energi, støjdæmpning, dagslydforhold osv. på en række 
prototyper af vinduet. 
 
Den ultimative test var naturligvis at afprøve Raadvad-Vinduet i en eller flere konkrete 
bygninger, og her dokumentere vinduets egenskaber på stedet, plus at det her kan følges og 
studeres gennem de kommende år. 
 
Det lykkedes i 2003 at skaffe penge gennem Erhvervsministeriet, nu Velfærdsministeriet, til i 
samarbejde med sbs byfornyelse at isætte Raadvad-Vinduet i to Byfornyelsesprojekter i 
København og foretage en række test på vinduerne i den forbindelse. 
 
Da Raadvad-Centeret imidlertid var lukket i 2002 på grund af bortfald af det offentlige tilskud, 
blev dette forsøg gennemført af arkitekt m.a.a. Søren Vadstrup som privatpraktiserende arkitekt. 
 
I 2004 genopstod Raadvad-Centeret imidlertid igen, nu under navnet ’Center for Bygnings-
bevaring i Raadvad’, med stort set de samme aktiviteter og stort set de samme personer, og 
dermed samme ekspertise, som før.  
 
Hvor der i denne rapport benyttes navnet ’Raadvad-Centeret’ refereres der således til de 
foregående aktiviteter i Raadvad-Centeret (1987-2002), der danner grundlaget for rapportens 
1:1-forsøg med isætning af Raadvad-Vinduet i to etageejendomme i København. 
 
Selve forsøget og udarbejdelsen af rapporten er sket i regi af arkitekt m.a.a. Søren Vadstrup. 
 
Produktet Raadvad-Vinduet kan bestilles gennem Center for Bygningsbeavring i Raadvad, 
Rådvad 40, 2800 Lyngby, tlf. 45 80 79 08. Der vil herfra blive indhentet tilbud på de konkrete 
vinduer hos de vinduesfabrikker, der har licens til at fremstille Raadvad-Vinduet. 
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BILAG 1 

Raadvad’s vedligeholdelses-program for linoliemalede vinduer  
 
Ved vinduespudsning: (ikke stilladskrævende) 
1: Vask af vinduernes træ og maling udvendigt og indvendigt med sæbespåner i varmt 

vand. 
 
En gang om året: Forebyggende foranstaltninger. (ikke stilladskrævende) 
Punkt 1: ovenfor. Derudover: 
 

2: Check om de udvendige vandrette, skrå kitfaser er helt tætte ind mod ruden.  
Om nødvendigt: 
a Strygning af linoliefernis på kitfasen. 
eller  b Strygning af linoliemaling på selve kitfasen, og 2 mm op på ruden. 
eller  c Trykning af varm kit i smårevner på kitfasen og maling af kitfasen med  
   linoliemaling - plus 2 mm op på ruden. 
 

3: Indvendige vandrette overflader på rammerne: 
a Grundig vask med sæbespåner. Evt. skimmelrester skrubbes væk. 
Evt.  b Strygning med et tyndt lag linolie (med en klud) 
Evt.  c Trykning af varm kit i smårevner og pletmaling af disse med linoliemaling. 
 

4: Check af indvendig tætning af vinduerne, tætningslister el.lign. 
 
Hvert 5. år: Almindelig pleje. (ikke stilladskrævende). 
Punkterne 1-4 ovenfor. Derudover: 
 

5: Alle udvendige malede overflader på vinduets rammer og karme tilføres et tyndt lag 
linoliefernis med en pensel. Alle løbere aftørres. 

 
Hvert 10. år: Almindelig vedligeholdelse. (Stilladskrævende) 
Punkterne 1-5 ovenfor. Derudover, om nødvendigt: 
 

6: False: False og anslag justeres. Det checkes at vandrette false har fald udad. Hængsler 
smøres. 

7: Maling: Løs maling skrabes af pletvis til bart træ. Al afskrabning og slibning skal ske 
som "våde" processer a.h.t. giftigt støv. Der påføres derfor hele tiden rå linolie under 
arbejdet. Efter at træet har tørret et døgns tid, pletmales de afskrabede felter med 
linoliefarve. Alt affald fra skrabningen fejes op og hældes i en sort affaldspose. Denne 
kan deponeres som almindeligt affald. Bemærk imidlertid, at linolie kan selvantænde i 
sammenkrøllede klude. 

8: Beslag: Beslagenes rustpletter slibes ind til bart jern og rustbehandles med kogt linolie 
og jernmønje, hvorefter de males med linoliemaling. 

9: Revner: Sammenstød/samlinger mellem træ-træ, kit-glas, træ-beslag forsegles med 
linolie, linoliekit og linoliemaling. Større sprækker i træet lukkes med tjærekit el.lign. 

10: Fuger: Løse fuger mellem murværk og karm udkradses, stoppes med tjæret værk og 
nyfuges med kalkmørtel. 

 
Hvert 10.- 20. år: Nænsom istandsættelse. (Stilladskrævende) 
Punkterne 1-10 ovenfor. Derudover: 
 

11: Strygning med et tyndt lag halvfed linoliemaling overalt - indvendigt og udvendigt 
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BILAG 2 

Undgå kondens og dug på dobbelt-vinduer 
 

 
 
Kondens og dug på vinduer er et ofte forekommende problem. Men heldigvis kan man i langt de 
fleste tilfælde gøre noget ved dette. De tilfælde, hvor man ikke kan gøre noget er ved helt 
uisolerede, gamle enkeltglas-vinduer, hvis disse dugger på indersiden af glasset. Man kan dog 
sætte varmen kraftigt op i rummet, hvilket vil løse problemet, men på en meget dyr måde. Den 
anden næsten umulige situation er hvis de nyeste, mest velisolerende Super-lavenergi-ruder/ 
vinduer, dugger på ydersiden. Dette kaldes udvendig kondens og skyldes, at ruderne er så 
velisolerede, og dermed så kolde på ydersiden, at nattefrosten sætter sig her, og ofte først 
forsvinder op ad formiddagen.  
 
Da denne anvisning handler om, hvordan man undgår kondens og dug i forbindelse med 
indvendige forsats-vinduer og koblede vinduer, skal det for det første slås fast, at for både 
forsatsvinduer og koblede rammer gælder det, at det er meget afgørende at de indvendige 
rammer er helt tætte, mens de udvendige godt må være en smule utætte (Eksempel C).  
Hvis det omvendte er tilfældet, eller hvis de indvendige rammer ikke er helt tætte, vil de 
udvendige ruder dugge på indersiden (Eksempel b). 

 
Udvendig kondens              Utætte forsatsrammer     Tætning af forsatsrammer 
 
Undersøgelser 
Det første, man skal gøre, et at se efter, hvor duggen sidder på vinduet. Her er der 3 muligheder: 
 

1. Duggen sidder på ydersiden af de udvendige rudeglas. 
2. Duggen sidder på indersiden af de udvendige rudeglas. 
3. Duggen sidder på indersiden af de indvendige rudeglas. 

 

Vridere skal 
lukke rammen 
helt tæt til 
anslaget. 
 

Tætningsliste af 
gummi. 
 

Foto fra Florsgade 3, hvor de store midterruder duggede 
ret voldsomt, lige efter monteringen af vinduerne i 
december 2005. Dette skyldtes dels at tætningslisterne ikke 
var skåret på gehring i hjørnerne, dels at forsatsram-
mernes vridere ikke trak rammerne tæt ind til anslaget. 
Dertil var der ekstremt meget byggefugt i lejligheden på 
dette tidspunkt, lige før indflytningen. Problemet løstes 
ved at montere nye og strammere vridere og skære 
tætningslisterne til i hjørnerne.  
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1:   Duggen sidder på ydersiden af de udvendige rudeglas (a) 
Dette skyldes tåge, finregn eller lignende uden for vinduerne. Denne dug vil forsvinde i løbet af 
forholdsvis kort tid.  
 
2:   Duggen sidder på indersiden af de udvendige rudeglas (b) 
Dette skyldes at de indvendige forsatsrammer eller koblede rammer ikke er tætte. Derved vil fugt 
og vanddamp fra de indvendige rum, sive ud i mellemrummet mellem rudeglassene og her 
fortætte, blive til vanddråber, på den yderste, kolde rudeflade. 
 
Det man skal gøre er at tætne de indvendige rammer. Er der ikke gummitætningslister på disse, 
skal man anskaffe og montere disse hele vejen rundt om forsatsrammens anslagsfals/kant. 
(Tegning c). Pas især på i hjørnerne, hvor tætningslisterne skal skæres sammen. Her på 
gummilisterne ikke løbe ind over hinanden, for så kommer der et hul, hvor fugten kan sive 
igennem. Tætningslisterne skal samles på gehring, d.v.s. med et skråt snit på 45 grader, der 
slutter helt tæt sammen. Rens og slib samtidigt anslaget, som forsatsrammen støder op til, helt 
jævn og glat, så der ikke forekommer ujævnheder, huller, klatter i malingen eller lignende, der 
gør anslaget utæt. 
 
Hjælper dette ikke, skal man først stramme de eksisterende vridere, så de trækker 
forsatsrammen helt tæt ind til anslaget.  Dette gøres ved at stramme skruerne, de er monteret 
med. Hvis de er for ’høje’ i ’brystet’, må man file lidt af dette, så de passer til det sted, de sidder. 
Sidste mulighed er at montere flere vridere, der hvor man enten direkte kan ’kikke’ ud eller hvor 
man kan mærke at forsatsrammen ’slipper’, f.eks. ved at banke/trykke let på denne med 
fingrene.     
 
Til gengæld må de yderste vinduesrammer godt være en smule utætte. Normalt er dette ikke 
noget problem ved gamle vinduer, men man kan som den allersidste løsningsmulighed mod 
vedvarende dug, bore små huller i de udvendige rammer, for at skabe lidt mere udluftning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hvis Raadvad-vinduerne i Horsensgade eller 
Florsgade dugger på indersiden af den store 
midterrude skal man: 
 

1:   Checke om tætningslisterne er helt tætte,  
      især i hjørnerne. 
 

2:  Hvis dette ikke hjælper strammer man  
      vriderne, så den store, indvendige     
      oplukkelige vinduesramme slutter helt tæt. 
 

3:  Hvis dette ikke hjælper, kan man montere  
      flere vrider, ud for de områder, hvor for- 
      satsrammen eventuelt ikke slutter helt tæt.  
 

5:  Hvis dette ikke hjælper, borer man fire 3 mm  
      vandrette lufthuller nederst i sidekarmen,  
      5 cm lodret over hinanden, placeret som  
      vist på tegningen. 
 

Evt. nyt 

3mm lufthul 

Indvendigt 

Tætnings 

lister 

3:   Duggen sidder på indersiden af de indvendige rudeglas. 
Dug indvendigt på de indvendige ruder har intet med selve forsatsrude-konstruktionen at gøre. 
Det skyldes for meget fugt i rummet. Denne kan fjernes ved udluftning. 
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BILAG 3 

Brochure for Raadvad-vinduet 

 

 
Brochure for RAADVAD-VINDUET 

GI-Forsøg og udvikling, Grundejernes Investeringsfond og Raadvad-Centeret 2004 

 


