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RAHABILITERING AV VINDUER
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NATRE VINDUER 



RESTAURERING REHABILITERING

Tilbakeføre til bygningens opprinnelige 
utførelse ved å reparere eksisterende vinduer 
eller montere nye, koblede vinduer.

Tilbakeføre til bygningens opprinnelige 
utseende ved bruk av moderne teknologi, for 
eksempel bruk av moderne vinduer og energi 
glass.

RESTAURERING ELLER REHABILITERING?

Bildet er hentet fra google søk og skal ikke videreformidles.
www.byggrehabgruppen.no



30-40% av varmetapet i eldre hus 
skjer gjennom vinduer og dører.

Gode grunner for å bytte til lavenergivindu:

• Reduserer luftlekkasjene og varmetapet.
• Godt isolerte vinduer gir mindre kald trekk 

og mer behagelig og jevn innetemperatur.
• Redusert varmetap gir lavere energibruk.

VARMETAP
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Den varmemengde som passerer 1kvm av 
konstruksjonen per tidsenhet og med en 

temperaturforskjell på 1 grad mellom utside 
og innside.

U-verdi regnes alltid på hele konstruksjonen; 
karm, ramme og glass.

U-VERDI
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U-verdien angir hvor god varmeisolasjonen i 
vinduet er. Jo lavere U-verdien er, dess bedre 
er varmeisoleringen. Hvis du vet byggeåret for 
boligen, kan du finne den sannsynlige U-
verdien til vinduene. 

Her ser du hvilke minstekrav og anbefalinger 
som byggeforskriftene har stilt opp gjennom 
årene:
Passivhus (NS 3700): 0,8
Byggeforskrifter 2017: 0,8
Byggeforskrifter 2010: 1,2
Byggeforskriftene 1997: 1,6 
Byggeforskriftene 1987: 2,4 
Byggeforskrifter på 60- og 70-tallet: 2,6 
Byggeforskrifter på 40-tallet: 2,8

Kilde: Enova

U-VERDI
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U-VERDI
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Finn ut om det er energiglass i vinduene:

1. Hold en flamme inntil glasset, da 
ser du refleksen av fire flammer

2. Dersom alle er gule har du et 2-lags 
isolerglass med U-verdi på ca 2.8.

3. Dersom den ene flammen er 
blå/grønn har du et energiglass 
med U-verdi på ca. 2.0.

LIGHTERTESTEN
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HVA BØR MAN TENKE GJENNOM?
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HVA BØR MAN TENKE GJENNOM?
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HVA BØR MAN TENKE GJENNOM?
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Funksjonalitet vindu
• Innadslående
• Utadslående
• Fastkarm
• Kombinasjonsvindu

Design vindu
• 1-rams, 2-rams etc.
• Sprosseløsninger
• Aluminium eller trevindu



HVA BØR MAN TENKE GJENNOM?
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Design Balkongdør
• Brystningshøyde
• Sprosseløsninger

Funksjonalitet dører
• Balkong- eller terrassedør
• Heve-/skyvedør
• Foldedør



Laminert tre

• Formstabilitet

• Gran og furu er de vanligste materialene

• Leveres ferdig malt

MATERIALE
Heltre
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TRE/ALU

• Malt trevindu med vedlikeholdsfri aluminium 
på utside.

• Aldri skrape og male igjen.

• Luftsirkulasjon under aluminiumen sørger for 
at vinduet ikke råtner.

• Farger iht RAL og NCS.

• Rengjøring med vanlig såpevann. 

MATERIALE
Tre innvendig og aluminium utvendig
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PVC / VINYL

• Vedlikeholdsfritt ute og inne

• Hvit, gjennomfarget, slagfast vinyl. 
Flerkammerprofiler med stålinnlegg

• Formstabilt

• Rengjøring
• Med vanlig såpevann
• Hard spyling i tøffe miljøer

MATERIALE
PVC/VINYL
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Aluminium med tre

• Utvendig: vedlikeholdsfritt

• Bæring: aluminiumsprofiler

• Innvendig: treverk

• Farger iht RAL og NCS

MATERIALE
Aluminium med tre
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MATERIALE
Aluminium, Kompositt og tre

Kilde
www.byggrehabgruppen.no

Aluminium/kompositt med tre

• Utvendig: vedlikeholdsfri aluminium

• Bæring: kompositt

• Innvendig: treverk

• Farger iht RAL og NCS

www.byggrehabgruppen.no
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HVORFOR OPPSTÅR KONDENS/ISING

• Høy luftfuktighet ute

• Lav U-verdi

• Størst problem på nord- og østfasader

• Ingen/lite avskjerming, dvs. at kulden 

fra himmelrommet kan stråle fritt mot 
glasset. 

• Lav temperatur i rommet innenfor. 

• Vindforhold

UTVENDIG KONDENS/ISING



HVORFOR OPPSTÅR KONDENS/ISING TILTAK MOT KONDENS/ISING

• Høy luftfuktighet ute

• Lav U-verdi

• Størst problem på nord- og østfasader

• Ingen/lite avskjerming, dvs. at kulden 

fra himmelrommet kan stråle fritt mot 
glasset. 

• Lav temperatur i rommet innenfor. 

• Vindforhold

Redusere stråling mot himmelen

Avskjerming i form av tak-utstikk, markiser, 
overliggende balkonger, omkringliggende 
vegetasjon, bebyggelse etc. 

Plassering av vinduet

Dersom vinduene ligger tilbaketrukket og ikke i 
ytterkant vegg, vil dette øke avskjermingen.

Anti Dugg

Velg 3-lags energiglass med Anti Dugg-funksjon

UTVENDIG KONDENS/ISING



HVORFOR ER DET DUGG PÅ INNSIDEN AV VINDUENE?

Når det dannes kondens på innsiden av vinduene, kan det skyldes flere ting:

• Dårlig isolerte vinduer

• Dårlig lufting som gir høy innendørs luftfuktighet

• Lav innetemperatur

INNVENDIG KONDENS

NB! Husk at ventilasjon er et obligatorisk tema ved utskifting av vinduer.



HVOR GOD ER ULIKE TETTELØSNINGER?
Tettløsningen rundt vindu bære være regntett ved minst 300 pascal. 

Mange løsninger er gode.

Sammenhengende tetting er best.

Alle krever nøyaktig utførelse.

Velg produkter med dokumenterte egenskaper.

TETTELØSNINGER

NB! Husk at ventilasjon er et obligatorisk tema ved utskifting av vinduer.



Hvor ofte brenner det?

Brann- og redningsvesenet rykket 
ut til 8 756 branner i 2017

35% var brann i bygning

GLASS
Brannklassifiserte vinduer

• Det stilles meget strenge krav 
til bygningskonstruksjoner og dokumentasjon

• Spesielt for konstruksjoner til passivt brannvern er krav om dokumentasjon og kontroll betydelig skjerpet

• Vinduer og balkongdører i tre og tre/alu kan leveres som
• EI30
• EI60

SE VIDEO HER

https://www.youtube.com/watch?v=8Oum4vFIEp8


GLASS
Sikkerhetsglass

Krav og ønsker om sikkerhet i bygg

• Innbruddsikkerhet

• Personsikkerhet

Glassvarianter

• Laminert glass

• Herdet glass

• Laminert og herdet glass



GLASS
Støydempende

• En forskjell på 1 dB er ikke praktisk merkbar

• En forskjell på 3 dB er så vidt merkbar

• En forskjell på 5 dB utgjør en klar forskjell

• En forskjell på 10 dB halverer støyen

• Lurt å tenke på ved beliggenhet ved siden av jernbane, vei, skole etc. 



GLASS
Rømningsvei

• Fri åpning skal være min. 1500 mm i halvt rund mål
• Bredde min. 500 mm
• Høyde min. 600 mm

• For toppsvingvinduer blir minste utvendige karm mål på bredden 
636 mm og min utvendige karm mål på høyden 1050 mm. 

Godkjente standard mål står oppført i de fleste norske prislister på 
toppsvingvinduer.



GLASS
Solvarmedempende

Mest brukte typer:

• Slipper inn dagslyset

• Holder 60% av varmen ute

• Demper mer solvarme enn utvendige markiser

• Er ikke mer speilende en vanlig glass

• Reduserer behovet for energibruk til kjøling

• Øker komforten i bygget

Kan fås i mange varianter



GLASS
Selvrensende

• Glasset er belagt utvendig med metalloksydbelegg

• UV-strålene løser opp skitten, og regnvannet skyller skitten bort

• Glasset blir rent og blankt uten ”dråpemerker”

• Reduserer 75% av kostnadene på vasking av vinduer
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Takk for oppmerksomheten!

Lykke til med små og store 
prosjekter fremover.

www.byggrehabgruppen.no
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