
                                                                                                                                                      

 

Dag 08            Vinduesrestaurering - trækvalitet, overfladebehandling og energioptimering 

Torsdag den 31. 10 2019  

 

 
Program 
09.30‐09.40  Velkomst og morgenmad samt teoretisk introduktion til workshoppen 

Anne Lindegaard, arkitekt maa, centerleder, Center for Bygningsbevaring 
 
09.40‐10.40  Vinduer. trækvalitet, opskæring, konstruktion og overfladebehandling 

Glas, beslag, kit og tætningslister. 
Principper for tilstandsvurdering, istandsættelse og vedligeholdelse af ældre vinduer 
Søren Vadstrup, arkitekt maa, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole 

 
10.40‐11.00  Kaffepause 
 
11.00‐11.30 Bly i maling på vinduer og døre betyder bevaring frem for udskiftning 

Det er muligt at istandsætte gamle vinduer, der indeholder sundhedsskadelig blyholdig 
maling, efter en ikke‐støvende metode, der løser de miljømæssige og arbejdsmiljømæssige 
problemer på en enkel og naturlig måde. 
Metoden er konkurrencedygtig sammenlignet både med udskiftning af vinduerne og i 
forhold til normal istandsættelse, der ofte tager meget lang tid og er kræver et stort udstyr. 
Arbejdsmiljø og grænseværdier, blyholdig maling og sundhedsrisiko 
Søren Vadstrup, arkitekt maa, Center for Bygningsbevaring, lektor, Kunstakademiets 
Arkitektskole 

 
11.30‐12.00  Case: Uvildig vurdering af en vinduessag, hvor beboerne siden de kommunale myndigheder 

havde sagt nej til en vinduesudskiftning. 
Anbefaling til ejer og rådgivere i form af en teknisk gennemgang og en analyse af 
ejendommens 
bevaringsværdi, lyd,‐ lys,‐ og energiforhold samt totaløkonomi. 
Anders Bæhr Nielsen, bygningssynsleder, Center for Bygningsbevaring 

 
12.00‐13.00  Frokost på Raadvad Kro 
 
13.00‐13.30  Energi- og støjoptimering af vinduer med forsatsløsninger 

Forskellige muligheder for energioptimeringsmetoder, hvis man samtidig skal tage hensyn til 
de eksisterende vinduers bevaringsværdi, samt energibesparelse, lyd‐ og lysforhold. 
Mikkel Thomsen, Energiforsatsgruppen i Glarmesterlauget 

13.30‐14.00  Malerarbejde i forbindelse med vinduesistandsættelsesopgaver, herunder fordele og 
ulemper ved de traditionelle malingstyper 
Myndighedskrav til farvesætning og anbefalinger til malingstyper i bevarende lokalplaner 
Søren Vadstrup, arkitekt maa, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole 

 
14.00‐14.20  Kaffepause 
 
14.20‐16.00  Workshop 

Vinduesafrensning og istandsættelse med den ikke‐støvende metode 



                                                                                                                                                      

Reparationsmetoder 
 Snedkersamlinger – hvordan ser et vindue egentlig ud, når det er skilt ad? 

Udtagning og genisætning af gamle glas 
Maling med linoliemaling 
Anders Bæhr Nielsen, bygningssynsleder, Center for Bygningsbevaring 
Søren Vadstrup, arkitekt maa, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole 

                           
 

16.00  Opsamling og afslutning på kursusdagen 


