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Kjeld Johnsen og Jakob Markvart har efter afleveringen og udgivelsen af 
rapporten om ”Dagslyskvalitet som sundhedsmæssig driver for energi-
renovering: 2-lags vinduer vs. 3-lags vinduer” af 2019 erfaret, at der er 
formuleringer og konklusioner, som er upræcise og kan misforstås. På 
denne baggrund har projektgruppen udfærdiget dette notat med en fæl-
les udtalelse, som skal læses sammen med rapporten. Det er hensigten, 
at Notatets præciseringer samt den allerede udgivne rapport vil kunne 
bidrage til en konstruktiv debat vedrørende bl.a. valg af vinduestyper ved 
bygningsrenoveringer. Notatet adresserer væsentlige spørgsmål, som er 
blevet stillet gruppen ved rapportens udgivelse, tillige med at det uddy-
ber og præciserer enkeltresultater i rapporten.
 
Det er forfatternes ønske, at dette notat læses sammen med rapporten, 
for at læseren undgår mulige mistolkninger. Notatet giver en præcisering 
og visse steder justering af teksten i rapporten, og derfor er notatets kon-
klusioner vigtige for at få en korrekt forståelse af rapportens indhold.

Indledningsvist i dette notat gives en kort introduktion til projektets bag-
grund og metode, hvorefter der gives kommentarer eller uddybninger til 
rapportens resultater og konklusioner. Uddybningerne relaterer sig ge-
nerelt til spørgsmål, kommentarer og misforståelser, som forfatterne har 
mødt ved rapportens udgivelse. 

0. BAGGRUND FOR PROJEKTET
I disse år sker der omfattende renoveringer af ældre byggeri, der typisk 
indbefatter udskiftning af vinduer, hvor ruderne skiftes fra 2-lags ruder til 
3-lags energiruder. Projektet har derfor ønsket at se nærmere på dags-
lyskvaliteten ved forskellige nyere glastyper, samt hvad det kunne betyde 
rent sundhedsmæssigt. Projektet har haft fokus på forskellene i dagslys- 
indfald og beboernes oplevelse af ændringer i dagslyskvalitet ved udskift-
ning af traditionelle termoruder, samt energiforbrug til opvarmning for de 
to identiske etage ejendomme ved henholdsvis:

•  2-lags jernfattige ruder (i én etageejendom med 36 lejligheder)
•   3-lags energiruder (i en helt tilsvarende etageejendom med 36 lejlig-

heder)

Herudover har projektet søgt af afdække, om der kan spores ændringer 
i beboernes selvoplevede velbefindende, søvnkvalitet og sundheds-
tilstand. Projektet er, så vidt vides, det første af sin art, og de foretagne 
undersøgelser bør betragtes som eksplorative, dvs. uden at der er defi-
neret et primært mål, mens det er udviklingen af forskningsmetoden og 
mulighederne for at påvise bestemte sammenhænge, der har været det 
primære. Den eksplorative tilgang blev valgt for også at kunne vurdere, 
om det er hensigtsmæssigt at gennemføre mere dybdegående forskning 
på området.

1. UNDERSØGELSER I PROJEKTET
Der er foretaget laboratorie-tekniske lysmålinger på tre forskellige gæng-
se vinduesrudetyper anno 2018, samt den i etageejendommene eksiste-
rende vinduestype fra 1995, med fokus på vinduestypernes egenskaber 
mht. spektral lystransmittans.  Derudover blev der foretaget et feltforsøg 
i to ens boligejendomme. I den ene etageejendom blev der skiftet til vin-
duer med 2-lags jernfattige ruder og i den anden ejendom til vinduer med 
3-lags energiruder, og begge er undersøgt i laboratorietekniske målinger. 
En tredje rudetype, en 3-lags jernfattig rude, var med i laboratoriemå-
lingerne men ikke i feltforsøget. I feltforsøget blev der foretaget on-site 
dagslysmålinger, registrering af indeklimaforhold i en 3-måneders perio-
de samt indsamling af sundhedsmæssige data gennem spørgeskemaer 
til beboerne før og efter udskiftning af de eksisterende vinduer. 

2. RAPPORTENS OPBYGNING
Rapporten består overordnet af:
•   En spørgeskemaundersøgelse med demografiske og sundhedsmæs-

sige spørgsmål. Spørgeskemaer blev uddelt til beboerne før (baseline) 
og efter (effektmåling) vinduesudskiftningen i de to etageejendomme, 
henholdsvis ved efterårs jævndøgn 2016 og efterårs jævndøgn 2017, 
og herfra er udvalgte data er præsenteret.

•   En teknisk del, indeholdende:  
1) laboratoriemålinger af lysets spektralfordeling igennem fire glasty-
per under kontrollerede omgivelser: 3-lags jernfattige ruder, eksiste-
rende 2-lags termoruder uden energibelægning, 2-lags jernfattige 
energiruder og 3-lags energiruder. Her indgik de tre sidstnævnte typer 
i projektets case.  
2) On site lux-målinger af dagslys i de to etageejendomme ved 
jævndøgn 2016 (før) og 2017 (efter) udskiftningen af vinduerne fra 
almindelige termoruder til henholdsvis 2-lags jernfattige vinduer og 
3-lags energivinduer. 

Mht. on-site målingerne i etageejendommene, så er der før og efter ud-
skiftningen af vinduer foretaget målinger af lys i 10 udvalgte lejligheder, 
henholdsvis ved jævndøgn 2016 og jævndøgn 2017. I rapporten er der 
givet gennemsnitlige lux-målinger fra 4 lejligheder fra hver etageejen-
dom, lejligheder der parvise er sammenlignelige hvad angår størrelse og 
placering i blokken. Én lejlighed i hver etageejendom blev frasorteret i 
rapporterede lux-målinger pga. afvigelse i lejlighedernes brug og dermed 
store afvigende forskelle i lysforhold. 

Der er tillige målt indeklima i de 10 lejligheder med IC-meter i ugerne 
hvor spørgeskemaerne blev besvaret. Data fra disse er analyseret, men 
kun et udsnit af data er vist i grafisk form. Graferne vist i rapporten er gen-
nemsnitskurver for én uge for en repræsentativ lejlighed. Hvert punkt på 
kurverne repræsenterer således et gennemsnit af 7 dage målt på samme 
tidspunkt af hvert af de 7 døgn. Samme tendens mht. niveauer af hhv. 
temperatur, CO2 koncentrationer og relativ fugtighed er observeret for 
begge etageejendomme, hvorfor grafer kun er medtaget som et repræ-
sentativt eksempel. 

3. RAPPORTENS RESULTATER
Demografiske forhold
I rapportens er medtaget resultater fra alle beboere som har svaret på 
spørgeskemaerne før eller efter renoveringen svarende til, baselinemå-
ling og effektmåling. I alt 17 personer i hver af de to identiske ejendomme, 



i alt 34 beboere, gav besvarelser både FØR og EFTER. Besvarelserne er 
analyseret ved at se på ændringer i disse beboeres besvarelser fra før til 
efter renoveringen. Se metode s 6, 9 og 13. 
Som nævnt i rapporten er gennemsnitsalder, tilknytning til arbejdsmarke-
det og adfærd statistisk signifikant forskellig for de to etageejendomme. 
Mht. adfærd henvises til følgende citat fra rapporten: ”Når det gælder 
adfærd, opholder beboerne i etageejendommen med 2-lags jernfattige 
vinduer sig statistisk signifikant flere timer indendørs på hverdage ef-
ter renoveringen i forhold til beboerne i etageejendommen med 3-lags 
vinduer.” Det understreges, at bl.a. disse forhold kan have betydning for 
spørgeskemabesvarelserne og dermed nogle af konklusionerne.

Laboratoriemålinger og lyskvalitet 
Alle rapportens målinger af rudetypernes lystransmittans er lavet hos 
DTU Fotonik i laboratoriet under kontrollerede omgivelser. De 2-lags jern-
fattige ruder transmitterer ca. 15 % mere synligt lys end 3-lags energivin-
duer og ca. 20 % mere kortbølget lys (indenfor spektralområdet 460 - 480 
nm) i forhold til 3-lags energi vinduer. Man ved at døgnrytmen reguleres 
ved netop disse bølgelængder.

Det er værd at bemærke at de 3-lags energiruder, som er anvendt, har en 
relativt høj LT-værdi (0,74). Forskellen imellem 2-lags jernfattige ruder og 
3-lags energivinduer kan forekomme at være endnu større i andre reno-
verings-cases. 

Laboratoriemålinger
UVB-lys 
Ud fra laboratoriemålingerne konkluderer rapporten at 2-lags jernfattige 
ruder transmitterer ca. 5 % UVB-lys og at de andre 2-lags og 3-lags ruder 
blokerer det meste UVB-lys. UVB-transmittanser er målt under kontrolle-
rede omgivelser (i DTU laboratoriet) for de forskellige rudetyper og såle-
des ikke on site. Laboratoriemålingerne viser følgende:
•   Jernfattig 2-lags lavenergirude transmitterer ca. 5 % UVB-lys (fra 290 - 

315 nm)
•   Jernfattig 3-lags lavenergirude transmitterer mindre end 0,5 % UVB-lys 
•   Eksisterende rude (fra on site renoverings-case) transmitterer mindre 

end 0,1 % UVB-lys 
•   Almindeligt 3-lags energirude transmitterer mindre end 0,1 % UVB-lys 

Vinduesglasset er første barriere og afgørende for hvor meget UVB og 
kortbølget lys, der kan komme ind i lejlighederne. Rapporten siger såle-
des noget om, hvor meget UVB lys der potentielt kan tilføres de enkelte 
lejligheder gennem vinduerne.  

D-vitamin 
Det er vigtigt at slå fast at rapporten ikke har målt D-vitamin-indhold hos 
beboerne. Lystransmittans er målt i laboratoriet i det synlige spektrum og 
inden for det spektrale område, der kan aktivere D-vitamin nemlig stråling 
med bølgelængder fra 290 nm til 315 nm. 

Rapporten belyser muligheden for at beboerne eventuelt kan danne 
D-vitamin ud fra de specifikke UVB-lys målinger foretaget i laboratoriet. 
Gennem spørgeskemaet er der også spurgt ind til, om beboerne tog D-vi-
tamin tilskud. Ud fra de samlede resultater angiver rapporten, at det vil 
være interessant at undersøge effekten på D-vitamin nærmere i større 
studier/undersøgelser over længere tid. Særligt når mange i Danmark 
lider af D-vitamin-mangel (og opholder sig indendørs ca. 90 % af tiden) og 
når solen er den primære kilde til dannelse af D-vitamin. 

Beboernes tilfredshed med dagslyset
Rapporten angiver at der er signifikant forskel i tilfredshed med dagsly-
set FØR og EFTER, se datadiagram side 24. Analysen viser, at der er en 
statistisk signifikant forskel i udviklingen af rapporteret tilfredshed med 
dagslyset i lejlighederne fra FØR til EFTER. Således stiger tilfredsheden 
i etageejendommen med 3-lags vinduer, mens tilfredsheden statistisk er 
uændret i etageejendommen med 2-lags vinduer. Rapporten angiver ved 
en fejl i teksten, at tilfredsheden stiger i begge ejendomme, men det er 
ikke tilfældet. På spørgsmål om tilfredshed med dagslys havde undersø-
gelsen flere mere specifikke tilfredshedsspørgsmål (4 spørgsmål), hvor 
besvarelserne varierede. Der kunne dog ikke konstateres specifikke for-
skelle i besvarelsen af disse spørgsmål. Disse resultater er ikke præsen-
teret i rapporten, men tænkes publiceret i en videnskabelig publikation. 

Flere steder nævner rapporten, at der er ”numeriske forskelle” i bebo-
ernes besvarelser af spørgeskemaerne. Det understreges, at sådanne 
resultater, der er angivet som en ”numerisk forskel” ikke bør tillægges for 
stor vægt, da de netop ikke er påvist at være statistisk signifikant forskel-
lige. 

Udvendig kondens kan have betydning for den oplevede dagslyskvalitet. 
Rapporten angiver, at der kan forventes 1.500 timer med udvendig kon-
dens i boligerne med 3-lags ruder, mens det tilsvarende tal er 500 for 
boliger med 2-lags ruder er 500. Det bør understreges, at disse tal ikke 
er målt på de to boligblokke, men baseret på generelle erfaringer, som fx 
bekræftes af DTU-rapporten ’Energimæssig helhedsvurdering af vinduer’ 
(BYG-DTU, R-035, 2002).

Indeklima og luft 
I projektet reetableredes ejendommenes oprindelige naturlige ventilati-
onssystem, med karmventiler i vinduerne. Karmventiler til ventilation viste 
sig umiddelbart ikke at være tilstrækkeligt, idet både CO2-niveau og rela-
tiv fugtighed steg markant i lejlighederne efter renoveringen. Tendenser-
ne er den samme for begge etageejendomme. Årsagen hertil antages at 
være, at de nye vinduer er væsentligt mere tætte end de tidligere vinduer. 
Målingerne understreger vigtigheden af, at beboere i boligejendomme 
gives grundig information om, at der kan være behov for øget udluftning, 
når utætte vinduer udskiftes med helt tætte vinduer.

Energiforbrug til opvarmning 
Varmeforbruget lå generelt lidt højere i etageejendommen, hvor der blev 
monteret 3-lags vinduer, både før og efter vinduesudskiftningen. Vindues-
udskiftningen viser reduktioner i varmeforbruget (inkl. varmt brugsvand) 
på 7-11 %, uden at der kan spores den forventede forskel i reduktionen 
ved 3-lags ruder i forhold til 2-lags ruder. Når rapporten siger ’Resultater-
ne peger på at ældre bygninger ikke får den beregnede energimæssige 
gevinst ved 3-lags ruder’ er det baseret på en enkelt varmesæson for de 
72 lejligheder i HAB. Hvor vidt det vil have samme gevinst i andre ejen-
domme, afhænger af flere faktorer, bl.a. vinduesorienteringen som er en 
vigtig faktor for varmebalancen og energiforbruget.

Den samlede økonomi 
De angivne priser på 2-lags og 3-lags vinduer er baseret på indhente-
de priser til den konkrete renovering. Rude- og vinduespriser er stærkt 
afhængige af efterspørgslen, og afspejler derfor ikke nød-vendigvis de 
faktiske omkostninger ved produktionen. Rapporten afdækker, at der 
ikke med sikkerhed kan konstateres nogen energibesparelse ved skift til 
3-lags energiruder frem for 2-lags energiruder, og at den i givet fald vil 



være meget beskeden. Dette opvejer ikke det øgede materialeforbrug og 
fragtudgifterne på glas, der produceres i udlandet samt et potentielt lys-
tab på 15 %. Rapporten fremstiller mulige fordele ved 2-lags vinduer rent 
byggeteknisk, lysmæssigt, sundhedsmæssigt og bæredygtighedsmæs-
sigt, som typisk ikke vurderes i tilstrækkelig grad ved valg af nye vinduer.

Undersøgelsen har haft fokus på konkrete ikke-energimæssige fordele 
(NEB), såsom søvnkvalitet. Det er i sagens natur ikke muligt at estimere 
konkrete besparelser som følge af eksempelvis en forbedret søvnkvali-
tet. Rapporten og undersøgelsens resultater peger i retning af en samlet 
bedre vurdering af at anvende 2-lags vinduer i forhold til 3-lags jernfattige 
vinduer, fordi der i den konkrete case er tegn på at søvnkvaliteten stiger. 
Teoretisk set vil der kunne opnås dannelse af D-vitamin indendørs ved 
anvendelse af 2-lags vinduer. 

Med hensyn til de rapporterede ikke-energimæssige fordele, så er det 
væsentligt at bemærke at flere undersøgelser er nødvendige for at va-
lidere resultaterne, også set i lyset af de demografiske forskelle mellem 
etageejendommene mht. alder og tilknytning til arbejdsmarkedet, som 
var at finde i undersøgelsens case.

4. RAPPORTENS KONKLUSIONER OG FORBEHOLD
En af rapportens vigtigste resultater fra casen er, at 2-lags jernfattigt glas 
rent varmebalance- og energimæssigt svarer til 3-lags energi vinduer, 
men samtidigt generelt klarer sig bedre på de undersøgte dagslys- og 
sundhedsmæssige parametre. Det er som nævnt et lille eksplorativt stu-
die, og der er behov for en bredere randomiseret undersøgelse. Ud fra 
studiet anbefales det, at man ved et fremtidigt studie randomiserer vin-

duestypen per lejlighed, for at få et stærkere forsøgsdesign. Metoden, 
der er anvendt med baseline-måling og effekt-måling på de samme be-
boere, tager højde for en del biases, men er ikke så stærk til at tage højde 
for demografiske forskelle, som et egentligt randomiseret design vil være. 

Når rapporten konkluderer følgende: ”Rapporten vil ud fra en samlet 
sundhedsmæssig og energimæssig vurdering anbefale 2-lags jernfattigt 
glas fremfor 3-lags energiglas ved alle renoveringer af byggerier fra før 
1985”, så er dette kun gældende ved renoveringer af lignende karakter, 
som den i projektets case og ud fra de måle-parametre vi i casen har 
udvalgt og taget i betragtning. 

Perspektivering
Rapporten åbner op for en vigtig debat om hvorvidt etageejendomme før 
1985 i en renovering med udskiftning af vinduerne får nok gavn af et eks-
tra lag glas, eller om de positive egenskaber ved 3-lags energiruder opve-
jes af større mulige sundhedsmæssige effekter af 2-lags jernfattige ruder.
 
Facader uden direkte eller indirekte solindstråling i fyringssæsonen, dvs. 
mod N, er ikke undersøgt i rapporten, her kan 3-lags vinduer måske være 
en fordel rent energimæssigt. Men prisen er, at der kommer mindre dags-
lys ind, og mod N er der mindst lys i forvejen. Det bør undersøges nær-
mere, hvad det kan betyde rent sundhedsmæssigt i fremtidige studier. På 
basis af ovennævnte vurderes det, at dette eksplorative studie, afdækker 
vigtige og centrale sundhedsmæssige og dagslysmæssige forhold. Der 
er behov for yderligere større undersøgelser, der kan afdække de eventu-
elle sundhedsmæssige effekter i et større regi i Danmark.


