Erfaringsformidling

Kviste skal tegnes

Kviste volder ofte problemer – for både
projekterende og udførende. De projekterende skal gennemarbejde kvistenes
arkitektoniske udformning og detaljering
– og vælge materialer med god bygbarhed. Udførelsen kræver stor omhu, og
der skal være hyppige tilsyn med fokus
på de vanskelige detaljer og dokumentation for det udførte.
Materialer skal vælges
under hensyntagen til
kvistenes og tagenes
udformning, taghældning og påvirkninger
såvel inde- som udefra.

Når tagetagen indrettes til boligformål, er
kviste i tagﬂaden ofte en hensigtsmæssig
og arkitektonisk rigtig løsning i stedet for
ovenlys. Kviste giver en bedre udnyttelse
af tagetagen, et bedre udsyn fra boligen til
omgivelserne og en lettere udluftning.
Fonden ser et stigende antal skader på
kviste. Kvistene har forskellige udformninger, og zink er den mest anvendte beklædning. Projekterne mangler desværre
ofte detailtegninger og præcise beskrivelser af såvel konstruktionsopbygning som
materialer.

Sikring mod vandindtrængning
Skaderne ved kviste består som regel i
vandindtrængning i konstruktionerne på
grund af uhensigtsmæssig bortledning af
regnvand i kombination med utætte inddækninger. Kviste udsættes for stor vandbelastning fra den overliggende tagﬂade,
hvilket betyder, at inddækninger og skotrender skal udføres med stor omhu, så
gennemsivning til underliggende bygningsdele undgås. Endvidere skal det sikres, at vand, som af vinden presses op ad
taget, ikke ledes ind i utætte samlinger.
Utæthederne ses typisk i hjørnet ved ﬂunken i overgangen mellem kvisttag og hovedtag og ved kvistens hjørnestolper ved
kvistfront. Skotrender langs kvistﬂunker
er ikke udført med fast underlag og haftning, og falsning af zinken er ikke udført
efter gældende anvisninger.
Sammenstødet med undertaget
Undertagets sammenstød med kvisttaget
er en vanskelig detalje. Det gælder navnlig, hvor et banevareundertag og et kvisttag støder sammen – sandsynligvis med
forskellige taghældninger. Man bør være
opmærksom på, om banevareundertaget
er egnet til at ligge på fast underlag under
skotrenden, uden at der opstår vandgennemtrængning på grund af teltdugseffekt,
og om der er tilstrækkelig afstand mellem
det faste underlag og isoleringen, så der
kan skabes den fornødne ventilation.
Det er vigtigt at vælge et godt undertag,
der har de nødvendige egenskaber, og
som vil være tilstrækkelig robust og enkelt
i forbindelse med udførelsen i henhold til
anbefalingerne fra DUKO (Dansk Undertagsklassiﬁkationsordning).
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Mangelfuld rumventilation
Kvistrum skal have en velfungerende rumventilation, så varm og fugtig indeluft ikke
sætter sig på de koldere kvistoverﬂader.
Kvistrummene er ofte små, og hvis de
samtidig ligger i boliger med forskudte
planer i 2 eller ﬂere etager, hvor bad og
køkken ligger i stueetagen, kræver det
ekstra opmærksomhed og måske ventilationstekniske beregninger for at opnå tilstrækkelig ventilation af kvistrummet og
boligen.

Desværre bliver der ved 1-års eftersyn og
i skadesager ofte registreret ventilationssvigt i form af utilstrækkelig mekanisk udsugning eller utilstrækkelig naturlig ventilation, herunder tilførsel af erstatningsluft. I nogle skadesager om kviste har det
vist sig nødvendigt at etablere radiatoropvarmning i kvisten og friskluftventiler i
ydervæggene for at sikre tilstrækkelig
luftcirkulation og ventilation.
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Eksempel på projektmateriale med udformning af kvist.

