
Gulvet – Husets vigtigste bygningsdel 

Indlæg til FSTA’s årsmøde 



Agenda 

• Præsentation af Gulvbranchen 

• Forventninger til gulv 

• Funktionsanalyse og checklister 

• Forventningsafstemning 

• Vurdering af gulve 

• Kvalitetssikring 

• LCC-modellen for gulve 

• Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK) 

• Samarbejdet BH - entreprenør, tidlig inddragelse et must ved 

anvendelse af funktionelle krav.  



Overenskomster 

Uddannelse 

Arbejdsmiljø/-

sikkerhed 

Synliggøre 

værdien af 

medlemskab 
 

Fastholde og 

rekruttere 

medlemmer 

Videnscenter for 

gulve 

 

- Fagtekn. udvalg 

 

- Gulvfakta.dk 

 

- magasinetGULV 

 

- Teknisk info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brancheforening Arbejdsgiverforening 

Markedsføring  



 

Associeret forening i Dansk Byggeri 

 

183 medlemsvirksomheder:  

-25 leverandører 

-158 gulventreprenører 

 

Egen bestyrelse:  

3 leverandører  

3 entreprenører 
 

 

Sektion i Dansk Byggeri 

 

128 medlemsvirksomheder:  

-Alle gulventreprenører 

 

 

Egen bestyrelse:  

4 gulventreprenører 

 
 



Gulvbranchens sekretariat  

Ressourcer: 2 årsværk 

 

 

• Branchechef Anders Hjorth Jensen 

 

 

• Teknisk konsulent Torben Hessing-Olsen 

 

 

• Sekretær Mona Kristensen 



 

5 Fagtekniske udvalg  
 

 Elastiske gulvbelægninger (linoleum vinyl, kork, gummi) 

 

 Tekstile gulvbelægninger (tæpper) 

 

 Lime, spartelmasser og flydemørtel 

 

 Fugefrie gulve (epoxy, acryl, polyuretan) 

 

 Trægulve, laminatgulve 

mødes 3-4 gange årligt 



Fagtekniske udvalg arbejder med ... 

• Vedligeholder Gulvfakta 

• Informationsmaterialer 

• Vejledninger 

• Montageanvisninger 

• Standardisering (EU) 





Forventninger til gulve  

 

Arkitektur – Æstetik 
 

Funktionalitet 

Balancen er vigtig 
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Hvor går det galt? 

 

Manglende analyse af de krav der stilles til gulvet 

Manglende forventningsafstemning mellem 

kunde og leverandør 

Manglende forståelse for samspillet mellem 

indeklima og gulv, såvel i byggefasen som 

driftfasen. 

 



Funktionsanalyse 
 

Fokusområder 

Mekaniske påvirkninger  

Kemiske påvirkninger  

Termiske påvirkninger  

Sikkerhed 

• Risiko for flad 

• Behov for lyddæmpning 

• Behov for elektrisk afledning 

• Brandforhold 

• Hygiejnekrav 

NB Husk de sekundære påvirkninger 

som rengøring / vedligehold og miljø 

  

Hele konstruktionen  

Top belægningen og undergulv 

 

 
Funktionsanalyse for fugefrigulve. 
http://www.gulvfakta.dk/gulvbelaegninger/fugefrie-

gulve.aspx#sektion_3115 

http://www.gulvfakta.dk/gulvbelaegninger/fugefrie-gulve.aspx
http://www.gulvfakta.dk/gulvbelaegninger/fugefrie-gulve.aspx
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Checkliste ved lægning af afledende/ledende gulve 

• Undergulvet skal være tørt, for beton må porrefugten højst være 85% RF 

• Undergulvet skal have samme planhed, som forventes af det færdige 

gulv, normalt ± 2 mm på 2 m 

• Under og efter limning skal temperaturen i luften og undergulvet være 17 

- 25°C og luftfugtigheden 35 - 75% RF 

• Gulvbelægningen skal akklimatiseres mindst 24 timer i rummet før 

lægning 

• Det skal fremgå af udbudsmaterialet, hvor kobberbånd skal føres op ad 

væggen 

• Jording skal foretages af autoriseret el-installatør 

• Afledningsevnen bør af sikkerhedsmæssige grunde kontrolleres af en 

uvildig person - og det skal fremgå af udbudsmaterialet, hvis 

gulventreprenøren skal foranledige kontrollen udført. 



Forventningsafstemning 

Forventningsfoldere 

 Trægulve 

 Tæpper 

Elastiske gulvbelægninger 

Hærdeplastgulve 

Designgulve 



Hvordan vurderes gulvet? 

Guide til vurdering af gulve 

Forhold, lys, højde 

Tolerancer 

Acceptkritterier 

Udbedring 

Opdelt på gulvtyper 



  

Æstetik  

Overlader vi til arkitekterne 



Kvalitetssikring 

Gulvbranchens digitale kvalitetssikring. 

KS noget positivt og administrativt let 

Fællesholdning til hvad, hvordan og hvor meget 

Fokus: De dyre fejl 
 

 

Kontrol af xx! 

Udført af xx! 

Udført den! 
Resultat! 

Kontrol af xx! 

Udført af xx! 

Udført den! 

SKB – Fald på gulv 

ok-f_Fald på gulv.pdf
ok-f_Fald på gulv.pdf
ok-f_Fald på gulv.pdf
ok-f_Fald på gulv.pdf


LCC - model 

• Vugge til grav beregning 

• Periode på 50 år 

• Hovedlinjer følger GBC’s model for det totale byggeri 

• Alle priser er dagspriser 

• Standartforslag til rengøring af de fleste 

gulvbelægninger 

• Processer 

• Frekvenser  

• Priser 
 



LCC-model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gulvbranchen.dk/fagteknisk+materiale/download/lcc+-+beregninger+for+gulve                                                                                                     

Lokal                                                                                  
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Frivillig certificeringsordning for 

medlemmer af Gulvbranchen der 

udfører vådrum i PVC. 

 

GVK - Gulvbranchens VådrumsKontrol 

 

Formål: At sikre at udførelsen af 

vådrum i PVC foregår i nøje 

overensstemmelse med 

Bygningsreglementets forskrifter 

og under overholdelse af de til 

enhver tid gældende krav 
 



Historisk tilbageblik: 

 

1979   GVK opstod grundlægges 

• Baggrund mange fejl 

• Dårlige løsninger og materialer 

• Dårligt image 

2009 Ordning revideres 

• Inspiration fra ISO-9000 

• Kvalitetshåndbog 

• Egenkontrol 

• Eksternkontrol (3. part audit) 

2013 GVK-portalen  

GVK - Gulvbranchens VådrumsKontrol 
 



• Egenkontrol 

• GVK kontrol (ekstern) 

• Konsekvens 

• Inspiration ISO 9000 

Audits udføres af BKK 

- Kontoret, kontrol af arbejdsgange  

- Markbesøg, kontrol af det udførte 

arbejde 

GVKs kvalitetsstyringskoncept 

bygger på: 



Udgangspunktet for GVK’s anvisninger er: 

 

• Bygningsreglementet 

• SBi 252 Vådrumsanvisning 

• Branchens erfaringer – ”Best 

Praksis” 

• Øvrige anvisninger 

 

 

 

 

Byggeloven 

BR10  

Bygningsreglementet 

Anvisninger 

SBi-252,  SBi-180,  SBi-230 

Alment teknisk fælleseje 

Byg-Erfa blade, Gulvfakta  

 

MK-godkendelser 

Standarter EN 14041, EN 13353, EN ... 

Leverandøranvisninger  



 

6.3.2 KONTROL AF UDFØRELSE 

  

Arbejde med PVC-beklædninger bør udføres under skærpet kontrol af udførelse og af 

håndværkere med svejsecertifikat. Certifikatet dokumenterer, at de har gennemgået et kursus og 

bestået en prøve i udførelse af vådrum med PVC, herunder udførelse af undergulv med fald og 

trådsvejsning af beklædninger. 

 

Bygherren bør forlange dokumentation for, at arbejdet er kontrolleret ved udførelse og aflevering, 

herunder at der er udført slutkontrol af alle udfaldskrav, især vandtæthed af svejsefuger. 

 

Entreprenøren bør være tilsluttet en anerkendt, ekstern kontrolordning, som jævnligt udtager 

stikprøver af udført arbejde, fx Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK). Bygherren bør forlange kopi 

af entreprenørens anmeldelse til kontrolordningen. Anmeldelsen dokumenterer, at der er udført 

stikprøvekontrol, herunder prøvning af svejsefugers tæthed. 

  

PVC-beklædninger leveret eller udført af firmaer, der er tilsluttet Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK), 

kan påregnes at opfylde kvalitetskravene anført i tabel 10. 

For entreprenørfirmaer, der er tilsluttet GVK-ordningen, kan det påregnes, at arbejdet udføres af 

gulvlæggere med svejsecertifikat. Arbejdet indgår endvidere i en ekstern 

kvalitetsstyringsordning, som indebærer, at der jævnligt udtages stikprøver af udført arbejde  

Oplysninger om Gulvbranchens bestemmelser for levering, udførelse og ekstern kontrol af PVC-

beklædninger i vådrum fås på www.gulvbranchen.dk. 

 

Sbi 252 skærper kravene til PVC arbejder 



Hvad betyder GVK for bygherre? 

Arbejder udført af GVK-virksomheder overholder 

Bygningsreglementet og SBI 252 

 

Vådrum er: 

• Vandtætte 

• At vand ledes til afløb 

 

Ultimative krav i BR 10 (15) 

  BR 10 Kap. 4.6, stk. 5 



Tidlig inddragelse 

• Hvorfor ? 

• Grænseflader kan afklares på et tidligt tidspunkt 

• Meget ekstraarbejde kan forudsiges 

 

• Ejerskab ifht. opgaven er vigtigt for succes 

 

”More Value for the Money” 

  


