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1.0 Rapportens  formål
Formålet med denne rapport er, at få udarbejdet et beslutningsgrundlag vedrørende den
fremtidige drift af ejendommen samt de fremtidige istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder
på ejendommen A/B Gullfoss, Artillerivej 66-80, Gullfossgade 1-11, Leifsgade 17-27 og
Halfdansgade 22-38, 2300 København S, matr. nr. 406, 407, 408, 409, 410, 411 og 412,
Amagerbros Kvarter, København.
Rapporten indeholder udover en registrering af de enkelte bygningsdele en optegnelse over
forslag til arbejder på bygningsdelene, som bør udføres nu eller i fremtiden. Rapporten kan
således danne grundlag for en egentlig prioritering af arbejderne, med henblik på at bringe
ejendommen i god og sund stand.
Hvor der er foreslået udført arbejder, er der oplyst overslagspriser, som er beregnet på grundlag
af erfaringer og prisoplysninger fra entreprenører.
I forbindelse med udarbejdelse af rapporten har følgende dokumenter været til stede:
-

BBR - skema
Bygningstegninger
Forsikringspolice fra Nykredit
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2.0 Overordnet  konklusion
Overordnet set fremstår ejendommen i rimelig, funktionel stand.
Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige byggeskader eller svigt i bygningens
Primære konstruktioner.
Følgende genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder anbefales udført indenfor de næste 2 år:
 Etablering af pumpesumpe i lavtliggende kælderafsnit
 Supplerende undersøgelse af brandkamme
 Reparation og overfladebehandling af sålbænke
 Udskiftning af kalfatringsfuger på udvendige døre
 Reparation af skader i pudsede lofter i kælder (brandhensyn)
 Reparation af skader under trappeløb og reposer på hoved- og bitrapper (brandhensyn)
 Udskiftning af døre mellem bitrapper og kælder (brandhensyn)
 Renovering af udvendige kældertrapper
 Udbedringer af mangelfuld isolering på rørinstallationer
 Udskiftning af brugsvandsinstallationerne
 Udskiftninger af afløbsinstallationerne
 Udskiftning af gulvafløb i lejligheder
 Udskiftning af gulvafløb i kælder til højtvandslukker
 Udskiftning af varmtvandsbeholdere
 Udskiftning af gamle termostatventiler
 Udskiftning af oprindelige ribberadiatorer
 Udskiftning af koldtvandsstik
 TV-inspektion af kloak
På lidt længere sigt anbefales følgende arbejder iværksat:
 Fjernelse af plastmaling på kældervægge
 Partielle udbedringer i kældergulve
 Renovering af facader (sten, fuger, revner mv.)
 Montering af riste ved murgennembrydninger
 Evt. afrensning af facaderne
 Partiel udskiftning af kalfatringsfuger på vinduer mod beboelse og opgange
 Malerbehandling af udvendige døre
 Malerbehandling af kældervinduer
 Efterisolering af etageadskillelse mellem 5. sal og loft
 Efterisolering af hule ydervægge på 5. sal
 Renovering af trappeopgange (etapevis)
 Forbedring af ventilation i kælder
 Udbedring og malerbehandling af stålhegn i gården
 Omlægning af chausséstensbelægninger (stedvis) i gården
 Udskiftning af varmeanlægget
 Etablering af belysning over opgangsdøre
 Udskiftning af lysinstallationer på hoved- og bagtrapper.
Det er vigtigt, at ejendommen fremover gennemgås med jævne mellemrum, og at det vurderes,
hvor der skal vedligeholdes, og i hvilken stand man ønsker, ejendommen skal fremstå.
I rapporten er der angivet flere arbejder, som bør gennemføres. En del af disse
istandsættelsesarbejder kan afvente igangsættelse til et senere tidspunkt.
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I det vedlagte 10-års drifts- og vedligeholdelsesbudget er medtaget alle de i rapporten
anbefalede arbejder.
Konstruktionsmæssigt fremstår ejendommen funktionelt, men den trænger til at få udført
diverse genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder inden for nærmeste fremtid.
Der kan konstateres en del forhold, der kræver øjeblikkelige foranstaltninger i form af
udbedring; dels på grund af brandmæssige forhold (kælderdøre i bitrapper, pudsskader i lofter
og trappeløb) og dels på grund af forhold, hvor manglende udbedring kan resultere i eskaleret
forfald af bygningsdelen (kalfatringsfuger på udv. døre, utætheder i lavtliggende kældre mv.).
Ejendommens fundamenter og kældre er generelt i god stand, om end der findes områder med
skader fra opfugtning.
Tagkonstruktionen er ligeledes i god stand; valg af undertag ved den nyligt gennemførte
udskiftning af tagbelægninger har dog været uhensigtsmæssig, og vil medføre en kortere
levetid for tagbelægningen som helhed.
Facader fremstår i moderat stand. Der bør snarest foretages en udbedring af sålbænke samt en
renovering af sten, fuger og revner i murværket. Det anbefales at stilladskrævende arbejder
udføres samtidigt.
Vinduer mod beboelse og opgange er i god stand, men kalfatringsfugerne viser tegn på ældning
og slid. Vinduer mod kælder, der er fra ejendommens opførelsestidspunkt, er ligeledes i god
stand. Udvendige døre – især i gården – trænger til malervedligehold, men fremstår eller i god
stand.
Fællesområder i gården fremstår generelt vel vedligeholdte og funktionelle. Dog bør stålhegnet
snarest vedligeholdes, ligesom enkelte områder i chausséstensbelægningen bør omlægges.
Udvendige kældertrapper fremstår i dårlig stand, og bør snarest renoveres for at undgå forfald.
Det anbefales desuden at der udføres energioptimering på ejendommen, i form af efterisolering
af etageadskillelsen mellem 5. sal og loft, samt efterisolering af hulrummet i ydervæggene på 5.
sal.
Af kosmetiske hensyn bør det endvidere overvejes, at der foretages en afrensning af
ejendommens facader.
Ejendommens tekniske installationer er generelt i mindre god stand. Det må forventes, at der
skal ofres større beløb på istandsættelse inden for ca. 5 år.
Brugsvandsinstallationernes levetid er teknisk set opbrugt, og der ses flere steder tegn på
korrosion, og at der er foretaget reparationer. Det anbefales at udskifte brugsvandssystemet
indenfor ca. 5 år.
Faldstammer er generelt udført i plast, men enkelte steder i kælderen findes
støbejernsfaldstammer, der ser ud til at være af ældre dato og er meget tærede. Det er
nødvendig med udskiftning af flere af støbejernsfaldstammerne inden for kort tid for at undgå
gennemtæring. Det anbefales at få eftergået øvrige afløbsinstallationer i kælder for utætheder
og forkert fald.
På flere strækninger på gasledninger ses overfladerust. Disse strækninger bør forsynes med ny
overfladebehandling.
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Varmeanlægget er et gammelt 1-strenget anlæg med radiatorer placeret ved indervægge.
Varmeanlægget vurderes at være i funktionel stand men investering i et nyt moderne
varmeanlæg vil give betydelige komfortforbedringer i boligerne ligesom fjernvarmeafkølingen og
driftsøkonomien også vil blive forbedret.
Det bør indenfor de næste 10 år overvejes at etablere et nyt moderne centralvarmeanlæg med
radiatorer placeret under vinduerne.
Varmecentralerne trænger til renovering af overflader og opdatering af komponenterne for at
give bedre regulering og udnyttelse af varmen. Dette arbejdet er allerede vedtaget og planlagt
gennemført i løbet af 2010/2011.
For opretholdelse af anlæggenes funktion er det vigtigt, at de tekniske installationer
vedligeholdes og serviceres i henhold til ejendommens drifts- og vedligeholdelsesinstruktion.
Elinstallationerne i boligerne er i meget varierende stand. Enkelte boliger har helt nye
elinstallationer, og flere boliger har løbende fået udskiftet og vedligeholdt dele af
installationerne. Boliger med de oprindelige stofisolerede ledninger bør indenfor kort tid få
installationen udskiftet med plastisolerede ledninger og kabler, da de udgør en risiko for
kortslutningsfare.
Der er naturlig ventilation med separate aftrækskanaler fra baderum og køkken ført over tag.
Det anbefales at rense ventilationskanalerne. Det anbefales endvidere, at der ikke tilsluttes
ventilatorer og emhætter til aftrækskanalerne.
Ejendommens kloak er ikke vurderet i denne rapport. Det anbefales at få udført en TVinspektion af kloaksystemet for nærmere vurdering.

6

3.0 Ejendomsoplysninger
Opførelsestidspunkt
I henhold til BBR-ejermeddelelsen er ejendommen opført i 1927.
Arealer
Ejendommen er beliggende på 7 matrikler med tilhørende BBR-ejermeddelelser. Ejendommen
består af 29 opgange i en boligkarré.
Der er 6 etager til beboelse, ekskl. kælder, i alle opgange (stueplan til 5. etage).
I kælderen findes varmecentraler, vaskerum, tørrerum, cykelrum, værksted og pulterrum.
Af BBR-ejermeddelelsen fremgår det, at ejendommens arealer fordeler sig som følgende:
Bebygget areal
Bygningsareal
Kælderareal
Samlet boligareal i bygningen
Samlet erhvervsareal i bygningen

2

3497 m
2
20982 m
2
3497 m
2
20676 m
2
214 m

I tallene indgår arealer for alle opgange.
Ejendommen indeholder i alt 235 lejligheder i henhold til BBR meddelelse.
Butikker i stueetagen vurderes ikke.
Alle lejlighederne har badeværelse.
Installationer
Ejendommen opvarmes med vandbåren fjernvarme, og der findes installationer for gas samt
varmt og koldt brugsvand. Der findes faldstammer placeret i badeværelser.
Vandforsyning er fra offentligt vandværk og afledning af spildevand sker til offentligt
spildevandsanlæg.
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Forsikringsforhold
Ejendommens forsikring omfatter følgende dækning:
Ansvarsprogram (HDI-Gerling Forsikring VAS0700287)
 Foreningsansvarsforsikring
 Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring
 Underslæbsforsikring
 Retshjælpsforsikring
 Rådgivningsansvarsforsikring
 Netbankforsikring
Arbejdsskadeforsikring (Gjensidige Forsikring 3565 8795557)
 Ulykke
Bestyrelsesansvarsforsikring (HDI-Gerling Forsikring VCB0800237)
 Bestyrelsesansvar- og ledelsesansvar
Bygningsforsikring (Alm. Brand 034 402 124)




















Bygningsbrand incl. restværdi 50%
Kortslutning (El-skade)
Brandskade på lejede affaldscontainere
Brandskade & ABB Legehuse, klatrestativer mv.
Anden bygningsbeskadigelse incl. restværdi 50%
Pludselige hændelser
Svampe- og insektskade
Rør- og stikledning
Huslejetab dækningsperiode 24 mrd. / sum kr. 3. mio.
Genhusning (24mdr.) 120.000 pr. lejemål, max kr. 1.000.000
Husejeransvar incl. ansvar motordrevne redskaber
Dørsprængning
Renovering / rengøring efter dødsfald i lejlighed
Vasketøj
Låseomstilling
Løsøre & rede penge (brand- tyveri-vandskade)*
Jordskadedækning
All Risk dækning af mindre ufarlige ny- om- og tilbyg samt reparations og
vedligeholdelsesarbejder hvor samlet entreprisesum ikke overstiger 0,5 mio.
Entreprenør medsikret ved disse arbejder incl. ved brand og stormskade iht. AB92
Glas- & Sanitet

Traktorforsikring (Alm. Brand 038 980 696)








Uregistreret traktor Mrk Rondo, 327, årgang 2004
Ansvar
Trafikulykke
Brand
Kasko
Retshjælp
Medforsikret tilbehør snekost og saltspreder

Forsikringerne administreres via forsikringsmægler.
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4.0 Rapportens  opbygning  og  indhold
4.1

Generelt
I det efterfølgende gennemgås den overvejende del af ejendommens bygningsdele med hensyn
til:
Konstruktion:
I dette afsnit beskrives den pågældende bygningsdels opbygning, materialer m.v.
Stand:
I dette afsnit beskrives den pågældende bygningsdels vedligeholdelsesmæssige tilstand.
For bedømmelse af bygningsdelens stand og vedligeholdelsesgrad anvendes nedenstående
karakterskala:
Karakterer 1, 2 og 3:
Anvendes hvor konstruktionerne er i almindelig god stand, og der således ikke kræves
egentlige vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. Karakter 1 er den helt nye eller nyligt
vedligeholdte bygningsdel, og karakter 3 er den vel vedligeholdte bygningsdel, der indenfor en
kortere periode vil trænge til fornyet vedligehold.
Karakterer 4, 5 og 6:
Anvendes hvor mindre vedligeholdelsesarbejder eller istandsættelser er nødvendige for at
hindre yderligere forfald, og for at sætte konstruktionerne i acceptabel stand. Karakter 4 er
bygningsdelen, hvor grænsen for nødvendigt vedligeholdelse er overskredet, og karakter 6 er
den bygningsdel, der er på vej mod egentligt forfald.
Karakterer 7, 8 og 9:
Anvendes hvor bygningsdelen er i en sådan forfatning, at store istandsættelsesarbejder eller
egentlig udskiftning er nødvendig.
Karakter 7 er bygningsdelen, hvor en større istandsættelse / eller udskiftning er nødvendig, men
kan vente i en kortere periode, og karakter 9 er den bygningsdel, hvor istandsættelse/udskiftning ikke kan vente længere.
Foranstaltninger:
I dette afsnit beskrives hvilke foranstaltninger der foreslås udført på de enkelte bygningsdele. I
visse tilfælde foreslås alternative foranstaltninger eller etablering af alternative konstruktioner.
De foreslåede foranstaltninger prissættes overslagsmæssigt. Alle priser er beregnet som medio
2010 priser eksl. moms.
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4.2

Forudsætninger  for  registreringen
Registreringen er foretaget onsdag d. 27. juni 2012 i en periode, hvor vejrliget har været lidt
varierende i den foregående periode med månedens middeltemperatur på 13,8 °C, regnfuld og
lidt sol. På besigtigelsesdagen lå temperaturen omkring 20 °C og det var solrigt.
Der er ikke foretaget hultagning eller adskillelse i forbindelse med registreringen.
Registreringen af ejendommens facader er foretaget fra gade og gård samt gennem vinduer i
lejligheder. Tagflader inkl. skorstene, inddækninger, brandkamme m.v. er foretaget gennem
tagvinduer.
Registreringen af kælderydervægge m.v. er foretaget fra kælderen og fra gade og gård.
Vinduer er registreret fra lejligheder, trappeopgange samt gade og gård.
Etageadskillelser, installationer og indvendige vægge er registreret fra kælder, loft, lejligheder
og fællesarealer.
Fælles- og udenomsarealer er besigtiget fra trapper, kælder, gade og gård.
Der er foretaget besigtigelse i repræsentative lejligheder jævnt fordelt i ejendommen.

10

5.0 Tilstandsvurdering
5.1

Fundamenter  og  kælder

5.1.1

Fundamenter  og  kælderydervægge
Konstruktion:
Fundamenter er udført på pilotering, bestående af jernbetonpæle til en dybde på max 5 meter
under fundament. Samtlige kældervægge er understøttet af pilotering.
Over piloteringen er udstøbt bærende betonbjælker, der udgør fundamentet for ejendommens
kældervægge. Oversiden af fundamentet er beliggende ca. 20 cm. over kældergulv.
Kælderydervægge er generelt udført med mursten (kalksandsten) i ca. 3½ stens tykkelse ved
pillerne, som er påført puds der er kalket og/eller malet med diffusionsåben maling. Stedvis ses
dog kælderydervægge malerbehandlet med farvet plastmaling el. lign.
Ved varmecentraler findes lavere liggende kælderafsnit, hvor kælderydervæggene er udført i in
situ støbt beton med overkant svarende til øvrige fundaments overkanter på ejendommen.
Stand:
Der kunne ved besigtigelsen ikke konstateres tegn på sætningsskader eller andre skader
forårsaget af fundamenterne. Pilotering og fundamenter vurderes på den baggrund, at være i
god stand.
Karakter 3
Kælderydervæggene fremstår generelt i god stand. Der ses ikke at være tegn på væsentlige
problemer med indtrængende og/eller opstigende grundfugt i fundamenter eller
kælderydervægge. Dog ses der steder med afskalninger af puds og maling på de nederste ca.
20 cm. af væggene, hvilket antages at kunne tilskrives periodevis opfugtning af fundamenterne
(som følge af et forhøjet sekundært grundvandsspejl). Dette er meget almindeligt
forekommende for vægge af pågældende type og alder.
Karakter 3
På gård- og gadeside er der stedvis registreret afskalninger af maling og puds på
kælderydervæggene. Indvendigt er der desuden flere steder på kælderydervæggene registreret
isolerede områder med omfattende forvitring af puds og sten. Det drejer sig overvejende om
vaske- og tørrerum, hvor der typisk kan forekomme en høj relativ luftfugtighed. Væggene
fremstår her op fugtet i varierende grad, og enkelte steder ses udtræk af mursalte. Der hvor
pudsen er forvitret således at de bagvedliggende sten bliver synlige, kan der stedvis ses
kalksandsten der fremstår meget porøse; det er samtidigt her de værste skader i murværket
ses.
Karakter 5-6
I lavereliggende kælderafsnit ved varmecentral, kunne der ved besigtigelsen konstateres fugt
og stedvis blankt vand på klinke- og betongulvet. Da gulvafløb i afsnittet er forsynet med et
tilsyneladende fungerende højtvandslukke, antages vandet at være trængt ind mellem
fundament og kælderydervæg; dette underbygges af, at vandet så ud til at være løbet fra
ydervæggene og ind til gulvafløbet.
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Det antages at vandet trænger ind når der – eksempelvis efter større nedbørsmængder – sker
en hævning af det sekundære grundvansspejl.
Karakter 7
Ved besigtigelsen var det primært i vaske- og tørrerum at kælderydervægge kunne besigtiges.
Skadesbilledet i beboernes pulterrum – hvor der ikke findes supplerende varmekilder
(radiatorer) og hvor luften kan være mere stillestående – er dermed ikke kendt.
Foranstaltninger:
Det vurderes ikke at være nødvendigt, at afsætte midler til istandsættelsesarbejder på pilotering
og fundamenter de kommende 10 år.
De forvitringer der stedvis ses i pudsen og stenene på kælderydervæggenes indvendige side,
kunne ved besigtigelsen ikke knyttes til en synlig udvendig belastning (bed, defekt tagnedløb,
forkert fald på udv. belægning el. lign.), og antages derfor at være opstået som følge af perioder
med meget høj relativ luftfugtighed i det pågældende rum. Det anbefales derfor, at der etableres
forbedret ventilation i de berørte vaske- og tørre rum, hvorefter udskiftning af defekte/dårlige
sten samt pudsreparationer kan foretages (med saneringspuds).
Ventilationen skabes bedst ved at udnytte trykforskellen fra gade- til gårdside – dvs. skabe
mulighed for gennemtræk.
Udgifter forbundet hermed anslås til ekskl. moms kr. 250.000
Udbedring af utætheder i det lavere kælderafsnit ved varmecentral kan udføres på flere måder.
Der kan etableres en udvendig fugtsikring af kælderydervæggen inkl. dræn. Denne metode vil
dog være bekostelig, og garanterer ikke evt. yderligere opstigende vand gennem kælderdæk.
Alternativ kan der etableres en pumpesump, der automatisk aktiveres når det sekundære
grundvandsspejl når et vist niveau.
Udgifter forbundet hermed anslås til ekskl. moms kr. 50.000 pr. sump.
Endeligt kan gulvniveauet i de lavereliggende kælderafsnit hæves (såfremt det er muligt),
således et overfladen kommer over det niveau, som det sekundære grundvansspejl antages at
nå efter større mængder nedbør.
Estimering af udgifter hertil må bero på nærmere supplerende undersøgelser af forholdene i de
enkelte kælderafsnit.
I områder hvor kælderydervæggene er påført plastmaling, vil der være en forhøjet risiko for, at
en eventuel opfugtning af kælderydervæggene vil medføre, at vandet ved murstenenes
kapillarsugning ledes længere op i konstruktionen – og i værste fald op til
etageadskillelsesbjælker af træ mellem kælder og stueetage. Dette skyldes at vandet som følge
af den helt tætte plastmaling, ikke kan trænge ud på hverken den indvendige eller udvendige
del af kælderydervæggen (hvor det kan ventileres bort).
Det anbefales derfor at plastmalingen på kælderydervæggene med tiden fjernes, og
efterfølgende overfladebehandles med et diffusionsåbent materiale som eksempelvis
silikatmaling eller ved kalkning af væggene.
Udgifter forbundet hermed anslås til ekskl. moms kr. 250.000
5.1.2

Kældergulve
Konstruktion:
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Kældergulvene består af et betonlag, der er udstøbt på råjorden. Betongulvet ligger i forskellige
niveauer under terræn.
Betonen er enten glittet i overfladen eller afsluttet med pudslag. I hhv. vaskerum og tørrerum
ses endvidere overflader af klinker og epoxy.
Stand:
Kældergulvene fremstår generelt i god stand, uden tegn på gennemtrængning af opstigende
grundfugt. Der hvor kældergulvene fremstår uden overfladebehandling, ses dog en udpræget
grad af netrevner og mindre skader, hvilket dog er almindeligt forekommende for at gulv af
pågældende type og alder.
Karakter 4-5
I vaske og tørrerum, hvor kældergulve er belagt med klinker eller epoxy, fremstår gulvene i god
stand
Karakter 3
Foranstaltninger:
Det skønnes ikke at være nødvendigt at ofre væsentlige omkostninger i forbindelse med
kældergulvene. Dog bør der udføres lokale udbedringer af diverse revner og skader mv. i
områderne hvor gulvet ikke er overfladebehandlet; dette dels for at forlænge gulvets levetid, og
dels af kosmetiske hensyn.
Udgifter forbundet hermed anslås til ekskl. moms kr. 110.000
5.1.3

Indvendige  kældervægge
Konstruktion:
Samtlige tunge skillevægge, herunder hovedskillevægge i kælderen er murede i kalksandsten
og påført puds.
Betonfundamentet for hovedskillevæggene er – ligesom med kælderydervæggene - generelt
ført 20 cm over kældergulvet.
Kælderen er primært indrettet med pulterrum med træskillevægge.
Stand:
Kældervæggene fremstår mange steder med afskalninger af puds og maling på de nederste ca.
20 cm. af væggene.
Der var ingen tegn på sætningsrevner.
Karakter 3-4
Foranstaltninger:
Det vurderes ikke at være nødvendigt, at afsætte midler til istandsættelsesarbejder på
indvendige kældervægge de kommende 10 år. Udbedring af afskalninger på den nederste del
af væggene kan eventuelt udføres af kosmetiske hensyn såfremt dette måtte ønskes; det skal i
givet fald dog påregnes, at skaden vil opstå igen inden for en relativ kort årrække.
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Kalksandsten med skader på indvendig side af
kælderydervæg.

Afskalninger på brystning under kældervindue.

Gulv med epoxy-belægning i tørrerum.

Vand (blankt) på gulv i lavereliggende kælderafsnit
i varmecentral.

Der ses generelt afskalninger på de nederste ca.
20 cm. af kældervægge
Gulv med pudset/glittet beton. Der ses en del
revner i betonen.
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5.2

Klimaskærm

5.2.1

Tag
Konstruktion:
Tagkonstruktionen er ret usædvanlig set i forhold til den gængse byggeskik ved
opførelsestidspunktet. Principielt er tagkonstruktionen udført som et mansardtag, der således
overfører last fra taget på hhv. trempelstol samt på etageadskillelsesbjælke på 5. sal. I stedet
for tagstensbelægning på den lodrette del af mansardkonstruktionen, er murværket forhøjet og
forankret med murankre, til tagkonstruktionen. Herved syner tagkonstruktionen som et sadeltag.
Den  bærende  konstruktion  er  udført  med  5”  x  5”  tømmer,  og  bjælkelag  antageligt  i  7”  X  8”  
tømmer med indskud. Spær afstanden er ca. 0,8 - 0,9 m.
Der er foretaget en udskiftning af tagbelægningen for ca. 10 år siden, hvor der er udlagt nye
vingetagsten i lertegl.
Undertag er udført som banevare uden fast underlag (kvalitet vurderes at være som Halotén
2000 eller tilsvarende) fastholdt med afstandslister (dimension ukendt).
Der er tilsyneladende ikke foretaget opretning af spærene/tagkonstruktionen i forbindelse med
udskiftningen af tagbelægningerne.
Inddækninger er udført i zink. Disse findes ved brandkamme og skotrender samt ved tagfod
(fodblik).
Tagfladerne er gennembrudt af:
-

Faldstammeudluftninger
Udluftningskanaler fra køkkener og toiletrum/badeværelser, ført ud i tudsten.
Tagvinduer
Brandkamme

Faldstammeudluftninger er udført i zink.
Tagvinduer er uisolerede, udført i plast (Velux). I pulterrum kunne ses, at der ved glastagsten
var isat en ramme i undertaget, således at der kom lys ind i pulterrummet.
Brandkammene er muret i røde mursten og efterfølgende pudset. Afdækningssten på
brandkammene er af tegl lagt i mørtel.
Der findes 2 stk. skorstene med piber over tagryg, beliggende ved hjørnet
Leifsgade/Halfdandsgade. Begge er pudsede skorstene med afdækninger af beton.
Ejendommens øvrige skorstene er nedtaget til umiddelbart under tagryggen.
Tagrender er udført af zink, monteret i rendejern henholdsvis i hængselstifter. Nedløbsrør er ført
ind i bygningen umiddelbart under tagrenden.
Stand:
Spærene fremstår generelt i god stand og uden tegn på svigt. Der ses stedvis en del PU-skum
sprøjtet ud på spærene. Formålet med dette er uklart, men antages at være udført i et forsøg på
tætning af den tidligere tagbelægning. Spærene er ikke blevet rettet op og/eller forstærket i
forbindelse med tagudskiftningen, men der ses ingen væsentlige deformationer i tagfladen.
Karakter 3-4
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Tagbelægningen samt undertag fremstår i god stand; der ses dog begyndende algevækst på
tagstenene på nord- og østvendte flader. Det skal desuden bemærkes, at der ikke er
overensstemmelse mellem levetiderne på hhv. tagbelægningen og undertaget. Undertaget
forventes dermed at have en levetid på 30-40 år, hvor tagbelægningen vil have en levetid på
over 60 år. Med valget af vingetegl som tagbelægning, burde der have været udlagt et fast
undertag for at levetiderne vil kunne matche.
Karakter 3
Inddækninger er i god stand.
Karakter 3
Faldstammeudluftninger er i god stand.
Karakter 3
Tagvinduer er i god stand.
Karakter 3
Gennemføringer kan i undertag af banevare være at kritisk punkt, da der som oftest ikke er et
fast underlag at fastholde gennemføringen til. Det kunne således også konstateres, at
gennemføringer i undertaget hvor der er monteret glassten i tagfladen, sad løst og ikke sluttede
helt tæt til undertaget.
Karakter 5
Afdækningssten på brandkamme er lagt i et meget tykt lag mørtel, hvori der ses en del revner
og krakeleringer. Det er uvist om afdækningsstenene er 100 % fastsiddende.
Karakter 5-6
Skorstene ved hjørnet Leifsgade/Halfdansgade fremstår generelt i god stand
Karakter 3
Tagrender formodes at være skiftet samtidigt med udskiftning af tagbelægningen, og fremstår
generelt i god stand.
Karakter 2
Foranstaltninger:
Det vurderes ikke at være nødvendigt, at afsætte midler til istandsættelsesarbejder på
tagbelægninger og inddækninger de kommende 10 år.
Tagkonstruktionen blev renoveret for ca. 10 år siden og fremstår derfor generelt i god stand.
Det må dog forventes at tagets samlede levetid er forkortet væsentligt, som følge af valget af et
banevareundertag under en tagbelægning af vingetegl.
Det tilrådes dog, at alle beboere med loftrum informeres om, at de skal sørge for at efterse
deres pulterrum for evt. indtrængende fygesne (når vejret har været til det), da der – især ved
gennemføringerne i undertaget til glassten i tagbelægningen – er risiko for dette.
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Der bør foretages en supplerende undersøgelse af brandkammenes tilstand – herunder om
afdækningstegl på brandkammene er 100 % fastsiddende. Undersøgelsen kan foretages fra lift.
Udgifter forbundet hermed anslås til ekskl. moms kr. 15.000
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Tømmeret i den gamle spærkonstruktion er i god
stand.

PU-skum på trækonstruktionen fra tidligere
tætningsforsøg. Skorstene er afbrudt umiddelbart
under tag.

Brandkam er afsluttet med meget tykt lag mørtel,
der er revnet og krakeleret. Det er uvist om tagsten
er 100 % fastsiddende.

Flere gennemføringkraver i undertaget sad ikke
ordentligt fast. Fygesne kan trænge ind!
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Tagfladen ligger – på trods af at der ikke er
foretaget opretning/forstærkning af spær –
nogenlunde jævnt.

Begyndende algevækst på tagfladen på nordvendt
side.
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5.2.2

Facader
Konstruktion:
Gadesiden:
Gadefacader er opmuret i en kombination af gule teglsten som murværkets egentlige
klimaskærm, og indvendigt med hvide kalksandsten. Facaden fremstår som blankt murværk
udført i blokforbandt. Murværket er udført som massivt murværk. Fugerne er fyldte.
Som beskrevet under pkt. 5.2.1 er facaden på øverste etage udført som en skalmur, forankret til
tagkonstruktionen med murankre (hvis tilstand er ukendt). Dermed opstår et hulrum mellem
murværket  og  den  lodrette  ”skunkvæg”,  der  kan  være  oplagt  til  efterisolering  ved  indblæsning  af  
granulat.
Ved vinduesbrystninger er murværket udført i ringere tykkelse end ved murpillerne; antageligt 1
– 1½ sten. På bagsiden (indvendig side) er der i flertallet af de besigtigede lejligheder opsat en
plade/panel af træ. Det blev ved besigtigelsen oplyst, at mange lejligheder angiveligt har
foretaget efterisolering af vinduesbrystningerne (på foreningens opfordring).
Der er ikke udført sokkel ved terræn.
Facaderne er udført med en meget karakteristisk takt mht. placering af vinduer – både lodret
såvel som vandret. Vinduer til trappeopgange er forskudt ifht. vinduer til lejligheder. Mod terræn
er der på Leifsgade samt Halfdansgade udført etagehøje facadepartier mod (tidligere)
forretninger, ligesom der er udført portgennembrydninger ud mod Artillerivej. Disse er øverst
udført med en buet omramning.
Omkring vindues- og dørpartier er udført en omramning udført som rulleskifter i røde lertegl,
tilskåret i gering i hjørnerne. Omramningerne krager ca. ½ sten ud fra facaden.
Sålbænke er udført af beton, der er overfladebehandlet med sort maling.
Der er ikke udført hverken hoved- eller båndgesimser i facaden.
Gårdsiden:
Gårdfacader er opmuret i en kombination af gule teglsten som murværkets egentlige
klimaskærm, og indvendigt med hvide kalksandsten. Facaden fremstår som blankt murværk
udført i blokforbandt. Murværket er udført som massivt murværk. Fugerne er fyldte.
Ved vinduesbrystninger er murværket udført i ringere tykkelse end ved murpillerne; antageligt 1
– 1½ sten. På bagsiden (indvendig side) er der i flertallet af de besigtigede lejligheder opsat en
plade/panel af træ. Det blev ved besigtigelsen oplyst, at mange lejligheder angiveligt har
foretaget efterisolering af vinduesbrystningerne (på foreningens opfordring).
Der er ikke udført sokkel ved terræn.
Facaderne er udført med en meget karakteristisk takt mht. placering af vinduer – både lodret
såvel som vandret. Vinduer til bitrappeopgange er forskudt ifht. vinduer til lejligheder.
Omkring vindues- og dørpartier er udført en omramning udført som rulleskifter i røde lertegl,
tilskåret i gering i hjørnerne. Omramningerne krager ca. ½ sten ud fra facaden.
Sålbænke er udført af beton, der er overfladebehandlet med sort maling.
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Der er ikke udført hverken hoved- eller båndgesimser i facaden.
Ved køkkener er der indmuret rør, der antageligt har tjent som ventilation til fadebure i
køkkenerne. Rørene er udvendigt afsluttet med en rist.
Stand:
Gård- og gadeside:
Facaderne fremstår generelt i varierende stand i forhold til placering – herunder højde over
terræn, placering ifht. verdenshjørnerne mv. Facader er mest udsatte på syd- og vestvendte
facader, ligesom de er mest udsatte på de øverste etager.
Der ses en del mindre revner i facaderne i de murede felter mellem vinduespartier (fremstår
som  ”lyn”  formede  revner).  Sammen  med  disse  revner  følger  løse/defekte  fuger.
Karakter 6
Ved terræn/stueetage bærer facaderne stedvis præg af, at der ikke er udført en beskyttende
sokkel. Der ses dermed mange sten med defekt brandhud, hvoraf mange er direkte ødelagte af
efterfølgende opfugtning og frost/tø skader. Særligt udsat synes omramningerne (den nedre
del) ved kældervinduerne samt især ved dørene at være; dette kan skyldes, at omramningerne
er udført med en sten i ringere kvalitet. Skaderne kan dels tilskrives mekanisk påvirkning fra
cykler (der i stort omfang parkeres op ad facaderne) og dels fra skader ifm. saltning.
Karakter 7
Fuger er generelt i middel stand. Der ses dog stedvis forvitringer i fugerne, hvor en let berøring
får fugemørtelen til at falde ud.
Karakter 4
Facaderne fremstår i store områder med mørke/forurenede overflader på de blanke gule sten.
Dette skyldes, at specielt gule tegl, der indeholder gips (i modsætning til røde tegl), er tilbøjelige
til at binde sodpartikler fra luften (fra trafik, brændeovne mv.), hvilket med årene har givet
udslag  i  en  stedvis  meget  ”beskidt”  udseende  overflade.  Der  ses  endvidere  flere steder tydelige
spor efter tidligere utætheder ved tagrender og nedløb, områder med graffiti, områder med
afrenset graffiti samt områder med slid efter cykelparkering (mekanisk slid). Samlet set fremstår
ejendommen dermed med et meget uensartet udseende på facaderne.
Karakter 4
Der ses generelt revner i ca. 75 % af alle ejendommens betonsålbænke. Revnerne optræder
typisk i det midterste felt af sålbænken.
Overfladebehandlingen på sålbænkene er generelt nedslidt, og vurderes ikke at have
beskyttende virkning i den nuværende stand.
Karakter 7
De indmurede rør til gamle fadebure er mange steder uden udvendig rist. Enkelte steder kunne
der ses fuglereder i hullerne. De besigtigede lejligheder viste, at gennembrydningerne bruges til
hhv. fri ventilation, tilslutning til emhætte eller er afproppet på forskellig vis.
Karakter 5
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Foranstaltninger:
Der bør foretages en gennemgang af murværket på både gade- og gårdsiden.
Facaderne bør gennemgås for revner, manglende/defekte fuger og defekte sten.
Udskiftning af defekte sten på gade- og gårdside vil beløbe sig til ca. kr. 500.000 ekskl. moms.
Der regnes med udskiftning af sten ca. 250 områder, med ca. 2 -10 sten pr. område. Der er ikke
medregnet stillads i prisen.
Delvis omfugning af gade- og gårdside vil beløbe sig til ca. kr. 700.000 ekskl. moms.
2
Her er regnet med omfugning af ca. 800 m murværk. Der er ikke medregnet stillads i prisen.
Udbedring af mindre revner, herunder lyn, i murværket på både gade- og gårdside vil beløbe sig
til ca. kr. 100.000 ekskl. moms. Der regnes med ca. 240 lbm. revner. Der er ikke medregnet
stillads i prisen.
Ligeledes bør der foretages en reparation af defekte sålbænke samt en fornyet
overfladebehandling.
Reparation af defekte sålbænke forventes at beløbe sig til ca. kr. 300.000 ekskl. moms. Der er
regnet med udskiftning af ca. 800 revner i sålbænke. Der er ikke medregnet stillads i prisen.
Overfladebehandling af samtlige sålbænke forventes at beløbe sig til ca. kr. 500.000 ekskl.
moms. Der er ikke medregnet stillads i prisen.
Murgennembrydninger skal forsynes med nye riste hvor disse mangler. Udgifter hertil forventes
at beløbe sig til ca. kr. 10.000 ekskl. moms. Der er ikke medregnet stillads i prisen.
Det bør overvejes at gennemføre en efterisolering af hulrummet mellem murværk og lodret
”skunkvæg”  på  øverste  etage.  I  den  forbindelse  bør  der  foretages  supplerende  undersøgelser  
(ved hultagninger), for vurdering af egnetheden hertil – herunder en undersøgelse af tilstanden
på murankre.
Prissætning af efterisoleringsarbejdet vil bero på udfaldet af de supplerende undersøgelser.
Endeligt bør det overvejes at foretage en afrensning af facaderne; dette dog primært af
kosmetiske hensyn.
Afrensning af samtlige facader forventes at beløbe sig til ca. kr. 1.500.000 ekskl. moms (det er
forudsat at afrensning udføres ved lavtryksvådsandblæsning). Der er ikke medregnet stillads i
prisen.
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Område  med  talrige  ”lyn”,  der  tidligere  har  været  
repareret, men hvor flere er revnet igen.

Murgennembrydning der mangler afslutning med
rist.

Nederste sten i omramningerne er defekte.

Fuglerede i murgennembrydning til tidligere
fadebur.

Skade i rulleskifte ved terræn.
””lyn”  i  brystningspartiet.
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Graffiti ses enkelte steder. Når det afrenses opstår
lyse områder på facaderne.

Facader fremstår med mørke og grålige områder
efter forurening fra sodpartikler mv.

Slid på facaden efter cykelparkering.

Revne i sålbænke samt forvitret
overfladebehandling.

Mørke aftegninger og defekte sten som følge af
tidligere utæthed i tagnedløb.
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5.3

Øvrige  primære  bygningsdele

5.3.1

Vinduer
Konstruktion:
Vinduer til både beboelse og trappeopgange på gade- og gårdside er udskiftet for ca. 20 år
siden.
Alle vinduer mod beboelse og trappeopgange er udført med karme og rammer af plast. Alle
rammer er indadgående med drejekip beslag og paskvilgreb.
Vinduespartier er i hvid farve.
Kalfatringsfugerne er udført som elastiske fuger.
Stand:
Vinduerne mod beboelse og trappeopgange fremstår i rimelig stand, og der ses ingen tegn på
begyndende nedbrydning af materialet. Enkelte af de besigtigede vinduer hang lidt i beslagene,
hvilket medførte at vinduerne bandt. På baggrund af oplysninger fra beboerne i de besigtigede
lejligheder, vurderes det at flertallet af vinduerne dog er fuldt funktionsdygtige.
Karakter 3
Kalfatringsfugerne omkring vinduer mod beboelse og trappeopgange fremstår generelt meget
hårde og der ses fintmaskede krakeleringer i fugerne ved de fleste vinduer. Der ses umiddelbart
kun ganske få svigt i vedhæftningsfladerne, og det formodes på den baggrund, at fugerne
generelt er tætte.
Karakter 6
Foranstaltninger:
Vinduerne er tiltænkt at være vedligeholdelsesfri; det vedligehold der kræves (vask og smøring)
afholdes af den enkelte beboer. Det vurderes dermed, at der ikke indenfor de næste ca. 10 år
skal afsættes væsentlige midler til vinduer.
Kalfatringsfugerne vurderes at have en levetid på ca. 30 år, og er med krakeleringerne begyndt
at vise tegn på nedslidning. Det skal forventes at fugerne generelt kan holde ca. 10 år endnu før
de bør udskiftes. Der bør dog – i forbindelse med udførelsen af andre stilladskrævende arbejder
– foretages en gennemgang af kalfatringsfugerne, hvor defekte fuge mv. helt eller delvist
udskiftes.
Udgifter hertil forventes at beløbe sig til ca. kr. 75.000 ekskl. moms. Der regnes her med ca.
300 meter fuger. Der er ikke medregnet stillads i prisen.

5.3.2

Opgangsdøre  og  kælderdøre
Konstruktion:
Opgangsdørene på gadesiden er udført som fyldningsdøre, med glasparti øverst og fyldninger
af træ nederst. Partierne er malet i mørkegrøn farve.
Slutblik og greb er af rustfrit stål. Dørene er udført med el-slutblik for dørtelefonanlæg.
Dørene er udført med sparkeplade i rustfrit stål.
Der er monteret dørpumper på opgangsdørene.
Kalfatringsfuger er udført som plastiske fuger; dog er der udskiftet sten i omramningen omkring
dørpartiet hvor der tidligere har været placeret porttelefon. I det udskiftede område er der lagt
en nyere elastisk fuge.
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Opgangsdørene på gårdsiden er profilerede trædøre udført med glasfyldninger i sidepartier på
begge sider af døren.
Dørene er malet i mørkegrøn farve.
Slutblik og greb er af rustfrit stål.
Der er monteret dørpumper på opgangsdørene.
Selve dørrammen er nederst forsynet med sparkeplade i rustfrit stål.
Kalfatringsfugerne er udført som plastiske fuger.
Kælderdøre er udført som trædøre i lidt forskellige varianter.
Stand:
Opgangsdørene på gadesiden er i god funktionel stand, og dørene lukker generelt tæt. På
dørene fremstår malerbehandlingen generelt i god stand; dog er bundtrin i indgangspartiet
nedslidt.
Karakter 3
Kalfatringsfuger på gadesiden har for længst udtjent deres levetid, og fremstår nedslidte samt
med vederlagssvigt. Stedvis er kalfatringsfugen faldet helt ud.
Karakter 9
Opgangsdørene på gårdsiden er i god funktionel stand, og dørene lukker tæt. På dørene
fremstår malerbehandlingen i en noget mat og nedslidt stand, og der forekommer betydelig
afsmitning af pigment fra overfladerne når disse berøres. På bundstykket, der er det mest
belastede område på døren, er malingen næsten helt slidt væk.
Karakter 7
Kalfatringsfuger mod gårdsiden fremstår i dårlig stand.
Karakter 7
Kælderdørene er udført med ringere finish og kvalitet end opgangsdørene. Dørene virker dog
funktionelle, men malerbehandlingen fremstår stedvis slidt og med mange afskalninger.
Karakter: 7
Foranstaltninger:
Bortset fra opgangsdørene på gadesiden, bør alle øvrige opgangsdøre og kælderdøre
malerbehandles inden for nærmeste fremtid.
Malerbehandling af opgangsdøre og kælderdøre vil beløbe sig til ca. kr. 110.000 ekskl. moms.
Der bør endvidere foretages en udskiftning af samtlige kalfatringsfuger i opgangsdøre til hhv.
gade- og gårdside samt til kælderdøre.
Udgifter hertil vil beløbe sig til ca. kr. 200.000 ekskl. moms.
5.3.3

Kældervinduer
Konstruktion:
Vinduer til kælder er ejendommens oprindelige, udført med karme og rammer af træ - stedvis
forsynet med sprosser - med enkelt lags kittet glas. Rammer er indadgående. Stedvis ses
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rammer med trådglas, og stedvis rammer med indbygget ventilationsriste el. lign.
Vinduer er beslået med hjørnebånd, stormkroge samt låserigler.
Udvendigt er kældervinduer forsynet med gitre udført i rundstål (malet).
Kalfatringsfuger er udført med kalkmørtel og antageligt stoppet med tjæret værk.
Stand:
Vinduer mod kælder er generelt i god stand, og viser kun i ringe grad tegn på begyndende
nedbrydning af farvepigment i malingen. Der sås ingen nævneværdige rådskader i vinduerne,
ligesom kit og beslag mv. generelt fremstod vel vedligeholdt.
Karakter 2
Kalfatringsfugerne omkring kældervinduerne fremstår generelt i god stand
Karakter 2
Gitre foran kældervinduerne er i god stand
Karakter 2
Foranstaltninger:
Det vurderes ikke at være nødvendigt, at ofre væsentlige vedligeholdelsesudgifter på
kældervinduerne i de næste ca. 4-5 år.
Almindeligt vedligehold i form af malerbehandling af samtlige kældervinduer, bør udføres igen
om ca. 4-5 år. Udgifter hertil forventes at beløbe sig til ca. kr. 170.000
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Der ses tydelige krakeleringer i kalfatringsfugerne;
dog ingen generelle tegn på vedhæftningssvigt på
vederlagsfladerne.

Vindue set indvendigt fra beboelseslejlighed.

Kældervindue set fra indvendig side. Der er
indbygget ventilationsmulighed i det ene glas.

Dreje/kip beslag får enkelte steder rammerne til at
hænge/binde lidt.
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Maling på bundstykker i dørpartier til bitrapper er
næsten slidt væk.

Dørparti til bitrappe i gården. Farven er
afsmittende og falmet.

Oversigtsbillede af vinduer, døre og porte på
gadesiden – her ved Artillerivej.

Kældervindue med gitter set fra udvendig side.
Kældervinduerne fremstår generelt i god stand.
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Kalfatringsfuger til dørpartier på især gadesiden, er
defekte og bør skiftes straks.

Butiksvindue på Gullfossgade

I højre side af dørpartier på gadeside, er der
udskiftet sten og kalfatringsfuge.
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5.3.4

Indvendige  vægge
Konstruktion:
De indvendige vægge i lejlighederne er en blanding af murede vægge, koksvægge og
bræddeskillevægge med puds på begge sider.
Bærende hovedskillevægge er pudsede murede vægge.
Hvor nye vægge er opsat, kan disse være udført som gipsvægge.
Stand:
De indvendige vægge må betegnes som generelt værende i god stand, eftersom der ikke ses
alvorlige revnedannelser eller lignende i væggene.
Karakter 3
Foranstaltninger:
Det forventes ikke, at der skal ofres væsentlige udgifter på de indvendige vægge.
Eventuelle løbende istandsættelsesarbejder af væggene bør foretages af de enkelte ejere.

5.3.5

Etageadskillelser
Konstruktion:
Etageadskillelserne består af bærende etagebjælker af træ, hvorpå der er monteret
gulvbrædder på oversiden og spredt forskalling og puds på undersiden. I midten af
konstruktionen er der et indskudslag af brædder og ler.
I baderum samt stedvis i kælderen er der betongulve med stålprofiler som bærende bjælker.
I alle de besigtigede lejligheder var der etableret nyere badeværelser med ny flisebelægning.
Der kunne ikke ses tegn på, at der er foretaget en generel efterisolering af etageadskillelser
mod hhv. loftrum og mod kælder.
Stand:
Etageadskillelserne og badeværelsesgulvene i de besigtigede lejligheder synes at være i god
stand.
Karakter 3-4
Dæk over kælder fremstår i mindre god stand.
Der er flere steder store huller og revner i pudslaget.
Etagebjælker af træ vurderes at være i rimelig stand. Stålprofilerne fremstår med ovefladerust
hvor disse er synlige. Der sås ved besigtigelsen ingen tegn på dybere tæring i stålprofilerne.
Karakter 5
Foranstaltninger:
Det forventes ikke, at der skal ofres væsentlige beløb i forbindelse med etageadskillelserne.
I forbindelse med arbejder i etageadskillelsen bl.a. omkring badeværelser (nye gulvafløb,
faldstammer osv.), skal man være opmærksom på, at der kan forekomme asbest,
ejendommens alder taget i betragtning.
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De enkelte andelshavere/lejere må forestå en egentlig vedligeholdelse af gulvene i form af
slibning af gulvbrædder og efterfølgende oliebehandling eller lakering.
Der bør foretages en gennemgang og reetablering af pudslaget under dækket over kælderen.
Dette er nødvendigt for at kunne leve op til gældende brandkrav.
Udgifter til dette forventes at beløbe sig til ca. kr. 150.000 ekskl. moms.
Det bør overvejes at foretage en efterisolering af etageadskillelsen mellem 5. sal og loftrummet,
da der her er et forholdsvist stort varmetab mod det ellers u isolerede loft. Dette kan gøres ved
indblæsning af granulat (papir- eller mineraluld).
Udgifter hertil forventes at beløbe sig til ca. kr. 350.000 ekskl. moms.
5.4

Lejligheder
Konstruktion:
Der er i samtlige lejligheder eget køkken og baderum. Lejlighederne har mellem 1 og 4
værelser, og størrelserne på de enkelte lejligheder varierer.
Der findes en relativt stor andel af sammenlagte lejligheder i ejendommen. Lejligheder ses både
sammenlagt i længden og i højden. En enkelt besigtiget lejlighed var desuden udvidet fra
stueetage til gadeniveau (tidligere butik) og til kælderniveau.
Stand:
Vedligeholdelsesstanden i alle de besigtigede lejligheder varierer. Af naturlige årsager vil den
for resten af ejendommen også være varierende fra lejlighed til lejlighed.
Foranstaltninger:
De enkelte andelshavere har selv vedligeholdelsespligten i lejlighederne.
Det skal bemærkes, at opsætning og tilslutning af nye el, vand- og afløbsinstallationer skal
udføres af autoriseret installatør. Dette er gældende for at sikre at arbejdet bliver udført
håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt korrekt, således at der ikke opstår utilsigtede
kortslutninger, tryktab, utætheder ved afløb og vandtilslutning mv.
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5.5

Tekniske  installationer

5.5.1

Forsyningsforhold  og  forbrug

5.5.1.1

Varmeforsyning
Ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen i Københavns kommune, Københavns Energi,
Varmeforsyningen. Der er indført et fjernvarmestik i Leifsgade 19, som herfra fordeler sig videre
til alle 6 varmecentraler i kælderen.
Varmecentral 1 er beliggende i kælderen under Artillerivej 80, og forsyner Artillerivej 74-80
samt Gullfossgade 11 med varme og varmt brugsvand.
Varmecentral 2 er beliggende i kælderen under Gullfossgade 7, og forsyner Gullfossgade 3-9
med varme og varmt brugsvand.
Varmecentral 3 er beliggende i kælderen under Leifsgade 25, og forsyner Gullfossgade 1 samt
Leifsgade 23-27 med varme og varmt brugsvand.
Varmecentral 4 er beliggende i kælderen under Leifsgade 19, og forsyner Leifsgade 17-19
samt Halfdansgade 22 med varme og varmt brugsvand.
Varmecentral 5 er beliggende i kælderen under Halfdansgade 28, og forsyner Halfdansgade
24-34 varme og varmt brugsvand.
Varmecentral 6 er beliggende i kælderen under Artillerivej 66, og forsyner Halfdansgade 36-38
samt Artillerivej 66-72 med varme og varmt brugsvand.

5.5.1.2

Vandforsyning
Ejendommen forsynes med vandværksvand fra Københavns Energi, Vandforsyningen.
Ejendommen er forsynet med 7 vandstik i kælderen. Koldtvandsstikket i Artillerivej 74 forsyner
Artillerivej 68-78. Koldtvandsstikket i Gullfossgade 11 forsyner Artillerivej 80 og Gullfossgade
11. Koldtvandsstikket i Gullfossgade 7 forsyner Gullfossgade 3-9. Koldtvandsstikket i Leifsgade
27 forsyner Leifsgade 23-27 samt Gullfossgade 1. Koldtvandsstikket i Leifsgade 17 forsyner
Leifsgade 17-21 samt Halfdansgade 22. Koldtvandsstikket i Halfdansgade 28 forsyner
Halfdansgade 24-34. Koldtvandsstikket i Halfdansgade 36 forsyner Halfdansgade 36-38 samt
Artillerivej 68.

5.5.1.3

Gasforsyning
Ejendommen er tilsluttet bygasnettet, Københavns Energi.
Forbruget afregnes via måler i hver boligenhed, og det samlede forbrug kendes ikke.
Der er intet fællesforbrug.
Der er konstateret gasstik i Gullfossgade 5, Artillerivej 78-80, Artillerivej 72, Halfdansgade 36,
Halfdansgade 28, Leifsgade 19 samt Leifsgade 27.

5.5.1.4

Elforsyning
Ejendommens elforsyning kommer fra Dong (tidligere Københavns Energi). Der er indført
stikledninger i opgange (stik, hovedbly).
Forbruget til fællesinstallationer afregnes efter måler, og det samlede forbrug kendes ikke.
Forbruget afregnes via måler i hver boligenhed, og det samlede forbrug kendes ikke.

5.5.1.5

Vandafledning
Ejendommens spildevand og regnvand afledes til offentlig kloak, Københavns Kommune.
Den offentlige kloak er udformet som et fællessystem, hvor regnvand og spildevand samles i
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fællesledninger under bygningen og ledes videre til hovedledninger beliggende i henholdsvis
Artillerivej, Leifsgade, Halfdansgade og Gullfossgade. Udledningen (forbruget) afregnes og
betales efter målt vandforbrug.
5.5.2

Varmeanlæg

5.5.2.1

Varmecentraler
Konstruktioner:
Ejendommen er forsynet fra 6 stk. fjernvarmebaserede varmecentraler beliggende i kælderen,
som anført i pkt. 5.5.1.1.
I 2006 er varmecentralerne blevet renoveret med nye gulvstående vekslerunits fra Gemina
Termix bestående af pladeveksler, cirkulationspumpe, motorventil, manometer og
trykdifferensregulator.
5 af varmecentralerne er opbygget med 1 stk. varmeveksler unit, 1 stk.
trykekspansionsbeholder samt 3 stk. seriekoblede varmtvandsbeholdere på 450 L fra Metro.
Varmtvandsbeholderne er isolerede og monteret i et gulvstående stålkabinet. Den sidste
varmecentral er ligeledes opbygget med 1 stk. vekslerunit og 1 stk. trykekspansionsbeholder,
men er i stedet for de seriekoblede varmtvandsbeholdere opbygget med en støbejernsbeholder
på ca. 1.500 L.
Radiatoranlægget i ejendommen  er  udført  som  et  ”roligt  lukket  1-strenget  anlæg”  med  øvre  
fordeling.
Fremløbstemperaturen til radiatoranlægget styres automatisk efter udetemperaturen af et
automatikanlæg monteret på væggen i hver varmecentral. Udefølere er monteret på
ejendommens nordfacade.
Varmtvandssystemet i ejendommen er udført med cirkulation. Cirkulationspumperne for det
varme brugsvand er i alle centraler af fabrikat Grundfos type Alpha Pro. Cirkulationsledningen
er i 5 af de 6 varmecentraler tilsluttet i bunden af de seriekoblede varmtvandsbeholdere, hvilket
kan være årsag til den dårlige afkøling, der er konstateret og anmærket i rapporten fra
Københavns Energi, januar 2012.
Varmtvandstemperaturen styres af et automatikanlæg via en motorventil samt en beholderføler.
Automatikkomponenterne er fabrikat Belimo, og vurderes generelt at være fra ombygningen af
varmecentralerne i 2006.
Rørinstallationerne i varmecentralerne er generelt isoleret og afsluttet med nyere isogenopak og
rørmærkninger som Euro Code.
Fjernvarmestik/ ledninger inkl. hovedafspærringsventiler i hver varmecentral er
Varmeforsyningens ejendom.
Der er etableret fjernaflæsning af hovedmålerne i hver varmecentral af Københavns Energi.
Varmeanlægget er generelt forsynet med afspærringsventiler af typen kuglehaner.
Afspærringsventilerne på brugsvandsrørene i varmecentralen er generelt Membranventiler, og
fremstår uisolerede.
Stand:
Varmecentralerne antages at have en alder på ca. 20-30 år, men er blevet delvist renoveret i
2006. Varmevekslerunits er alle fra 2006 og vurderes at have en restlevetid på ca. 15 - 20 år.
Motorventiler og pumper antages ligeledes at have en alder på ca. 6 år, så det må forventes at
der fortsat er en restlevetid på ca. 3-5 år på disse komponenter. Varmtvandsbeholderne i 5 af
de 6 varmecentraler er som nævnt seriekoblede beholdere med cirkulationsledningen tilsluttet i
bunden af beholderne. På flere af disse beholdere blev der konstateret begyndende tæringer i
bunden. I henhold til tidligere udarbejdet rapport fra Københavns Energi, så er der meget
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dårlige afkølingsforhold af fjernvarmevandet på de seriekoblede beholdere. Den sidste
varmtvandsbeholder er en traditionel støbejernsbeholder, som fremstår i fornuftig stand. Den
antages at have en alder på ca. 20 år, hvorfor der må forventes en restlevetid på ca. 5-7 år.
Karakter 3 (varmevekslere)
Karakter 7 (varmtvandsbeholdere)
Foranstaltninger:
Varmecentralerne fremstår generelt i god stand med nye vekslerunits og nyere
automatikkomponenter. I 5 af de 6 varmecentraler er der som nævnt 3 stk. seriekoblede
varmtvandsbeholdere på hver 450 L. Det giver et samlet beholdervolumen på 1.350 L pr.
varmecentral, hvilket umiddelbart virker i underkanten i forhold til det antal lejligheder
beholderne skal forsyne med varmt brugsvand. Med den dårlige afkøling af fjernvarmevandet
henover beholderne og de konstaterede begyndende tæringer i bunden taget i betragtning,
anbefales det, at udskifte varmtvandsbeholderne til en ny traditionel støbejernsbeholder i hver
varmecentral med spiralvarmeflader i syrefast rustfrit stål. Beholdervolumenerne skal så
beregnes på baggrund af antallet af lejligheder tilsluttet den enkelte varmtvandsbeholder. I
henhold til rapporten fra Københavns Energi, vil der overslagsmæssigt være en årlig besparelse
på ca. kr. 88.000 ekskl. moms ved at udskifte beholderne til traditionelle varmtvandsbeholdere.
Udskiftning af varmtvandsbeholdere i alle 6 varmecentraler anslås at beløbe sig til ca. kr.
500.000 ekskl. moms. Med en tilbagebetalingstid på 5-6 år anbefales det at
varmtvandsbeholderne udskiftes indenfor 0-1 år.
Efter en evt. udskiftning af varmtvandsbeholderne, forventes det ikke, at der skal ofres
væsentlige beløb på vedligeholdelse og istandsættelse af varmecentralerne de kommende 1015 år. Der bør dog i vedligeholdelsesbudgettet afsættes et mindre, fast årligt beløb til den
løbende vedligeholdelse af pumper og ventiler m.m..

35

Seriekoblede varmtvandsbeholdere i varmecentral
med dårlig afkøling.

Nyere varmevekslerunit i varmecentral.

Begyndende tæring i bund af varmtvandsbeholdere.

Opbygning af varmecentral

Automatikkomponenter på varmevekslerunit.

Delstrømsfilter i varmecentralen.
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5.5.2.2

Varmeanlæg  i  bygning
Konstruktioner:
Anlæggets rørsystem er antageligt fra bygningens oprindelse. Centralvarmeanlægget består af
hovedledninger i kælder og i loftrum, stigstrenge ved ydervægge og enkelte inde liggende
vægge, ventiler og radiatorer. Anlægget er opbygget som et 1-strenget anlæg med føring af rør
for varme fremløb på spidsloftet og varme returløb i kælderen.
Radiatorerne er generelt placeret under vinduerne ved facadevægge, men enkelte steder er der
konstateret radiatorer på inde liggende vægge i forbindelse med inde liggende stigstrenge.
Radiatorer er oprindeligt ribberadiatorer. Nogle af radiatorerne er meget små og vurderes at
have svært ved at dække det pågældende rums varmetab eftersom de oprindelige radiatorer
formentligt har været udlagt for et højere temperatursæt end de nuværende forhold. I enkelte
lejligheder er radiatorerne udskiftet til ældre og nyere panelradiatorer gennem tiden, som følge
af lejlighedsrenoveringer og utætte radiatorer. Det vurderes, at der er monteret termostatventiler
af blandet fabrikat, alder og kvalitet på de fleste radiatorer i lejlighederne. I enkelte lejligheder
må det dog forventes at der fortsat kan være levn af de oprindelige radiatorhaner. I kælderen er
der enkelte steder konstateret radiatorer til generel opvarmning af kælderen. Radiatorer i
kælderen er forsynet med termostatventiler.
Der findes automatiske flowbegrænser ventiler på afgreninger til stigstrenge i kælder på
anlægget til sikring af ligelig varmefordeling i stigstrengene. Reguleringsventilerne antages at
være monteret inden for de seneste 5 år. Afspærringsventilerne er generelt af forskelligt
fabrikat, alder og kvalitet. Der er generelt konstateret nyere kuglehaner i kælderen med
”butterfly  greb”,  hvorimod  afspærringsventilerne  på  loftet  generelt  er  de  oprindelige  
sædeventiler.
Der findes generelt ældre varmefordampningsmålere af fabrikat Brunata på radiatorerne i de
besigtigede lejligheder. Opmærksomheden henledes på Erhvervsfremme Styrelsen
bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar 1997, der er en bekendtgørelse om kontrol med
varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af forbrug af varme.
Til bekendtgørelsen hører en MÅLETEKNISK MEDDELELSE, nr. MM 96, 02.04.97, vedrørende
kalibrering og kontrol af målerne. I aftalen med målerfirmaet bør det fremgå, hvordan kontrollen
foretages.
Hovedledninger i kælder samt stigstrenge og koblingsledninger i boliger er oprindeligt udført i
middelsvære  ”sorte”  gevindrør.  Hvor  der  er  opsat  nyere  radiatorer  er  enkelte  koblingsledninger  
udført i kobberrør og i enkelte tilfælde er der set galvaniseret stålrør.
Varmeledningerne i kælderen er generelt isolerede og afsluttet med pap og lærred. Der er flere
steder på kortere strækninger i kælderen og i loftrummet konstateret manglende isolering eller
forringet isoleringsforhold i form af flex-isolering fastgjort med gaffa tape. I henhold til en
tidligere udarbejdet rapport fra Dansk Bygningsanalyse A/S er der konstateret asbestholdigt
materiale i bøjningerne og mineraluldsisolering på de lige stræk.
Stand:
Varmeanlæggets rørsystem antages at have en alder på mere end 60 år, og den tekniske
levetid vurderes på den baggrund at være opbrugt. Der er enkelte steder i kælderen og i
loftrummet konstateret begyndende tæringer/irringer/ utætheder på varmerørene og ventilerne.
Radiatorerne er mange steder blevet udskiftet til nyere panelradiatorer, som følge af
lejlighedsrenoveringer eller gennemtærringer af oprindelige ribberadiatorer.
Der må i de kommende år påregnes stigende vedligeholdelsesudgifter til reparationer af
tæringer på rør, ventiler og oprindelige radiatorer.
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Forudsætningerne for tilfredsstillende indregulering af centralvarmeanlægget vurderes dog at
være i orden, da der er monteret reguleringsventiler på alle afgreninger til stigstrenge i
kælderen.
Isoleringen vurderes at være i udmærket stand, men på flere kortere strækninger mangler
isoleringen helt eller delvist, og er ikke blevet genetableret med pap/lærred, som følge af
reparationer. Der mangler generelt rørmærkning på alle varmerør i kælder og loftrum.
Sammenlignet med nutidens standarder for isoleringstykkelser, er rørisoleringen mangelfuld,
hvilket medfører et forøget varmetab i ledningsnettet.
Det vurderes, at der i flere lejligheder er for få eller for små radiatorer til tilstrækkelig
opvarmning af boligerne. Dette er et problem for den pågældende bolig men også for de
omkringliggende boliger, der af den årsag afgiver varme til den mindre opvarmede bolig. For få
radiatorer er også en ulempe i forhold til afkølingen i varmeanlægget.
Karakter 6
Foranstaltninger:
Det antages, at der er foretaget en korrekt indstilling af alle strengreguleringsventilerne efter at
renovering af varmecentralerne er udført. Såfremt dette ikke er tilfældet, bør det udføres, så det
bliver sikret at ventilerne bidrager korrekt til fordeling af centralvarmevandet i anlægget.
Alle oprindelige ribberadiatorer bør udskiftes til nye moderne panelradiatorer, og alle gamle
termostatventiler (ældre end 15-20 år) bør udskiftes til nye. Udskiftning af oprindelige
ribberadiatorer inkl. termostatventiler anslås at koste kr. 6.000 ekskl. moms pr. radiator.
Manglende isolering på rørstræk i kælder og i loftrum bør retableres af hensyn til varmetabet.
Det bør overvejes også at montere korrekt rørmærkning på varmerør i kælderen.
Reparation af isolering på varmerør i kælder og loftrum forventes at koste ca. kr. 30.000 ekskl.
moms. Tilbud bør indhentes.
På baggrund af centralvarmeanlæggets alder anbefales det, at der fremover afsættes et
mindre, fast vedligeholdelsesbeløb til løbende udskiftning af gennemtærede rør, radiatorer og
ventiler m.m. for at undgå vandskader.
Indenfor de næste 5-7 år anbefales det at udskifte hele varmeanlægget til et nyt moderne 2strenget anlæg med nedre fordeling, radiatorer placeret under vinduerne og dynamiske
strengreguleringsventiler på stigstrengene i stedet for løbende at bruge penge på tiltagende
vedligeholdelse af det eksisterende anlæg. Et 2-strenget radiatoranlæg vil give bedre afkøling af
fjernvarmevandet, mindre varmeforbrug samt bedre varmefordeling og dermed komfort i
boligerne ved placering af alle radiatorer under vinduerne.
Udskiftning af varmeanlægget ekskl. varmecentralerne anslås at koste ca. kr. 10.000.000,
ekskl. moms. Beløbet er inkl. efterisolering af brystninger bag radiatorer og nødvendige
følgearbejder.
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Ældre fordampningsmåler på radiator.

Øvre fordelt varmesystem med sædeventil.

Eksempel på nyere panelradiator, der vurderes at
være for lille til at dække varmebehovet.

Tegn på tæring af sædeventil i loftrum.

Oprindelig ribberadiator placeret på indeliggende
væg i lejlighed.

Nyere flowbegrænser monteret på returløbsledning
i kælder.
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5.5.3

Brugsvandsinstallationer

5.5.3.1

Vandstik  og  varmtvandsproduktion
Konstruktioner:
Ejendommen er tilsluttet almen vandforsyning fra Københavns Energi. KE foretager
fjernaflæsning af ejendommens hovedvandmålere.
Ejendommen er forsynet med 7 vandstik i kælderen. Koldtvandsstikket i Artillerivej 74 er fra
1904 og forsyner Artillerivej 68-78. Koldtvandsstikket i Gullfossgade 11 er fra 1920 og forsyner
Artillerivej 80 og Gullfossgade 11. Koldtvandsstikket i Gullfossgade 7 er fra 1920 og forsyner
Gullfossgade 3-9. Koldtvandsstikket i Leifsgade 27 er fra 1919 og forsyner Leifsgade 23-27
samt Gullfossgade 1. Koldtvandsstikket i Leifsgade 17 er fra 1919 og forsyner Leifsgade 17-21
samt Halfdansgade 22. Koldtvandsstikket i Halfdansgade 28 er fra 1911 og forsyner
Halfdansgade 24-34. Koldtvandsstikket i Halfdansgade 36 er fra 1911 og forsyner
Halfdansgade 36-38 samt Artillerivej 68.
Vandstikkene uden for matriklen er udført i støbejern, og har alle en alder på mere end 90 år.
Ledninger uden for matrikelskel er Vandforsyningens ejendom. Det vides ikke om der er
foretaget udskiftninger af vandstikkene inden for matrikelskel, så det antages at disse har
samme alder som uden for matrikelskel.
Varmtvandsproduktionen foregår i 3 stk. seriekoblede 450 L varmtvandsbeholdere i 5 af de 6
varmecentraler. I den 6. varmecentral opvarmes brugsvandet via en traditionel 1.500 L
støbejernsbeholder med indbyggede varmespiraler. Beholdertemperaturen bestemmes af
automatikanlægget, der regulerer motorventiler på fjernvarmereturledning (fra varmespiral).
Varmtvandsbeholderne er beskyttet med anoder, men der er ikke konstateret beskyttelse af
rørsystemet.
Stand:
Tilstanden af vandstikket kendes ikke, men antages at være i mindre god stand, da de alle
vurderes at have en alder på mere end 90 år.
Karakter 6
Foranstaltninger:
I forbindelse med et evt. renoveringsprojekt af ejendommens brugsvandssystem bør det
overvejes at udskifte samtlige koldtvandsstik fra stophaner i gade til målere i bygning. Arbejdet
anslås at koste kr. 66.000 – 85.000 ekskl. moms pr. vandstik afhængig af dimensionen.

5.5.3.2

Vandinstallation  i  bygning
Konstruktioner:
Brugsvandssystemet er udført som et nedre fordelt anlæg, med hovedledninger for det varme
og kolde brugsvand fremført i kælder. Anlægget er ligeledes udført med cirkulation i kælder.
Anlægget er forsynet med afspærringsventiler af forskellige alder, typer og kvalitet. Der er flere
steder konstateret gamle sædeventiler på koldtvandsafgreninger til stigstrenge i kælder, og
funktionen heraf må på baggrund af alder og stand betvivles. På systemet blev der også
konstateret en del ældre membranventiler, nyere kuglehaner i messing og
afzinkningsbestandigt messing samt nye rustfrie afspærringsventiler fra Viega. Der kunne
generelt konstateres reguleringsventiler på cirkulationsledninger i kælderen. Der er hovedsagligt
monteret termostatiske Circon ventiler fra Frese, men enkelte steder blev der konstateret ældre
statiske strengreguleringer.
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Brugsvandsinstallationens hovedledninger og stigstrenge er oprindeligt udført i galvaniserede
stålrør og er sandsynligvis fra bygningens oprindelse. Flere steder blev der konstateret partielle
udskiftninger i enten nyere galvaniserede stålrør, plastrør eller kobberrør. Enkelte steder i
kælderen er der foretaget en større delvis udskiftning af hovedledningerne til nye rusfrie stålrør.
Alle lejligheder er forsynet med koldt og varmt brugsvand.
I boliger er brugsvandsledninger oprindeligt fremført som lodrette synlige rør på vægge. Antallet
af stigstrenge i lejlighederne varierer afhængig af størrelse og lejlighedstype. I standard 2værelses lejlighederne er der generelt 1 sæt stigstrenge i hvert køkken og et fælles
stigstrengsæt til deling mellem badeværelset i tv. og th. Endvidere er der konstateret er særskilt
koldtvandsstigstreng til toiletterne på hvert badeværelse. I de sammenlagte lejligheder og større
hjørnelejligheder antages det at der er 2 sæt stigstrenge i hver lejlighed til forsyning af både
installationer i køkken og baderum med varmt og koldt vand.
Der er ikke konstateret beskyttelse af rørsystemet for det varme vand.
Der ses flere steder i lejlighederne og i kælderen partielle udskiftninger af kobber og
koblingsledninger af kobber tilsluttet direkte på de galvaniserede stigstrenge og hovedledninger
i kælder uden brug af ion-fælder. Endvidere er der flere steder konstateret sammenblanding af
flere forskellige metaller i form af galvaniseret stålrør, rustfrit stålrør, kobberrør og messing
ventiler. Det er meget uhensigtsmæssig at tilslutte kobberrør direkte på galvaniserede rør uden
brug af ion-fælder, fordi kobber-ionerne fremmer korrosion af de galvaniserede rør væsentligt.
Det samme gør sig gældende med de mange messing ventiler der er monteret i systemet.
Når to forskellige metaller er i kontakt med hinanden i iltholdigt vand, er der øget
metalopløsning på det mindst ædle af de to metaller, som dermed vil korrodere hurtigere end
normalt. Angrebet på mindre ædle metaller kaldes bimetallisk (galvanisk) korrosion. Effekten af
bimetallisk korrosion stiger med øget ledningsevne af vandet.
Brugsvandsrørene er generelt isolerede og afsluttet med pap og lærred eller flexisolering i
kælderen, hvor der tidligere er foretaget partielle udskiftninger. Der er flere steder på kortere
strækninger konstateret manglende isolering. Det må forventes at isolering på
brugsvandsrørene afsluttet med pap/lærred er asbestholdig i bøjningerne, som det er tilfældet
på varmeledningerne. Dette skal undersøges nærmere med en tilsvarende prøveudtagning på
brugsvandsrørene.
Der er generelt ikke udført rørmærkning af brugsvandsrørene i kælder.
Stand:
Brugsvandsinstallationen som helhed vurderes at være i mindre god stand. Den tekniske levetid
for galvaniserede stålrør er ca. 30-40 år afhængig af vandkvaliteten og under forudsætning af at
rørsystemet er beskyttet.
På baggrund af brugsvandssystemets alder, tilstand og manglende beskyttelse af
varmtvandssystemet er det vores erfaring, at rørsystemet har indvendige korrosionsskader og
kalkbelægninger i et væsentligt omfang. Der er flere steder i kælderen og i boliger konstateret
overfladerust og begyndende tæringer på brugsvandssystemet samt utætheder ved samlinger.
Der kan flere steder ses tegn på reparationer på vandrørene.
Karakter 7-8
Foranstaltninger:
Da levetiden for brugsvandssystemet teknisk set er langt overskredet og der flere steder ses
tegn på korrosion samt foretagne reparationer, må der fremover forventes et stigende behov for
reparationer på vandrørene. Det anbefales at udskifte rørsystemet indenfor de næste 1-2 år.
Det anbefales endvidere, at brugsvandsinstallationen udskiftes til et traditionelt nedre fordelt
system med varmt- og koldtvandsledning samt cirkulation i kælder. Endvidere anbefales det at
der monteres termostatiske reguleringsventiler i rustfrit stål på alle cirkulationsstigstrenge og
nye afspærringsventiler (kuglehaner) i rødgøds.
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Galvaniserede stålrør anses ikke længere for et egnet rørmateriale i brugsvandsinstallationer i
Stor København, og en fremtidig installation bør derfor udføres i rustfrie stålrør med rødgods
fittings eller plastrør. Ved brug af disse materialer behøves der ikke korrosionsbeskyttelse af
rørsystemet.
Udskiftning af brugsvandsinstallationen anslås at koste ca. kr. 7.500.000 ekskl. moms.
Beløbet er inkl. rørisolering og følgearbejder.
Til korrekt måling og fordeling af vandforbruget i ejendommen, kan det i forbindelse med en
fremtidig udskiftning af brugsvandssystemet anbefales at montere bivandmålere i lejlighederne
på både koldt- og varmt brugsvand. I forbindelse med montering af individuelle vandmålere, bør
det undersøges, hvorvidt det er muligt at få tilskud til dette. Københavns Kommune yder hvert
år støtte til opsætning af bi-vandmålere for at nedbringe forbruget og presset på
grundvandsressourcerne. På tilsvarende ejendomme har vi tidligere opnået tilskud på kr. 1.000
inkl. moms pr. lejlighed.
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Eksisterende gammel varmtvandsmåler i
lejligheder.

Tegn på irring ved messingsamling under
håndvask i lejlighed.

Eksempel på nye partielle udskiftede stigstrenge,
hvor der er monteret rødgodsfittings i stedet for
rustfrie fittings.

Eksempel på sammensætning af rør, hvor der er
stor mulighed for bi-metallisk korrosion. Rørstræk
er ikke isoleret.

Eksempel på sammensætning af rør i galvaniseret
stål, rustfrit stål og kobber, hvor der er stor
sandsynlighed for tæringer på de galvaniserede
stålrør.

Nyere rustfrie afspærringsventiler monteret på
partielle udskiftede hovedledninger i kælder.
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Eksempel på brudt isolering i kælder.

Eksempel på brudt isolering og tærring af
koldtvandsledning.

Eksempel på brudt isolering og montering af
afzinkningsbestandige messingventiler.

Eksempel på gammel messing sædeventil på det
kolde brugsvandssystem.

Termostatisk cirkulationsventil på det varme
brugsvand.

Overgang mellem galvaniseret stålrør til pex-rør
med mindre indvendig dimension, og mulighed for
øget tryktab.
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5.5.4

Afløbsinstallationer

5.5.4.1

Faldstammer
Konstruktioner:
Ejendommen er generelt forsynet med særskilt faldstamme for køkkener og fælles faldstamme
for baderum i th. og tv. lejligheder. I de sammenlagte lejligheder og større hjørne lejligheder
antages det at der er særskilte faldstammer i henholdsvis badeværelser og køkkener.
Faldstammerne er oprindeligt udført i støbejern med muffesamlinger, men der er flere steder
konstateret partielle udskiftninger i rustfrie faldstammer og enkelte steder er der konstateret grå
plast rør PVC med muffesamlinger og enkelte steder i kælder er faldstammer udført i støbejern
med jetkoblinger eller muffesamlinger. De oprindelige faldstammer antages at være fra
bygningens oprindelse, og de partielle udskiftede faldstammer vurderes at være etableret
løbende gennem de seneste 15 år i forbindelse med at folk har renoveret lejligheder eller der er
konstateret utætheder på faldstammen. Faldstammerne i badeværelserne er generelt i
dimension Ø100 mm, hvorimod faldstammerne i køkkenerne kun er ø70 mm.
Faldstammerne er oprindeligt placeret synligt ved væg i baderum og køkkener, men
størstedelen af beboerne har valgt at inddække faldstammen med en rørkasse eller lign.
Vandlåse fra køkkenvaske er generelt en blanding af nyere og ældre plast-installation. Afløb fra
køkkener er ført gennem køkkenskabe til faldstamme.
Faldstammerne er udluftet over tag og fremstår uisolerede loftrum.
Der er flere steder i kælderen og i enkelte lejligheder konstateret partielle udskiftning i grå PVCrør. Enkelte steder er plastrøret ført gennem etageadskillelsen uden korrekt brandsikring af
røret. Skulle der opstå en brand, vil en plastfaldstamme smelte bort, og hulet fra
gennemføringen vil give branden mulighed for hurtigt at sprede sig til over- og underliggende
bolig.
Ejendommen er udført med indvendige tagnedløb i støbejern. Tagnedløbene er generelt ført
inde i etageadskillelsen mellem 5. sal og loftrum ind til de indeliggende toilet- og baderum, hvor
de føres til kloak i kælder.
Enkelte  beboere  har  oplyst  at  der  til  tider  kan  opstå  en  ”prop”  i  køkkenfaldstammen.  Der  er  i  en  
enkelt lejlighed konstateret 90 gr. knæk på køkkenfaldstammen med en lille smule bagfald. Det
er oplyst, at flere beboere gennem de senere år har fået tilsluttet opvaskemaskiner i køkkenet,
hvilket faldstammerne ikke er dimensioneret til i sin tid.
Faldstammerne i kælderen er generelt forsynet med rottespærrer i rustfrit stål, men det kunne
tyde på at der ved en fejltagelse er blevet monteret rottespærrer på enkelte indvendige
tagnedløb i stedet for enkelte faldstammer.
Toiletter og håndvaske (sanitet) er en blanding af ældre og nyere typer. Der er flere steder
konstateret 1-skyls toiletter.
Stand:
De oprindelige støbejernsinstallationer vurderes at have en alder på mere end 80 år. Den
tekniske levetid for støbejernsrør er ca. 50 år.
Generelt synes en del af de oprindelige faldstammer at være i mindre god stand, og de bør
skiftes inden for de næste 2 år. Der er flere steder konstateret rustudblomstringer og
begyndende tæringer. Der må fremover påregnes gennemført større og større
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vedligeholdelsesarbejder på de oprindelige afløbsinstallationer.
Der er ikke konstateret brandmancheter/ brandsikring på de plast installationer, der føres
igennem etageadskillelserne, hvilket er i strid med reglerne om brandbeskyttelse af
plastrørsinstallationer.
De faldstammer, der løbende er udskiftet til nyere rustfrie installationer fremstår i fornuftig stand,
og vurderes at have en restlevetid på mere end 20 år. Det er dog uvidst om faldstammerne i
disse tilfælde er udskiftet fra kælder til kvist eller om det kun er partielle udskiftninger, der er
foretaget.
Afløbsinstallationer fra køkkenvaske vurderes generelt at være i udmærket stand. Der er
konstateret en blanding af nyere PP-installationer, hvor køkkener er blevet renoveret og gamle
PVC-installationer, hvor der ikke er foretaget renovering af køkkenet inden for de seneste 20 år.
Karakter 6-7
Foranstaltninger:
Det anbefales, at alle afløbsinstallationer der er udført i plast sikres mod brandspredning
gennem etageadskillelserne. Dette kan gøres ved at montere en brandmanchet omkring
plastrøret under etageadskillelsen.
Når faldstammerne i ejendommen skal udskiftes, anbefales det at få dem udført i støbejernsrør
eller støjdæmpende plast. Støbejernsrør skal ikke brandsikres og de giver en væsentligt bedre
støjdæmpning end plastrør eller rustfri stålrør. I forbindelse med en udskiftning af
faldstammesystemet, anbefales det at de eksisterende rottespærrer demonteres og
genmonteres på de nye faldstammer i kælderen. Udskiftning af faldstammer kan med fordel
udføres samtidig med udskiftning af vandinstallationen, da følgearbejderne ofte er de samme,
og der derved kan opnås en besparelse i forhold til at gøre det ad to omgange. I forbindelse
med gennemgangen kunne det konstateres, at en del af afløbsinstallationerne er gemt væk bag
rørkasser, installationsvægge og nedhængte lofter i forbindelse med at beboerne har
gennemført individuelle lejlighedsrenoveringer. Der skal derfor påregnes en del demonteringsog genmonteringsarbejde i forbindelse med faldstammeudskiftningen.
Udskiftning af hele afløbsinstallationen inkl. nødvendige følgearbejder anslås at koste ca. kr.
7.000.000 ekskl. moms. Beløbet er inkl. følgearbejder.
5.5.4.2

Gulvafløb  og  sanitet
Konstruktioner:
Sanitet i boligerne varierer meget. Generelt er toiletter og håndvaske blevet udskiftet i takt med
at beboerne har renoveret badeværelser.
Sanitet er i disse tilfælde moderne 2-skyls toiletter og nyere håndvaske/ vaskeskabe med
indbygningsvaske. I en del af de lejligheder, hvor der ikke er foretaget renoveringsarbejder
inden for de seneste 20 år er der konstateret en del 1-skyls toiletter. Det kan ikke udelukkes at
der i enkelte lejligheder findes toiletter med højt skyl. Håndvaske er ligeledes flere forskellige
typer og størrelser.
Gulvafløb i badeværelser er oprindelige støbejernsafløb forsynet med vandlås under loft på
underliggende etage. Flere beboere har dog fået udskiftet disse til nyere gulvafløb med
indbygningsvandlåse i forbindelse med lejlighedsrenovering.
Det er oplyst at enkelte beboere i stueetagen og 1. sal har haft problemer med opstuvning
gennem gulvafløbene på badeværelset i forbindelse med større regnskyl.
Under besigtigelsen blev der konstateret et gulvafløb, som var tilsluttet til det indvendige
tagnedløb.
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Stand:
Generelt er sanitet af meget blandet kvalitet, men generelt i funktionsdygtig stand.
Gulvafløb vurderes generelt at være af ældre dato og vurderes at være i mindre god stand.
Det er dog vanskeligt at vurdere gulvafløbene uden destruktiv prøvning.
Karakter, gulvafløb 6-7
Foranstaltninger:
I forbindelse med en udskiftning af faldstammer anbefales det, at ældre gulvafløb med vandlås
på underliggende etage udskiftes, og at evt. gamle toiletter med 1-skyl eller højt skyl udskiftes til
vandbesparende typer.
Det anbefales endvidere at iværksætte en beboerundersøgelse for at få et overblik over, hvor
mange steder gulvafløbene fejlagtigt er blevet tilsluttet til tagnedløbet i stedet for faldstammen.
Oprindelige gulvafløb bør i forbindelse med en evt. faldstammeudskiftning udbores og erstattes
af nye bolig gulvafløb med indbygningsvandlåse.
Udskiftning af oprindelige gulvafløb anslås at koste kr. 800.000 ekskl. moms. Udskiftning af
ejendommens 1-skyls toiletter anslås at koste kr. 3.000 ekskl. moms. Københavns Kommune
yder tilskud på op til kr. 1.000 inkl. moms pr. 1-skyls toilet der udskiftes.
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Ulovlig plastrørsinstallation i etageadskillelse uden
brandsikring.

Vandretliggende afløbsgren med en smule bagfald.

Eksempel på gulvafløb i stueetage, der fejlagtigt er
tilsluttet indvendigt tagnedløb.

Rustudblomstring på synlig faldstamme i
Badeværelse.
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Eksempel på reparation af faldstamme i forskellige
Materialer samt manglende rottesikring.

Eksempel på fejlagtig montering af rottesikring på
indvendigt tagnedløb.
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5.5.5

Kloak  (afløb  i  jord)
Konstruktioner:
Bygningens kloaksystem er et fællessystem, hvor regnvand og spildevand fra bygningen føres i
samme ledninger. De offentlige kloakledninger, som bygningens afløb er tilsluttet, er også et
fællessystem.
Afløb (faldstammer) fra bygningen føres til kælderen og ned under kældergulvet til
kloakledninger, der ligger under bygningen. Tagnedløb føres indvendigt i ejendommen via
støbejernsfaldstammer til kloak under kældergulv. Regn- og spildevand fra bygningen samles i
1 M brønde placeret i kældergulv. Der ledes kloakledninger væk fra ejendommen 6 steder
fordelt på de 4 længer. Kloakledninger føres til offentlige ledninger i vej under kælder i A66,
A74, A80, G5, L21 og H30. I gården opsamles overfladevand via sandfangsbrønde med riste og
ledes til kloakledninger under bygning. Der er ikke konstateret sandfangsbrønde i kælderen på
de indvendige tagnedløbsrør inden de tilsluttes det offentlige system. Det bør undersøges
nærmere, hvorvidt det er tilfældet eller om de er placeret steder vi ikke har haft adgang til under
gennemgangen. Der skal sidde sandfangsbrønde på tagnedløb inden tilslutning til offentlig
kloak.
Det er oplyst fra vicevært, at de oprindelige kloakrør i gården og under kældergulv generelt ikke
er renoveret. Dog er kloaksystemet tidligere blevet tv-inspiceret, og strækninger med større
skader er blevet udbedret.
Der kunne ikke konstateres gulvafløb i varmecentral nr. 4. Øvrige gulvafløb i kælder er en
blanding af nyere gulvafløb med højtvandslukke, gamle gulvafløb med højtvandslukke og ældre
gulvafløb uden højtvandslukke. Det er oplyst fra viceværter og bestyrelsen, at der i forbindelse
med det kraftige skybrud i juli 2011 trængte en del vand ind i kælderen.
Stand:
Ledninger og brønde er ikke besigtiget. Kloaksystemet vurderes ikke i denne rapport, da der
ikke foreligger nogen nyere TV-inspektionsrapport.
De gamle gulvafløb uden højtvandslukke vurderes at være defekte og sammen med gulvafløb
uden højtvandslukke at være den primære årsag til at der trængte vand ind i kælderen i
forbindelse med skybruddet d. 2. juli 2011.
Foranstaltninger:
Til en mere dækkende vurdering af kloaksystemets tilstand vil vi anbefale, at der udføres en TVinspektion af ledningerne, samt en vurdering af brøndene inden for de næste to år. En TVinspektion vurderes at koste ca. kr. 60.000 ekskl. moms.
Det anbefales at udskifte alle gulvafløb i ejendommen til nye gulvafløb med højtvandslukke,
tilsvarende med det der i dag er monteret i den ene vaskekælder. Det anbefales ikke at
indbygge  en  ”bold”  i  de  eksisterende  gulvafløb,  da  luften  i  disse  med  tiden  har  for  vane  at  
forsvinde og dermed gøre lukkefunktionen utæt.
Arbejdet med udskiftning af gulvafløb anslås at koste ca. kr. 8.000 ekskl. moms pr. gulvafløb m.
højtvandslukke inkl. opbrydnings- og retableringsarbejder.
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Eksempel på gammelt defekt højtvandslukke i
kælder.

Samlebrønd i kælder for kloak.

Nyere gulvafløb i vaskeri med højtvandslukke.

Eksisterende gulvafløb i kælder uden sikring mod
Opstuvning af kloakvand.
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5.5.6

Elinstallationer

5.5.6.1

Stærkstrømsforsyning,  hoved-  og  fællestavle
Konstruktioner:
Ejendommen forsynes fra T-muffer og miniskabe via stikledninger / hovedbly.
Fra hovedbly er ejendomstavlerne forsynet. Hovedtavlerne med tilhørende afregningsmålere er
placeret på hovedtrapperne.
Tavler for varmecentraler er placeret i de respektive varmecentraler og øvrige undertavler er
placeret i kældrene.
Fra hovedbly er der fremført stigeledninger via kælder op til gruppetavler med afregningsmålere
i lejlighedernes entreer.
Stigeledning til lejligheder er generelt udført som 1 faset installationer, i de besigtigede
lejligheder havde andelshaver på egen foranstaltning fremført 3 faset installation.
Butikken har egen måler og gruppetavle.
Stand:
Installationerne er generelt af ældre dato, og det vurderes at store dele af installationerne skal
påregnes udskiftet inden for en nærmere tidshorisont, da de er nedslidt.
Stikledninger og hovedbly bør udskiftes inden for en nærmere tidshorisont. Hovedbly for
Leifsgade 17-19-21 er udskiftet.
Karakter 5-7
Flere af ejendomstavlerne er udført med brandbart materiale og placeret i træskabe på
hovedtrapper, som var lovligt ved udførelsen af installationerne.
Hovedtrapperne benyttes og det er ikke længere lovligt, at have tavler udført i brandbare
materialer på fælles adgangsveje.
Fællestavler for vaskerier er generelt placeret i træskabe i kældre. En enkel fællestavle var
skiftet til en tavle i plastmateriale, placeret i en metalkapslet tavle.
Generelt er de eksisterende gruppeafbrydere i bakelit, løbende blevet udskiftet til
gruppeafbrydere og automatsikringer monteret i gruppetavler af plastmateriale. Generelt er
eksisterende træmålerrammer bibeholdt.
Ud fra de besigtigede tavler vurderes det, at alle fællestavler indeholder de lovmæssige
fejlstrømsafbrydere (HPFI/HFI)
Karakter 3-6
Stand:
Varmecentraltavler er udskiftet i forbindelse med etablering af CTS-anlæg til styring og
overvågning af varmecentraler.
Karakter 3.
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Foranstaltninger:
Der er tidligere vedtaget ved lov, at alle el tavler inden d. 1. juli 2008, skulle udfærdiges med
HPFI- eller HFI- fejlstrømsafbryder. Dette gælder både tavler i ejendommen og i de enkelte
lejligheder.
Forefindes der lejligheder hvor boligtavlen ikke er forsynet med HPFI- eller HFIfejlstrømsafbryder, skal andelshaveren sørge for, at der indbygges HPFI- eller HFIfejlstrømsafbryder (HPFI) i tavlen, således at det opfylder lovkravene.
.
Udskiftning af stikledninger forventes at beløbe sig til ca. kr. 200.000 ekskl. moms.
Udskiftning af hovedbly forventes at beløbe sig til ca. kr. 60.000 ekskl. moms.
Udskiftning af ejendomstavler forventes at beløbe sig til ca. kr. 187.000 ekskl. moms.
Udskiftning af hovedledninger i kældre forventes at beløbe sig til ca. kr. 175.000 ekskl. moms.
Udskiftning af stigeledninger forventes at beløbe sig til ca. kr. 870.000 ekskl. moms.
5.5.6.2

Elinstallation  i  bolig
Konstruktioner:
I størstedelen af de besigtigede lejligheder, var elinstallationerne helt eller delvist udskiftet.
I en enkel af de besigtigede lejligheder, vurderes det ud fra type på stikkontakter, afbrydere og
at kontaktmaterialet var monteret i dørkarme og oprindelige træunderlag, at hovedparten af
ledninger i lejligheden ikke er udskiftet og derfor må være med stofisolering.
Stand:
I forbindelse med ny installation i lejligheder (tavler/kontakter) forudsættes det, at
installationerne er kontrolleret, gennemmålt, og at eventuelle ulovlige installationer er afhjulpet.
Ved besigtigelsen er der ikke observeret ulovlige installationer.
I lejligheder som er renoveret må det antages at antallet af stikkontakter overholder krav til antal
af stikkontakter ved renoveringstidspunktet.
I lejligheder som er oprindelige må det ligeledes antages, at antallet svarer til kravet ved
udførelsestidspunktet.
I boliger, hvor den oprindelige installation er i brug, skønnes det, at denne er nedslidt.
Karakter 3-7
Afbrydere og stikkontakter synes at fungere.
Det må dog påregnes at stofisoleringen på ledningstrækkene er forvitret, og at der ikke kan
arbejdes med installationerne uden, at der skal trækkes nye plastisolerede ledninger.
Karakter 2-7
I størstedelen af de besigtigede lejligheder var el-tavlerne og målerammerne udskiftet til nye
plastkapslede tavler og målerrammer.
I øvrige lejligheder var eksisterende sikringsgrupper i bakelit udskiftet til sikringsgrupper i tavler
af plastmateriale. Eksisterende træmålerrammer er bibeholdt.
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Alle de besigtigede gruppetavler i lejlighederne var forsynet med HFI- eller HPFIfejlstrømsafbrydere.
Karakter 2-6
Foranstaltninger:
Generelt er det den enkelte andelshavers pligt, at sørge for at elinstallationerne i lejlighederne
er lovlige.
I de lejligheder som er med oprindelige elinstallationer, må det anbefales ud fra
elinstallationernes alder, at der foretages et elinstallationseftersyn, hvor installationer
gennemgås for fejl og mangler samt ulovligheder.
Generel skal de enkelte andelshavere sørge for, at få fornyet elinstallationerne efterhånden som
behovet opstår.
Stofisolerede ledninger bør skiftes, af brand og sikkerhedsmæssige hensyn.
Indbygning af 1 stk. fejlstrømsafbryder (HPFI)i lejlighedstavler forventes at beløbe sig til ca. kr.
1200 ekskl. moms pr. lejlighed.
Udskiftning af gruppetavler forventes at beløbe sig til ca. kr. 6000 ekskl. moms pr. stk.,
selvfølgelig afhængigt af tavlen størrelse.
5.5.6.3

Elinstallation  i  fællesområder
Konstruktioner:
Ledningstræk er generelt udført synligt, og er placeret på loft eller øverst på væg i kældrene. Ud
over bolignet installationer, elforsyninger, lysinstallationer og undertavler er der ingen specielle
installationer i fællesområderne.
Der er installeret 400 V i beboervaskeri for vaskerimaskiner, ruller mv.
Stand:
Alle ældre ledningstræk vurderes til at være nedslidt. Alle nyere ledningsstræk vurderes at være
i god stand.
Karakter 3-7
Installationer i varmecentraler for kedler, pumper mv. er nyere installationer og udført i
forbindelse med etableringen af CTS-anlæg på varmecentralerne.
Karakter 2-3
Foranstaltninger:
Det anbefales at udskifte alle gamle stof og tjære armerede kabler, det anbefales endvidere at
udskifte alle rørinstallationer med stofisolerede ledninger.
Det anbefales at gamle afbrydere, stikkontakter og kraftudtag med tumblerafbryder udskiftes,
ligeledes anbefales det at kontakt materiale monteret i træunderlag udskiftes.
Udskiftning af elinstallationer forventes at beløbe sig til ca. kr. 256.000 ekskl. moms.

5.5.7

Svagstrømsinstallationer

5.5.7.1

Dørtelefoner
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Konstruktioner:
Der er dørtelefon i alle lejligheder.
Der er porttelefon / dørtelefonanlæg i samtlige opgange.
Porttelefonanlæggene er opbygget med strømforsyningerne placeret i opgangene.
Porttelefonanlægget er af fabrikat Siedle.
Stand:
Svartelefoner og porttelefonanlæg vurderes i rimelig funktionel stand.
Karakter 3
Foranstaltninger:
Det forventes ikke at der skal ofres væsentlige beløb på de eksisterende porttelefonanlæg, men
der bør reserveres et rådighedsbeløb, til løbende vedligeholdelse.
Hvis svartelefonener i lejligheder flyttes grundet renovering eller lignende anbefales det, at
andelshaver tager kontakt til andelsforeningen, som oplyser gældende regler for ændring af
porttelefonanlægget, så det sikres at porttelefonanlægget stadigvæk er funktionsdygtigt og
senere vedligeholdelse kan finde sted.
5.5.7.2

Telefoninstallationer
Der er telefon i de besigtigede boliger. TDC bokse er placeret på facader mod gård. Ledninger
er trukket på gårdfacader.
Anlægget vurderes ikke.

5.5.7.3

Antenneinstallationer
Der er antenneinstallationer i de besigtigede boliger. Antennehovedfordeler er placeret på loftet.
Ledninger føres på trappeopgange.
Anlægget vurderes ikke.

5.5.7.4

Bolignet  installationer
Der er etableret fælles bolignet i samtlige boliger. Krydsfelter for bolignettet er placeret i kælder.
Ledninger er trukket i kælder og på trappeopgange.
Anlægget vurderes ikke.

5.5.8

Belysningsanlæg

5.5.8.1

Udendørsbelysning
Konstruktioner:
Der er ikke belysningsarmaturer over hoveddørene til trappeopgangene.
Der er belysningsarmaturer over bagtrappedøre på gårdsiden.
Anlæggene styres lokalt af ure og skumringsrelæer.
Stand:
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Generelt er belysningsinstallationerne i god funktionel stand.
Karakter 3-4.
Foranstaltninger:
Det forventes ikke at der skal ofres væsentlige beløb på de eksisterende
belysningsinstallationer, men der bør reserveres et rådighedsbeløb til løbende vedligeholdelse.
Defekte lyskilder bør udskiftes med nye, lavenergi lyskilder.
Etablering af nye lysinstallationer over opgangsdøre forventes at beløbe sig til ca. kr. 127.500
ekskl. moms afhængig af hvilket belysningsarmatur der vælges.
5.5.8.2

Belysning  på  loft
Konstruktioner:
Der er belysning på lofterne, lysinstallationen er udskiftet og der er etableret lysstyring via
bevægelsesmelder til automatisk tænd/sluk af lyset.
Belysningsarmatur vurderes udskiftet sammen med den øvrige lysinstallation.
Stand:
Lysinstallationer og belysningsarmaturer vurderes til at være i rimelig funktionel stand.
Karakter 3.
Foranstaltninger:
Det forventes ikke at der skal ofres væsentlige beløb på de eksisterende lysinstallationer og
belysningsarmaturer, men der bør reserveres et rådighedsbeløb til løbende vedligeholdelse.

5.5.8.3

Belysning  på  hovedtrappe
Konstruktioner:
På hovedtrapperne er belysningsarmaturer monteret på underside af trapperepos, armaturerne
vurderes udskiftet i forbindelse med renoveringen af trappeopgangene. Det må antages at
armaturer er godkendt for montering på fællesadgangs- og flugtveje.
Belysningen styres med trappeautomat som betjenes via tryk på hver etage.
Trappeautomater er placeret ved ejendomstavler i opgange.
Det vurderes at trappeautomaterne er udskiftet ved renoveringen af trappeopgange.
Stand:
Belysningsanlægget er i funktionel rimelig stand.
Efter oplysning fra ejendomsmester vides det at lysinstallationer ikke er blevet udskiftet i
forbindelsen med renoveringen af trappeopgange, hvorfor det må antages at installationen
stadig er med oprindelige stofisolerede ledninger og ud fra den betragtning og installationens
alder, må det forventes at installationerne er nedslidte.
Karakter 6-7.
Foranstaltninger:
Stofledninger i lysinstallationer bør udskiftes da de forventes at være nedslidte, og på grund af
brand og kortslutningsfare.
Ligeledes anbefales det, at hæve lysniveauet på opgangene, idet det nuværende lysniveau må
vurderes til ikke at overholde gældende regler for fællesadgangsveje, hvor kravet om et
lysniveau er 50 lux.
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Udskiftning af eksisterende lysinstallationer ekskl. belysningsarmaturer på hovedtrapper
forventes at beløbe sig til ca.kr. 539.000 ekskl. moms.
5.5.8.4

Belysning  på  bagtrapper
På bagtrapperne er der ældre sokkelarmaturer med glaskupler, nogle steder manglede
glaskuplen. På besigtigede bagtrapper var der frit siddende lyskilder som ikke kan accepteres i
fællesadgangs- og flugtveje.
Belysningen styres via trappeautomat som betjenes med tryk på hver etage.
Installationen er ført i stålrør delvist skjult.
Stand:
Installationen vurderes til at være af ældre dato og nedslidt, men virker til at være i rimelig
funktionel stand.
Installationerne er udført med stofisolerede ledninger fremført i stålrør.
Karakter 6-7.
Foranstaltninger:
Stofledninger i lysinstallationer bør udskiftes, da de på baggrund af installationens alder
vurderes nedslidte og på grund af brand og kortslutningsfare.
Ligeledes anbefales det, at hæve lysniveauet på opgangene, idet det nuværende lysniveau må
vurderes til ikke at overholde gældende regler for flugt- / fællesadgangsveje, hvor kravet om et
lysniveau er 50 lux.
Udskiftning af eksisterende lysinstallationer ekskl. belysningsarmaturer på bagtrapper forventes
at beløbe sig til ca.kr. 348.000 ekskl. moms.

5.5.8.5

Belysning  i  kælder
Konstruktioner:
I fællesarealer i kældrene er belysningsinstallationer generelt udført som installationer i rør på
lofter eller væg og ud fra installationens alder taget i betragtning, må det vurderes at være
udført med stofledninger.
Belysningen aktiveres via tryk placeret få steder, generelt ved indgangsdøre til kældre. Hvis
lyset slukker, er der langt imellem tryk.
Enkelte steder er lysinstallationer og belysningsarmaturer udskiftet.
I varmecentralen er der monteret grundarmaturer med lysstofrør. Belysningen betjenes manuelt
på afbryder ved indgangsdør.
Der kan spares meget energi, hvis der blev etableret lysstyring med bevægelsesmeldere og
timerfunktion på kælder belysningen.
Stand:
I betragtning af installationens alder må den antages at være nedslidt.
Karakter 3-7.
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Foranstaltninger:
Stofledninger i lysinstallationer bør udskiftes, da de er nedslidte og på grund af brand og
kortslutningsfare.
Det anbefales at man udskifter eksisterende armaturer til armaturer med lavenergilysrør og der
suppleres med nye armaturer, samt at der etableres lysstyring via bevægelsesmeldere for
automatisk tænd/sluk af lyset.
Hvis man vælger at vente med udskiftning af belysningsanlægget i kælder bør der reserveres et
rådighedsbeløb til løbende vedligeholdelse.
Udskiftning af lysinstallationer og belysningsarmaturer i kældrene inkl. etablering af lysstyring
via bevægelsesmelder forventes at beløbe sig til ca.kr. 875.000 ekskl. moms. Afhængig af
hvilket belysningsarmatur der vælges.
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Stikkontakt placeret i karm som var standart ved
installationens oprindelige udførelse. Ud fra den
antagelse vurderes ledninger i lejligheden at være
med oprindelige stofledninger.

Svartelefon i lejlighed.
Placeret i entré bag indgangsdøren.
Svartelefonen vurderes at være i fornuftig
funktionel stand.

Tavle i lejlighed der er udskiftet til plastisolerede
tavler, som er placeret på oprindelig målerramme i
træ. Tavle er forsynet med HFI-fejlstrømsafbryder.

Lysinstallationer på hovedopgange.
Afbryder og belysningsarmatur vurderes udskiftet i
forbindelse med renovering af hovedopgange og
må antages godkendt til installering i
fællesadgangs- og flugtveje
Det er oplyst at ledninger ikke er udskiftet og
vurderes derfor at være med oprindelige
stofledninger.
Det anbefales at stofledninger udskiftes.
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Porttelefon ved indgangsdøre.
Der er porttelefon ved alle opgange.
Porttelefonen vurderes til at være i fornuftig
funktionel stand.

Oprindelig hovedbly i hovedopgang.
Tilgangskablet er fra installationens oprindelige
udførelse i blyarmeret kabel.
Det anbefales at afsættes et rådighedsbeløb til at
kunne udskifte stikledninger og hovedbly inden for
en rimelig tidshorisont.

Fællestavle i hovedopgang. Tavlen er forsynet
med HFI- / HPFI-fejlstrømsafbryder.

Udskiftet gruppetavle i lejlighed med målerramme.
Begge udført i plastisolation.
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Lysinstallationer på bagtrapper.
Belysningsarmaturer med fritssiddende
glødelamper er ikke acceptabelt i fællesadgangsog flugtveje.

Installationer på lofter som er udskiftet.
Eksisterende installationer er udskiftet til
kabelinstallationer.

Bevægelsesmelder for styring af lys på lofter.

Installationer i vaskeri.
Installationen er udført som kabelinstallation.
Installationen vurderes at være i rimelig god stand.
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Elinstallationer i fællesarealer i kælder.
Dele af installationen vurderes fra ejendommes
oprindelige opførelse og antages at være med
stofledninger. Det anbefales at stofledninger
udskiftes.

Lysinstallationer og belysningsarmaturer over
bagtrappedøre i gården.
Installationen og belysningsarmaturer vurderes i
rimelig funktionel stand.

Fællestavle for vaskeri som er udskiftet til tavle
med plastisolation og placeret bag et metalkapslet
skab.
Tavlen er forsynet med HPFI-fejlstrømsafbrydere

Fællestavle for vaskeri, sikringsafgange i bakelit er
udskiftet til sikringsafgange i tavle med
plastisolering. Tavlen er placeret i oprindeligt
træskab.
Tavlen er forsynet med HFI-fejlstrømsafbryder.

Gammelt kraftudtag i kælder.
Kraftudtaget og installation anbefales udskiftet.

Installationer i varmecentraler.
Installationerne er udskiftet i forbindelse med
renovering af varmecentralerne.
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Vaskeritavle.
Tavler er udskiftet i forbindelse med renoveringen
af varmecentralerne.

Trappeautomater for lys på opgange.
Installationerne for tryk og belysningsarmaturer er
fra installationens oprindelige udførelse og
vurderes at være udført med stofledninger.
Installationer for tryk og belysningsarmaturer
anbefales udskiftet.
Fællestavle med afregningsmåler på
hovedtrappeopgange. Fællestavlen placeret i
træskab.
Sikringsgrupper og måler er placeret på brændbart
materiale som ligeledes er placeret i skab af træ.
Dette er ikke længere lovligt at etablere i
fællesadgangs- og flugtveje.
Det anbefales at udskifte tavlen og
træmålerramme til en tavle som er godkendt til
installering i fællesadgangs- og flugtveje.
Hovedindgang til Leifsgade nr. 27.
Det anbefales at der etableres belysning over
indgangsdøren.
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5.5.9

Ventilation
Konstruktioner:
Alle boliger er oprindeligt ventileret ved naturlig ventilation. I 2010 fik ejendommen etableret
mekanisk udsugning i badeværelserne via eksisterende separate aftrækskanaler. De
oprindelige aftrækskanaler er afskåret i loftrummet, hvor de tilsluttes spirorør med
indreguleringsspjæld. Anlægget består af boksventilatorer af typen Exhausto BESB-315 og
BESB-400 fordelt i loftrummene over de 4 længer, kanaler i loftrum, lyddæmpere og taghætter.
Automatikken styres af konstanttrykregulatorer af typen MAC-10.
Der er ikke konstateret kontrolventiler på badeværelserne, og i enkelte lejligheder blev der
konstateret nedhængte lofter i badeværelserne uden at aftrækskanal var ført til underside heraf.
Der er ikke umiddelbart konstateret naturlige aftrækskanaler i køkkenerne. Der har været
friskluftindtag i køkkener sandsynligvis i forbindelse med et fadebur. I enkelte lejligheder blev
det konstateret at aftrækskanalen gennem facaden var blevet lukket med en klud eller lignende.
I en del af de besigtigede boliger var der installeret mekaniske emhætter med afkast tilsluttet
aftrækskanal i facadevæg.
Stand:
Generelt vurderes ventilationsforholdene at være tilfredsstillende.
De oprindelige aftrækskanaler vurderes at være renset for fedt og snavs i forbindelse med
etableringen af det mekaniske udsugningsanlæg på badeværelserne.
Karakter 2.
Foranstaltninger:
Det anbefales at der tegnes serviceaftale på udsugningsanlæggene, så disse kontrolleres 1
gang årligt. Kanalsystemet bør endvidere eftergås og renses hvert 3 år. Dette arbejde anslås at
koste kr. 120.000 ekskl. moms.
Eftersom det nye udsugningsanlæg ikke er udlagt til at betjene køkkenerne, anbefales det at
udskifte diverse kulfilter emhætter i lejligheder til nye emhætter med indbygget motor og afkast
gennem facade såfremt, der kan gives tilladelse hertil af kommunen. Dette arbejde pålægger
den enkelte andelshaver, og prissættes derfor ikke i denne rapport.
Det forventes ikke at der skal ofres væsentlige beløb på ventilationsforholdene inden for de
næste ti år.
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Eksisterende aftrækskanal i toiletrum, hvorfra der
suges.

Tilstoppet aftrækskanal i facade fra gammelt
fadebur.

Emhætte med indbygningsmotor tilsluttet til aftræk
I facadevæg.

Hovedudsugningskanal i loftrum.

Eksempel på rist isat nedhængt loft, hvorfra der
suges over loftet. Denne opbygning er ikke optimal
for anlæggets funktion.

Samleboks for aftrækskanaler med
indreguleringsspjæld til justering af luftmængder.
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5.5.10

Gasinstallationer
Konstruktioner:
Ejendommen er forsynet med gasstik i kælderen under H28, A72, A80, G5, L27 og L19.
Der er ført gasinstallationer frem i kælderetagen og videre op til køkkenerne i de enkelte
lejligheder. Det er ikke i alle lejligheder at gassen benyttes i køkkenet. Hvor det er tilfældet skal
det sikres at installationen er afproppet så tæt på stigstrengen som muligt.
Alle lejligheder har individuelle gasmålere placeret på væg i køkken eller i skab i gang.
Gasinstallationerne i kælder og stigstrenge er generelt udført i galvaniserede stålrør.
Koblingsledninger efter måler er oprindeligt udført i galvaniserede stålrør, men er flere steder
udskiftet til nyere kobberrørsinstallationer i forbindelse med lejlighedsrenoveringer.
Stand:
Det vurderes, at gasinstallationerne fungerer hensigtsmæssigt.
Karakter 4
Foranstaltninger:
Der forventes ikke at der skal ofres væsentlige beløb på gasinstallationerne inden for de næste
ti år.

66

Gammel gasmåler monteret i skab i entré.
Rørinstallation er udført i oprindelige galvaniserede
stålrør.

Nyere gasmåler monteret på væg i køkken.
Rørinstallation efter måler er udført i nye kobberrør.

Eksempel på partielt udskiftet gasstigstreng.

Typisk indføring af gasstik i kælder.
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5.5.11

  Fælles  anlæg

5.5.11.1 Beboervaskeri
Konstruktioner:
Ejendommens fællesvaskerier er udstyret med tørretumblere samt vaskemaskiner.
Stand:
Maskiner er pæne og funktionelle.
Fællesvaskerierne fremstår i udmærket stand.
Karakter 3
Foranstaltninger:
Der afsættes intet beløb til istandsættelse af fællesvaskerier.
Der foreslås ingen foranstaltninger.
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5.6

Fællesarealer

5.6.1

Hovedtrapper
Konstruktion:
Trapperne er placeret i trapperum med murede vægge. Samtlige vægge er pudsede, og
malede.
Trapperne er udført af træ med vanger, trin og stødtrin af træ. Endvidere er håndlister af træ.
Balustre er udført i malerbehandlet stål.
Håndlister fremstår uden udskæringer i træet.
Trinfladerne og reposerne er lakeret.
På undersiden af trappeløb og reposer er der etableret spredt forskalling og pudslag.
Entredørene er udført som fyldningsdøre i træ med indfatninger og gerigter ligeledes af træ.
Indgangsreposen er udført med terrazzobelægning.
Stand:
Trapperumsvæggene fremstår i funktionel stand. Væggene viser ikke tegn på nylig
malervedligeholdelse.
Karakter 3
Vanger, trin og stødtrin er i funktionel men nedslidt stand.
Karakter 5
Håndlister og balustre er i funktionel med nedslidt stand.
Karakter 5
Trinflader og reposer er i funktionel men nedslidt stand.
Karakter 5
Underside af trappeløb og reposer fremstår i funktionel stand. Der ses enkelte områder med
manglende puds; dette kan være kritisk mht. brand, da det bagvedliggende materiale af træ
dermed er blotlagt og kilde til brandsmitte.
Karakter 7
Entredøre, inkl. karme og gerichter, er i god stand, men træværket trænger nogle steder til
malerbehandling.
Karakter 5
Foranstaltninger:
Det anbefales at der straks iværksættes en udbedring af områder på undersider af hhv.
trappeløb og reposer, hvor der er løs eller manglende puds. Dette primært af hensyn til
brandsikkerheden.
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Udgifter hertil forventes at beløbe sig til ca. kr. 5.000 pr. opgang inkl. malerrep. Mv.
Det anbefales at der afsættes midler til løbende malervedligehold af opgangene, samt til
snedkermæssig opretning af træværket. I vedlagte drift og vedligeholdelsesplan foreslås
arbejderne udført i etaper á 4 opgange fordelt over ca. 7 år. Dette vil dog kunne varieres ifht.
foreningens ønsker og økonomi.
For snedkermæssig opretning af trædele, maling af vægge, lofter, undersider af trappeløb og
trædele samt lakering af trin og reposer, kan udgifter forventes at beløbe sig til ca. 120.000 pr.
opgang.
5.6.2

Bitrapper
Konstruktion:
Trapperne er placeret i trapperum med murede vægge. Samtlige vægge er pudsede, og
malede.
Trapperne er udført af træ med vanger, trin og stødtrin af træ. Endvidere er håndlister af træ.
Balustre er udført i malerbehandlet stål.
Håndlister fremstår uden udskæringer i træet.
Trinfladerne og reposerne er lakeret.
På undersiden af trappeløb og reposer er der etableret spredt forskalling og pudslag.
Bagtrappedørene er udført som fyldningsdøre i træ med indfatninger og gerigter ligeledes af
træ.
Trappeløb fra indgangsrepos til kælder er udført i træ. I flertallet af de besigtigede opgange var
der opført et pulterrum under trappen; der var udført huller i stødtrinene i trappeløbet til kælder, i
et forsøg på at skabe ventilation i pulterrummet.
I flere bitrappeopgange er trappeløbet mod kælder blevet renoveret og beklædt med linoleum..
Stand:
Trapperumsvæggene fremstår i funktionel stand. Væggene viser ikke tegn på nylig
malervedligeholdelse.
Karakter 3
Vanger, trin og stødtrin er i funktionel stand. Overfladerne fremstår dog forholdsvis
nybehandlede.
Karakter 3
Håndlister og balustre er i funktionel stand.
Karakter 4
Trinflader og reposer er i funktionel stand. Overfladerne fremstår dog forholdsvis nybehandlede.
Karakter 3
Underside af trappeløb og reposer fremstår i funktionel stand. Der ses enkelte områder med
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manglende puds; dette kan være kritisk mht. brand, da det bagvedliggende materiale af træ
dermed er blotlagt og kilde til brandsmitte.
Karakter 7
Selvom ventilationshullerne i stødtrinene i nederste bitrappeløb generelt ikke antages at have
den store virkning, kunne der ved besigtigelsen ikke konstateres forhøjede fugtværdier i stødtrin
og trappevanger mv. ved kælderniveauet. Det vurderes dog, at der efter større længerevarende
nedbør, hvor der kan ske en ekstraordinær opfugtning af kælderen, vil være risiko for
svampeangreb, skimmel mv. i trækonstruktionerne.
Karakter 6
I henhold til  ”Bekendtgørelse  om  brandsikring  af  ældre  boliger”  §  5,  stk.  2,  skal  dør  i  trapperum  
mod kælder mindst være klasse BD30 (efter den gamle terminologi). De eksisterende døre
mellem kælder og bitrapper er udført som almindelige fyldningsdøre af træ og uden dørpumper,
der langtfra lukker tæt til karmen. Disse døre bør straks udskiftes, da dette er et lovkrav
Karakter 9
Foranstaltninger:
Det anbefales at der straks iværksættes en udbedring af områder på undersider af hhv.
trappeløb og reposer, hvor der er løs eller manglende puds. Dette primært af hensyn til
brandsikkerheden.
Udgifter hertil forventes at beløbe sig til ca. kr. 5.000 pr. opgang inkl. malerrep. Mv.
Det anbefales at der etableres en mere effektiv ventilationsmulighed i rummet under/bagved
trappeløb mod kælder der hvor der er pulterrum under trappen. Dette kan gøres ved at skabe
mulighed for gennemtræk i rummet – eksempelvis ved at skære et stykke af det nederste af
døren til pulterrummet under trappen, samt etablere større og mere effektive
ventilationsåbninger i stødtrinene.
Udgifter hertil forventes at beløbe sig til ca. kr. 4.000 ekskl. moms pr. trappe
Der bør hurtigst muligt ske en udskiftning af døre til kælder, således at gældende lovkrav
overholdes. Udgifter hertil forventes at beløbe sig til ca. kr. 435.000 ekskl. moms.
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Nederste løb af hovedtrappe med lakerede trin,
indgangsrepos i terrazzo samt svungen håndliste
af træ.

Der ses en del pudsskader under trappeløb og
reposer.

Træværk på vanger, trinforkanter og stødtrin
trænger til malervedligehold.

Nederste trappeløb på bitrapper er mange steder
renoveret, afsluttet med linoleumsbelægning.

Indgangsdøre til lejligheder er generelt i god stand.

Dør mellem bitrappe og kælder er ikke klasse
BD30 som loven foreskriver.
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Her ses tydeligt, at trinforkanter er slidt runde efter
mange års slid.

Ventilationshuller i nederste bitrappeløb er
utilstrækkelige.

Trin på især de nederste etager trænger til
vedligehold.

Trinforkanter er på de nederste etager meget
nedslidte, og kan udgøre en fare for
gangsikkerheden.

73

5.6.3

Udvendige  trapper
Konstruktion:
Udvendige trapper til kælder er udført med murede vanger og trin. I bunden er der udstøbt en
betonplade/dæk, i sammenhæng med kældergulvet. Gulvafløb er stedvis placeret ude foran
kælderdør, og stedvis inde i kælderen (vandet løber her under kælderdøren). Enkelte steder er
der etableret afløb i form af afløbsrender.
Rækværk er udført i malet stål, med håndlister og bund i fladstål og balustre i rundstål.
Rækværk er indstøbt i vanger og ydermure.
Stand:
Kældertrapperne fremstår generelt i dårlig stand. Der ses store skader i murværket i form af
udvaskede fuger, algebegroninger, ødelagte sten samt revner mv. Som følge af
differenssætninger mellem kældertrappe og ydermur, ses der i overgangen lodrette revner i
trappevangerne flere steder.
Karakter 6
Der ses endvidere mange skader i trin; dog mest i form af mekaniske skader. Enkelte steder
ses løstsiddende sten.
Karakter 4
Rækværker er generelt intakte og fastsiddende i murværket. Malerbehandling er dog nedslidt,
og bør behandles snarest for at undgå korrosinsskader.
Karakter 4
Betondækket i bunden af kældertrapperne fremstår i varieret stand. Stedvis ses krakeleringer
og forvitrede overflader i betonen og stedvis vandansamlinger (lunker) samt algebegroninger.
Karakter 4
Foranstaltninger:
Der bør snarest foretages en renovering af ejendommen udvendige kældertrapper, da den
nuværende tilstand (med åbne fuger, revner, defekte sten mv.) gør murværket mere udsat for
skader, og dermed medvirker til et eskalerende forfald.
Renoveringen kan udføres på flere måder: Der kan foretages en reparation af det eksisterende
murværk (udbedring af revner, udskiftning af defekte sten) ,udstøbning af et nyt pudslag i
bunden, samt en malerbehandling af rækværket. Desuden skal der etableres en dilatationsfuge
i overgangen mellem trappevange og ydermur.
Udgifter hertil forventes at beløbe sig til ca. kr. 30.000 ekskl. moms pr. trappe.
Alternativt kan der, som en mere langtidshold og effektiv løsning, foretages en komplet
udskiftning af trapperne, til nye in-situ støbte fugtsikrede betontrapper.
Udgifter hertil forventes at beløbe sig til ca. kr. 65.000 ekskl. moms pr. trappe.
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5.6.4

Gård
Konstruktion:
Ejendommens gårdareal er unikt i kraft af dets størrelse sammenlignet med andre boligkarréer i
Københavnsområdet.
Gårdanlægget består af en stor kerne med græsarealer, der er beplantet med div. buskadser i
randområderne, samt med meget store og gamle træer. I udkanten af græsarealet er etableret
legeplads, asfalterede indhegnede områder med tørrestativer samt redskabsskur og nicher til
skraldecontainere.
Udenom er kernen der anlagt en adgangsvej belagt med chaussésten.
Stand:
Gårdanlæggets beplantninger – herunder græsarealer, buskadser og træer - fremstår i pæn og
vel vedligeholdt stand.
Karakter 2
Hegn udført i stål er flere steder i meget dårlig stand, og stedvis helt tæret væk.
Karakter 5-8
Legepladsen fremstår i god stand.
Karakter 3
Chausséstensbelægninger fremstår generelt god stand; der ses dog enkelte steder med
sporkøring i belægningerne, samt lunker hvor der efter nedbør forekommer større
vandansamlinger.
Karakter 2-5
Redskabsskur fremstår umiddelbart i god stand (kun besigtiget udefra).
Karakter 2
Foranstaltninger:
Der bør foretages en udskiftning af defekte stålhegn, med en efterfølgende malerbehandling af
samtlige stålhegn.
Udgifter hertil forventes at beløbe sig til ca. kr. 120.000 ekskl. moms.
Områder i chausséstensbelægningerne med lunker og sporkøring, bør omlægges for at undgå
utilsigtede vandansamlinger, samt for bedre køre- og gåkomfort på adgangsvejen.
Udgifter hertil forventes at beløbes sig til ca. kr. 110.000 ekskl. moms for de berørte områder.
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Ansamling af vand i bunden af udv. Kældertrappe.

Port og adgangsvej ud til Artillerivej.

Ødelagt murværk i trappevange.

Skader i bunden af udv. Kældertrappe.

Skadet murværk i udvendig kældertrappe. Der ses
endvidere algebegroninger på murværket.

Område med asfaltbelægninger, tørrestativer og
stålhegn.
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Niche til skraldecontainere. I baggrunden ses
legepladsen.

Stålhegnet i gårdanlæggets periferi er stedvis
tæret væk.

Større lunke i chausséstensbelægningen, hvor der
efter længere tids tørvejr stadig står vand.

Ødelagt samt nedslidt stålhegn.

Gårdanlægget prydes af store gamle træer.

Der ses en lodret revne i overgangen mellem
kældertrappe og murværk/facader.
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Sporkørt chausséstensbelægning

Nedbrudt overflade på betondækket i bunden af en
udv. Kældertrappe.

Udvaskede fuger og defekte sten i trappevange på
udv. Kældertrappe.

Redskabsskur i gården fremstår i god stand.
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5.7

Byggeplads
Det skal påregnes, at der i forbindelse med istandsættelsesarbejderne påløber udgifter til
oprettelse af byggeplads, herunder forsyningstilslutninger til mandskabsskure, skure til
maskiner og materiel m.m.
Dette arbejde forventes at beløbe sig til ca. 10–20 % af håndværkeromkostningerne.

5.8

Øvrige  vedligeholdelsesudgifter
Udover de i denne rapport foreslåede større arbejder, bør der afsættes beløb til løbende
vedligeholdelse af ejendommen. Den øvrige vedligeholdelse af ejendommen omfatter ad hoc
reparationer på fælles tekniske installationer herunder bygningens varme-, vand- og
afløbssystem, belysning på indvendige og udvendige fællesarealer, vedligeholdelse af gård
m.m.
Der er i 10-års budgettet afsat et beløb på kr. 1.150.000 ekskl. moms. faldende til 1.000.000
ekskl. moms af pr. år til øvrige vedligeholdelsesudgifter. Ejendommens udgifter til løbende
vedligeholdelse forventes at kunne reduceres i takt med, at der bliver udført planlagt renovering
af ejendommens konstruktioner og installationer.

5.9

Teknisk  rådgivning
I forbindelse med visse af de foreslåede arbejder må det anbefales, at der medvirker en
rådgivende ingeniør, således at de optimale løsninger vælges.
Teknisk rådgivning vil typisk omfatte detaljeret fastlæggelse af arbejdernes omfang, opstilling af
budget, udformning af udbudsmateriale inkl. tegningsmateriale, afholdelse af licitation,
kontrahering med den billigste entreprenør, fagtilsyn med arbejdernes udførelse, byggeledelse,
afholdelse af byggemøder, afholdelse af afleveringsforretning, udformning af byggeregnskab
m.v.
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5.10

10-års  budget
Der er i forbindelse med tilstandsvurderingen udarbejdet et budget for de næste 10 års drift og
vedligeholdelse af ejendommen. De vedligeholdelsesarbejder, der er forslået i rapporten er sat
ind i budgettet efter vores vurdering af behovet for at få udført disse arbejder. Vi har således
udført en prioritering af opgaverne, men vi anbefaler, at vi i fællesskab, bestyrelsen og Alm &
Thomsen ApS, prioriterer opgaverne efter foreningens ønsker sammenholdt med behovet for
vedligeholdelse.
De opgaver, der efter vores vurdering har højst prioritet, er naturligvis placeret i de første år.
Derudover er udgiften til nogle opgaver markeret med hhv. rød, gul, grå farve og udgiften til
andre opgaver, er ikke farvet. Den røde farve markerer opgaver, som vi mener, er meget vigtige
at få udført, og som vi vil anbefale, udføres tidsmæssigt som angivet i budgettet. Den gule farve
markerer opgaver, som vi mener, er vigtige at få udført, men evt. kan udskydes få år i forhold til
vores tidsmæssige placering af opgaven. Opgaver, der ikke er markeret med en farve, er
opgaver, som vi anbefaler udført, men udførelsestidspunktet har ikke stor betydning for
ejendommens vedligeholdelse for at modvirke forfald af bygningsdele. Den grå farve markerer
opgaver, som allerede er besluttet og igangsat.
I 10-års budgettet er ikke medtaget udgifter til bitrapper, da dette arbejde er under udførelse.
Vi har foreslået at gruppetavler samt elinstallationer i boliger udskiftes, men udgifter til disse
arbejder er ikke medtaget i 10-års budgettet, fordi det er udgifter, der forventes at skulle
afholdes individuelt af den enkelte beboer.
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6.0

Oversigt  over  overslagspriser
Nedenfor er der opstillet en samlet oversigt over de foreslåede arbejder. Arbejderne er ikke
prioriteret. Priserne er ekskl. moms, rådighedsbeløb til uforudseelige udgifter samt beløb til
teknisk rådgivning.
Position

Arbejde

Budgetpris

5.1.1

Pudsreparationer, kælderydervægge og sokler, beton

ca. kr.

200.000

5.1.1

Etablering af bedre udluftning af kælderen

ca. kr.

50.000

5.1.1

Etablering af pumpesumpe i lavereliggende kælder

ca. kr.

100.000

5.1.1

Fjernelse af plastmaling på kældervægge inkl. Ny
Malerbehandling

ca. kr.

250.000

5.1.2

Partielle udbedringer af kældergulve

ca. kr.

110.000

5.2.1

Supplerende undersøgelser af brandkamme

ca. kr.

15.000

5.2.2

Udskiftning af defekte sten mv.

ca. kr.

500.000

5.2.2

Delvis omfugning af facaderne

ca. kr.

700.000

5.2.2

Udbedring af revner i facader

ca. kr.

100.000

5.2.2

Reparation af sålbænke

ca. kr.

300.000

5.2.2

Overfladebehandling af sålbænke

ca. kr.

500.000

5.2.2

Montering af manglende riste ved murgennembrydninger ca. kr.

10.000

5.2.2

Afrensning af facader

ca. kr.

1.500.000

5.3.1

Stedvis udskiftning af kalfatringsfuger

ca. kr.

75.000

5.3.2

Malerbehandling af opgangs- og kælderdøre

ca. kr.

110.000

5.3.2

Udskiftning af kalfatringsfuger, udv. Døre

ca. kr.

200.000

5.3.3

Malerbehandling af kældervinduer (udvendigt)

ca. kr.

170.000

5.3.5

Rep. af skader på pudsede lofter i kælder

ca. kr.

150.000

5.3.5

Efterisolering af etageadskillelse mellem 5. sal og loft

ca. kr.

350.000

5.5.2.1

Renovering af varmecentraler, varmtvandsbeholdere

ca. kr.

500.000

5.5.2.2

Reparation af isolering på varmerør i kælder og loft

ca. kr.

30.000

Udskiftning af centralvarmeanlægget

ca. kr.

10.000.000
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5.5.3.1

Udskiftning af vandstik

ca. kr.

560.000

5.5.3.2

Udskiftning af brugsvandsinstallation

ca. kr.

7.500.000

5.5.4.1

Udskiftning af faldstammer

ca. kr.

7.000.000

5.5.4.2

Udskiftning af gulvafløb

ca. kr.

7.800.000

5.5.5

TV-inspektion af kloak

ca. kr.

60.000

5.5.6.1

Udskiftning af stikledninger

ca. kr.

200.000

Udskiftning af hovedbly

ca. kr.

60.000

Udskiftning af ejendomstavler

ca. kr.

187.000

Udskiftning af hovedledninger

ca. kr.

175.000

Udskiftning af stigeledninger

ca. kr.

870.000

Indbygning af 1 stk. fejlstrømsafbryder i gruppetavle

ca. kr.

1.200

Udskiftning af gruppetavler (ca. pr. bolig)

ca. kr.

6.000

5.5.6.3

Udskiftning af elinstallationer i fællesområder

ca. kr.

256.000

5.5.8.1

Etablering af lysinstallationer over opgangsdøre

ca. kr.

127.500

5.5.8.3

Udskiftning af lysinstallationer på hovedtrapper

ca. kr.

539.000

5.5.8.4

Udskiftning af lysinstallationer på bagtrapper

ca. kr.

348.000

5.5.8.5

Udskiftning af lysinstallationer i kældre

ca. kr.

875.000

5.5.9

Rensning af aftrækskanaler

ca. kr.

120.000

5.6.1

Rep. af pudsskader på undersider af trappeløb og repos ca. kr.

150.000

5.6.1

Renovering af trappeopgange

ca. kr.

3.480.000

5.6.2

Rep. af pudsskader på undersider af trappeløb og repos ca. kr.

100.000

5.6.2

Forbedret ventilation i kælderbitrapper (nederste løb)

ca. kr.

80.000

5.6.2

Udskiftning af kælderdøre i bitrapper

ca. kr.

435.000

5.6.3

Renovering af udvendige kældertrapper

ca. kr. 30.000 pr. trappe

5.6.3

Udskiftning af udvendige kældertrapper

ca. kr. 65.000 pr. trappe

5.6.4

Udbedring og malerbehandling af stålhegn

ca. kr.

120.000

5.6.4

Omlægning af chausséstens belægninger

ca. kr.

110.000

5.8.

Øvrige vedligeholdelsesudgifter

ca. kr.

1.150.000

5.5.6.2
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Pkt.

Bygningsafsnit

A/B Gullfoss

5.1
5.1.1
5.1.1
5.1.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.2
5.2.2
5.2.2
5.2.2
5.2.2
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.2
5.3.3
5.3.5
5.3.5
5.5
5.5.2.1
5.5.2.2
5.5.2.2
5.5.3.1
5.5.3.2
5.5.4.1
5.5.4
5.5.5
5.5.6.1
5.5.6.1
5.5.6.1
5.5.6.1
5.5.6.1
5.5.6.3
5.5.8.1
5.5.8.3
5.5.8.4
5.5.8.5
5.5.9
5.6
5.6.1
5.6.1
5.6.2
5.6.2
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.4
5.7

Fundamanter og kælder
Pudsreparationer, kælderydervægge og sokler, beton
Etablering af bedre udluftning af kælderen
Etablering af pumpesumpe i lavereliggende kælder
Fjernelse af plastmaling på kældervægge og ny maling
Partielle udbedringer af kældergulve
Klimaskærm
Supplerende undersøgelser af brandkamme
Udskiftning af defekte sten mv.
Delvis omfugning af facaderne
Udbedring af revner i facader
Reparation af sålbænke
Overfladebehandling af sålbænke
Montering af manglende riste ved murgennembrydninger
Afrensning af facader
Øvrige primære bygningsdele
Stedvis udskiftning af kalfatringsfuger
Malerbehandling af opgangs- og kælderdøre
Udskiftning af kalfatringsfuger, udv. Døre
Malerbehandling af kældervinduer (udvendigt)
Rep. af skader på pudsede lofter i kælder
Efterisolering af etageadskillelse mellem 5. sal og loft
Tekniske installationer
Renovering af varmecentraler, varmtvandsbeholdere
Reparation af isolering på varmerør i kælder og loft
Udskiftning af cantralvarmeanlægget
Udskiftning af vandstik
Udskiftning af brugsvandsinstallation
Udskiftning af afløbssystemet
Udskiftning af gulvafløb
TV-inspektion af kloak
Udskiftning af stikledninger
Udskiftning af hovedbly
Udskiftning af ejendomstavler
Udskiftning af hovedledninger
Udskiftning af stigeledninger
Udskiftning af elinstallationer i fællesområder
Etablering af lysinstallationer over opgangsdøre
Udskiftning af lysinstallationer på hovedtrapper
Udskiftning af lysinstallationer på bagtrapper
Udskiftning af lysinstallationer i kældre
Rensning af aftrækskanaler
Fællesarealer
Rep. af pudsskader på undersider af trappeløb og repos
Renovering af trappeopgange
Rep. af pudsskader på undersider af trappeløb og repos
Forbedret ventilation i kælderbitrapper (nederste løb)
Udskiftning af kælderdøre i bitrapper
Renovering af udvendige kældertrapper
Udbedring og malerbehandling af stålhegn
Omlægning af chausséstens belægninger
Byggeplads, 10-20 %
Uforudseelige udgifter, 10 %
Teknisk rådgivning, 7 %
Øvrige vedligeholdelsesudgifter
Moms, 25 %
Samlede omkostninger i alt inkl. moms
5.9
5.8

Karakter

1-9

5-6
5-6
7
6
4-5
5-6
4-7
4
4
7
7
5
4
6
7
9
2
5

7
6
6
6
8-9
6-7
6-7
-

2
7
5
7
6
9
4-6
5-8
2-5

2013
0

3.625.000
15.000
500.000
700.000
100.000
300.000
500.000
10.000
1.500.000
425.000
75.000
200.000
150.000
16.450.000
500.000
30.000
560.000
7.500.000
7.000.000
800.000
60.000

765.000
150.000
100.000
80.000
435.000

3.189.750
2.445.475
1.883.016
1.150.000
7.483.310
37.416.551

100.000

2014

2015

10-års budget

2019
0

2020

0

2021

0

2022

0

0

0

0

2018

0

0

0

2017

0

0

0

2016

0

0

610.000
200.000
50.000
250.000
110.000
0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

2.265.500

0

1.492.000

170.000

0

0

170.000

10.120.000

480.000

120.000
480.000

480.000

480.000

480.000

480.000

480.000

256.000
127.500
539.000
348.000
875.000
120.000
480.000

90.000
69.000
53.130
1.000.000
453.033
2.265.163

600.000

600.000

0

0

480.000

411.825
315.733
243.114
1.000.000
1.179.043
5.895.214

10.000.000

480.000

295.800
226.780
174.621
1.000.000
917.300
4.586.501

200.000
60.000
187.000
175.000
870.000

560.000

72.000
55.200
42.504
1.000.000
412.426
2.062.130

80.000

480.000

1.590.000
1.219.000
938.630
1.000.000
3.836.908
19.184.538

175.500
134.550
103.604
1.000.000
645.913
3.229.567

0
0
0
1.000.000
250.000
1.250.000

97.500
74.750
57.558
1.000.000
469.952
2.349.759

0

460.000
110.000

350.000
120.000

120.000
530.000

300.000
120.000
110.000
181.500
139.150
107.146
1.000.000
659.449
3.297.244

August 2012
Sag nr. 12.045A

10-års sum

710.000
200.000
50.000
100.000
250.000
110.000
3.625.000
15.000
500.000
700.000
100.000
300.000
500.000
10.000
1.500.000
1.055.000
75.000
110.000
200.000
170.000
150.000
350.000
30.447.500
500.000
30.000
10.000.000
560.000
7.500.000
7.000.000
800.000
60.000
200.000
60.000
187.000
175.000
870.000
256.000
127.500
539.000
348.000
875.000
360.000
4.855.000
150.000
3.480.000
100.000
160.000
435.000
300.000
120.000
110.000
6.103.875
4.679.638
3.603.321
10.150.000
16.307.333
75.971.667

