4.5.6

Elinstallationer

4.5.6.1

Stærkstrømsforsyning, hovedbly og ejendomstavler
Konstruktioner:
Ejendommen forsynes fra T-muffer og miniskabe via stikledninger frem til hovedbly placeret i
trappeopgange.
Fra hovedbly er ejendomstavler og lejligheder forsynet. Ejendomstavlerne for
fællesinstallationer med tilhørende afregningsmålere er primært placeret sammen med
hovedbly på hovedtrapperne.
Tavler for varmecentraler og vaskerier er placeret i eller ved de respektive varmecentraler og
vaskerierne de forsyner.
Hovedledningerne er ført fra hovedbly via kælder op til gruppetavler med afregningsmålere i
boligerne.
Hovedledningerne består af en kombination af oprindelige blyarmerede kabler, samt nyere
plastisoleret kabler hvor den oprindelig installation er udskiftet. .
Hovedledninger til boligerne er generelt udført som 1 faset installationer, i flere boliger har
andelshaver på egen foranstaltning fremført 3 faset installation.
Der blev observeret steder hvor låget på træklemkasserne for hovedledningerne manglerede,
eller var defekte så kapsling ikke var intakt. Dette er hverken lovligt eller hensigtsmæssigt da
der er blotlagte strømførende ledninger, da dette medfører risikoen for nedbrud på installationen
som vil forårsage driftsvigt, eller i værste tilfælde kan betyde personskader
Ejendomstavler placeret på trappeopgange forsyner alle fællesinstallationerne i ejendommene
herunder det udvendige belysning, hoved- og bagtrappelys, loft- og kælderlys mv.
Varmecentral- og vaskeritavlerne forsyner primært installationer, maskiner og tekniske anlæg
mv. i pågældende rum.
I takt med behovet er opstået er store dele af det oprindelige tavlemateriel blevet udskiftet, samt
suppleret med tavlekomponenter, gruppeafbrydere og fejlstrømsafbrydere. Derfor består
ejendomstavlerne af, en blanding af oprindelige tavler med sort bakelit sikringsmateriel, samt
tavler med nyere sikringsmateriel monteret i UG-kasse (plastisoleret kapslet) påmonteret de
oprindelige træmålerramme eller komplet nye plastisolerede tavler og målerrammer.
Sikringsmateriellet i tavlerne består nyere og ældre gruppeafbrydere med smeltesikringer eller
automatsikringer.
Generelt mangler tavlerne påkrævede opmærkninger for de enkelte gruppeafbrydere omkring
tilhørsforhold og maksimale sikringer mv.
Tavlerne var generelt suppleret med fejlstrømsafbrydere. Det var ikke muligt at vurderer om
installerede fejlstrømsafbrydere overholder de lovmæssige krav.
Der er tidligere vedtaget ved lov at der i eksisterende tavler inden d. 1. juli 2008 skal udføres
ekstrabeskyttelse ved brug af fejlstrømsafbrydere af typen HPFI-afbrydere.
Eksisterende fejlstrømsafbryder af typen HFI-afbrydere er også lovlige. Dog kan disse
fejlstrømsafbrydere ikke udkoble pulserende fejlstrømme, som er en type af fejlstrømme som
ses i forbindelse med anvendelse af elektronisk udstyr. Hvorimod fejlstrømsafbrydere af typen
HPFI- og PFI-afbrydere kan udkoble pulserende fejlstrømme.
Det tillades at undlade fejlstrømsafbrydere foran gruppeafbrydere for specifikke tekniske anlæg,
hvor det ikke ønskes på grund af driftstekniskes årsager. Det kræver dog at installationen
opfylder andre krav.
(Husk at fejlstrømsbryderne skal funktionstestes ”testknap” jf. leverandørens anvisninger,
således relæet bliver ”motioneret” for at sikre korrekt funktion)
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Stand:
Stik-, hovedledninger og hovedbly:
Stik- og hovedblys oprindelse (alder) kendes ikke.
Den normale levetid for en installation er ca. 30-50 år, dog viser erfaringerne at levetiden typisk
er væsentlig længere, afhængigt af installationens anvendelse, belastning, og miljøet
installationen er monteret i.
Den del af stik- hovedledninger og hovedbly som kunne besigtiges vurderes at være af ældre
dato, hvoraf flere af installationerne fremstod nedslidte, hvorfor det vurderes at den resterende
levetid for stik-, hovedledninger og hovedbly er begrænset og det anbefales at installationen
udskiftes inden for en nærmere tidshorisont.
Stikledninger og hovedbly bør udskiftes inden for en nærmere tidshorisont. Hovedbly for
Leifsgade 17-19-21 er udskiftet.
Karakter 3-7
Ejendomstavler:
De besigtigede ejendomstavler af ældre dato, men fremstår generelt i en acceptabel
aldersvarende stand og var uden visuelle tegn på fejl og mangler.
Normal er en tavle tekniske levetid 30-40 år, dog viser erfaringerne at levetiden typisk er
væsentlig længere.
Da størstedel af tavler og tavlemateriel vurderes at være mere en 30-40 år, antages dets
maksimale tekniske levetid overskredet. Dette betyder at der er stor sandsynlighed for
hyppigere nedbrud på tavlemateriellet, hvilket kan forårsager driftsvigt og i værste tilfælde kan
udgøre en potentiel brandfare.
Flere af ejendomstavlerne er udført med brandbart materiale og placeret i træskabe på
hovedtrapper, som var lovligt ved udførelsen af installationerne.
I nye byggerier er det ikke længere lovligt at, have tavler udført i brandbare materialer i fælles
adgang- og flugtveje.
Det anbefales at ejendomstavlerne udskiftes inden for en nærmere tidshorisont.
Karakter 4-5
Varmecentral- og vaskeritavler:
Fællestavler for vaskerier og varmecentraler er udskiftet til en tavler i plastmateriale og fremstår
i god aldersvarende stand.
Karakter 2-3
Foranstaltninger:
Det anbefales at udskifte hovedbly, stik- og hovedledninger fra byggeriet oprindelse inden for en
nærmere tidshorisont.
I forbindelse med udskiftning af stik- og hovedledninger bør det overvejres at forøge
leveringsomfanget (antal ampere) til ejendommene, samt ændre på hele forsyningens
opbygningen således at installationen opdeles på flere afgange, hvilket medfører større
driftssikkerhed. Denne overvejelse er ikke medtaget i overslagspris.
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Forudsætning for overslagspris for udskiftning af stik- og hovedledninger for fællesinstallationen
og boligerne.
Stik- og hovedledninger udføres som kabelinstallationer med samme leveringsomfang (antal
ampere), fremføring og forsyningsstruktur som nuværende installation.
Der etableres nye føringsveje i kælder.
Eksisterende lodrette føringsveje anvendes til føring af nye hovedledninger.
Eksisterende målerrammer og gruppetavler i boliger skiftes ikke.
Stikledningen for forretningerne udskiftes ikke.
Hovedbly etableres som plastisolerede tavler tilsvarende den allerede udskiftet for Leifsgade
17-19-21
Ekskl. nedtagning af inventar i boliger, reparationer af følgeskade, samt omkostninger til
forsyningsselskab.
Udskiftning af stikledninger forventes at beløbe sig til ca. kr. 230.000 ekskl. moms, afhængigt af
kompleksiteten
Udskiftning af hovedbly forventes at beløbe sig til ca. kr. 115.000 ekskl. moms, afhængigt af
kompleksiteten
Udskiftning af ejendomstavler forventes at beløbe sig til ca. kr.120.000 ekskl. moms, afhængigt
af kompleksiteten
Udskiftning af hovedledninger forventes at beløbe sig til ca. kr. 1.470.000 ekskl. moms,
afhængigt af kompleksiteten.
Det anbefales som minimum at få gennemgået ejendomstavlerne, så det sikres at tavlerne er
forsynet med de lovmæssige fejlstrømsafbrydere.
Dertil anbefales det af driftsmæssige årsager at fejlstrømsafbrydere af typen HFI-og FIafbrydere udskiftes og at der udføres test af øvrige fejlstrømsafbrydere for at sikre korrekt
funktion.
Udskiftning af 1 stk. 40A fejlstrømsafbrydere forventes at beløbe sig til ca. 2.000kr. ekskl. moms
afhængig af kompleksiteten. (Arbejdet udføres på spændingsløse tavle.)
Opsætning af 1 stk. 40A fejlstrømsafbrydere forventes at beløbe sig til ca. 3.000kr. ekskl. moms
afhængig af kompleksiteten. (Arbejdet udføres på spændingsløse tavle.)
Test af 1 stk. HFI/HPFI-afbrydere forventes at beløbe sig til ca. 1.500kr. ekskl. moms.
Det anbefales at ejendomstavler udskiftes inden for en 10 årigt periode.
Forudsætning for udskiftning af ejendomstavler.
Nye tavler udføres som UG-tavler (plastisolerede tavler).
Tavlerne bestykkes som eksisterende
Tavlerne placeres som nuværende
Eksisterende installationer kan genanvendes uden ændringer.
Ekskl. efterreparationsarbejder, f.eks. lukning af gennemføringer, malerarbejder mv.
Udskiftning af ejendomstavlerne i kælderen og trappeopgangen for fællesinstallationen
forventes at beløbe sig til ca.25.000 kr. ekskl. moms, afhængigt af kompleksiteten.
4.5.6.2

Elinstallation i bolig
Konstruktioner:
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Erfaringer fortæller at størstedelen af oprindelige elinstallationer og kontaktmateriel helt eller
delvist er udskiftet i ældre boliger tilsvarende de som tilhører andelsforeningen.
I den besigtigede bolig vurderes det ud kontaktmateriellet samt montageformen, at
installationen består af den oprindelige installationen udført som stofledninger i stålrør.
I boliger hvor det kun er kontaktmateriellet som er udskiftet, vurderes installationen at være fra
ejendommens oprindelse, og antages udført som stofledninger ført i træklemmekasser og
stålrør i vægge.
I boliger med udskiftede installationer, antages installationen udført som plastisolerede kabler
og plastisoleret enkelt leder (PVL) ført i eksisterende stålrør eller nye plastrør
I den besigtigede bolig var boligtavlen en ældre UG-tavle (plastisoleret kapsling) monteret på
den oprindelige træmålerramme.
Boligtavlen var forsynet med det lovpligtige fejlstrømsafbryder.
Findes der boliger hvor tilhørende tavle ikke har fået indbygget fejlstrømsafbrydere af typen
HPFI- eller HFI-fejlstrømsafbryder, er det efter normale andelsforeningsvedtægter den enkelte
andelshaveres ansvar at sørge for at dette indbygges i tavlen, således at tavlen opfylder
lovkrav.
Stand:
Installationer:
I boliger med installationer fra ejendommens oprindelse udført som stofledninger i rør, vurderes
installationerne at være væsentlig overskredet den maksimale anbefalede levetid, således at
der er stor sandsynlighed for nedbrud på installationen, hvilket kan forårsager driftsvigt.
Det må påregnes at stofisoleringen på ledningstrækkene er forvitret, og at der ikke kan arbejdes
med installationerne uden, at der skal trækkes nye plastisolerede ledninger.
Der ikke er udført beskyttelsesleder (jord) i installationer fra ejendommen oprindelse. I boliger
hvor installationerne er udskiftet, antages det at installationen er udført efter gældende regler for
udførelsestidspunktet.
Karakter 3-7
Kontaktmateriel:
I den besigtiget bolig var kontaktmaterialet udskiftet, og fremstod i generelt i fornuftig
aldersvarende stand og der var ingen visuelle tegn fejl og mangler.
For kontaktmateriel som er mere end 30-50 år, antages dets maksimale anbefalede levetid
væsentlig overskredet, således at der er stor sandsynlighed for hyppigere nedbrud på
materiellet, hvilket kan forårsager driftsvigt og i værste tilfælde udgøre en brandfare.
Det anbefales at kontaktmateriellet udskiftes inden for en kort tidshorisont
Karakter 3-7
Antal stikkontakter:
Det vurderes at i boliger med installationer fra ejendommens oprindelse at antallet af
stikkontakter i underkanten af nutidens standard, hvor der er påkrævet 1 stk. stikkontakt pr.
påbegyndt 4m2 i beboelsesrum, samt 3 stk. disponible stikkontakter i køkkenet.
I boliger som er renoveret må det antages at antallet af stikkontakter overholder krav til antal af
stikkontakter ved renoveringstidspunktet.
Målerrammer i boliger:
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For boliger med de oprindelige gamle træmålerrammer, anbefales det at få udskifte
målerrammen i nær fremtid, da dens maksimale levetid er overskredet, således der er
sandsynlig for hyppigere driftssvigt. Hertil skal bemærkes at målerrammer er i brandbart
materiale som i værste tilfælde udgør en potentiel brandfare.
Karakter 3-7
Gruppetavler i boliger:
I besigtigede boliger var de oprindelige boligtavler udskiftet. Tavlerne var udført som UG-tavler i
plastisoleret udførelse.
Gruppetavlerne fremstår i god aldersvarende stand og var uden visuelle tegn på fejl. De
vurderes generelt at have en restlevetid over 10-20 år ved uændret brug af boligen.
Hvis der findes boliger med tavler fra ejendommens oprindelse, anbefales det at udskifte tavlen
i nær fremtid, da dens maksimale tekniske levetid er overskredet, således at der er
sandsynlighed for nedbrud på tavlen, hvilket kan forårsager driftsvigt og i værste tilfælde kan
udgøre en potentiel brandfare.
Karakter 3-7
Foranstaltninger:
Installationer:
Efter normale andelsforeningsvedtægter, er det den enkelte andelshavers ansvar at sikre at
elinstallationerne inden i deres bolig er lovlig, samt sørger for at vedligeholde og forny
elinstallationerne efterhånden som behovet opstår.
I boliger som er med kontaktmateriel mere en 30-50 år, anbefales det at materiellet skiftet af
drifts- og sikkerhedsmæssige hensyn.
Det anbefales at hver bolig for foretages et elinstallationseftersyn, hvor installationerne
kontrolmåles og gennemgås for evt. skjulte og synlige fejl og mangler samt ulovligheder.
El-eftersyn for lejligheder på ca. 50-60m2 forventes at beløbe sig til ca. 5.000 kr. ekskl. moms.
Ekskl. udbedringer af evt. konstaterede fejl og mangler.
Nye elinstallationer i en bolig.
Forudsætning for overslagspris.
Bestykning af kontaktmaterialet i boligen udføres efter nutidens standard krav.
Eksisterende rør i vægge og lofter kan genanvendes for fremføring af nye installationer.
Nye installationen udføres delvis synlige og skjulte.
Ekskl. lukning af evt. udførte huller og reparationsarbejde.
Ekskl. belysningsarmaturer og telefon- og antenneinstallationer.
Ekskl. udskiftning af gruppetavlen.
Arbejdet alene for el forventes at beløbe sig til ca. 75.000 ekskl. moms.
Overslagspris er for en lejlighed på ca. 50-60m2
Kontaktmateriel:
Det anbefales at der suppleres op med flere stikkontakter i boliger, som kun er med det
oprindelige antal stikkontakter.
Supplering af stikkontakter forventes at beløbe sig til ca. 2.500 kr. ekskl. moms. pr. stikkontakt
inkl. 10 meters synlig installation, afhængigt af kompleksiteten.
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Udskiftning af 1 stk. afbryder forventes at beløbe sig til ca. 750 kr. ekskl. moms, afhængigt af
typen på afbryderne samt kompleksiteten.
Udskiftning af 1 stk. stikkontakt forventes at beløbe sig til ca. 750 kr. ekskl. moms, afhængigt af
typen på stikkontaktet samt kompleksiteten.
Udskiftning af 1 stk lampeudtag forventes at beløbe sig til ca. 1000 kr. ekskl. moms, afhængigt
af typen på lampeudtaget samt kompleksiteten.
Gruppetavle / Målerramme::
Det anbefales at udskifte de oprindelige træmålerrammer.
Udskiftning af målerrammen for en bolig forventes at beløbe sig til ca. 4.000kr. ekskl. moms.
Hvis der er boliger med tavler fra byggeriets oprindelse, så anbefales at den skiftes, så.
Udskiftning af gruppetavle (UG6) i en bolig forventes at beløbe sig til ca. 4.500kr. ekskl. moms.
Af driftsmæssige årsager anbefales det at udskifte fejlstrømsafbrydere af type HFI-afbrydere i
gruppetavlerne.
Det anbefales at der foretages kontrolmåling / test af eksisterende HPFI- fejlstrømsafbrydere,
for at sikre at fejlstrømsafbryderne er fejlfrie og fungerer efter hensigten.
Indbygning af 1 stk. fejlstrømsafbryder (HPFI) i gruppetavler for boligen forventes at beløbe sig
til ca. 3.000 kr. ekskl. moms, afhængig af kompleksiteten.
Udskiftning af 1 stk. 40A fejlstrømsafbrydere forventes at beløbe sig til ca. 2.000kr. ekskl. moms
afhængig af kompleksiteten. (Arbejdet udføres på spændingsløse tavle.)
Test af 1 stk. HFI/HPFI-afbrydere forventes at beløbe sig til ca. 1.500kr. ekskl. moms.
4.5.6.3

Elinstallation i fællesområder
Konstruktioner:
I kraft med at fællesinstallationen igennem tiderne er blevet udskiftet, suppleret og vedligeholdt
som behovet er opstået, består installationerne som en kombination af oprindelige installationer
som stofisolerende ledere i stålrør, blyarmerede kabler samt ældre og nyere plastisolerede
kabelinstallationer.
I varmecentralen og vaskeriet er består forsyninger til tekniske anlæg, komponenter og
maskiner primært af ældre kabelinstallationer.
I kælderen blev der observeret ”installationsmateriel” som manglede låg, hvilket betyder at der
er blotlagte strømførende ledninger.
Dette er ikke lovligt eller hensigtsmæssigt, da dette medfører risikoen for nedbrud på
installationen som vil forårsage driftsvigt, eller i værste tilfælde kan betyde personskader.
Samtidigt blev der observeret flere installationer som vurderes ikke længere at være i brug. Det
anbefales generelt at alle installationer som ikke længere er i anvendelse demonteres og
bortskaffes
Stand:
Generelt var besigtigede kabelinstallationer i god aldersvarende stand og uden visuelle tegn på
fejl og mangler, dog vurderes det at dele af den ældre kabelinstallation at være nedslidt og
derfor er der sandsynlighed for hyppigere nedbrud på installationen, hvilket forårsager driftsvigt
og i værste tilfælde kan udgøre en potentiel brandfare.
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En kabelinstallation har normalt en levetid på 30-50 år, dog viser erfaringerne at levetiden typisk
er væsentlig længere, alt efter anvendelse og miljøet kablet er installeret i
De oprindelige installationer udført som stofledninger i stålrør eller blyarmeret kabler, antages at
være så nedslidt at der er stor risiko for nedbrud på den pågældende installation som herved vil
forårsage driftssvigt og i værste tilfælde kan udgøre en potentiel brandfare
Det må påregnes at stofisoleringen på ledningstrækkene er forvitret, og at der ikke kan arbejdes
med installationerne uden, at der skal trækkes nye plastisolerede ledninger
Karakter 3-8
Generelt bestod det besigtigede kontaktmateriel i fin aldersvarende stand og var uden visuelle
tegn på fejl og mangler. Dog vurderes en del af det ældre kontaktmateriellet at være i en alder
så materiellet er nedslidt, hvilket medfører en større risiko for nedbrud på installationen, hvilket
forårsager driftsvigt og i værste tilfælde kan udgøre en potentiel brandfare.
Kontaktmateriel har normalt en teknisk levetid på 30-40 år, alt efter anvendelsen af materialet,
dog viser erfaringerne at levetiden typisk er væsentlig længere.
Karakter 3-8
Foranstaltninger:
Det anbefales som minimum at fællesinstallationerne gennemgås og testes for fejl og mangler.
Fejlbehæftede og ulovlige installationer udbedres eller udskiftes herefter.
Forudsætning for overslagspris.
Afsat 40 timer til kontrol og test af fællesinstallationer og udarbejdelse af rapport. Udarbejdelse
af rapport forventer at beløbe sig til ca. 20.000kr. ekskl. moms og udbedring af konstaterede
fejl- og mangler samt ulovlige installationer (Overslagspris er ud fra det er udført af en
elinstallatør)
Det anbefales at oprindelige installationer med stofledninger i stålrør, ældre kabelinstallationer
og kontaktmateriel(over 30-50 år) skiftes inden for en kort tidshorisont.
Forudsætning for overslagspris.
Det antages at omfanget af oprindelige installationer med stofledninger i stålrør, ældre
kabelinstallationer og kontaktmateriel som er nedslidte udgør ca. 60% af det samlede
installationsomfang.
Regnet med et samlet kælderareal for ejendommen på 3500m2.
Alle installationer udføres som synlige kabelinstallationer.
Ekskl. reparationer af evt. følgeskader.
Installationsarbejdet forventes at beløbe sig til ca. 265.000 kr. ekskl. moms, afhængigt af
kompleksiteten og reelt omfang.
4.5.7

Svagstrømsinstallationer

4.5.7.1

Dørtelefoner
Konstruktioner:
Der er i ejendommen etableret porttelefonanlæg.
Ved adgangsdøre til hovedopgangene er monteret hovedstationer med kaldeknap for hver
bolig.
I hver bolig er der i entréen ved hoveddøren afsat en svartelefon, for åbning af opgangsdør.
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Porttelefonanlæggene er opbygget med strømforsyningerne placeret i opgangene.
Porttelefonanlægget er af fabrikat Siedle.
Stand:
Porttelefonanlægget er af ældre dato og fremstår i rimelig aldersvarende. Det antages at
anlægget fungerer efter hensigten.
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, for information omkring gældende regler for
ændring af porttelefonanlægget, så det sikres at porttelefonanlægget stadigvæk er
funktionsdygtigt og senere vedligeholdelse kan finde sted.
4.5.7.2

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

4.5.7.3

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

4.5.7.4

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.

4.5.8

Belysningsanlæg

4.5.8.1

Udendørsbelysning
Konstruktioner:
Der er ikke etableret udvendig belysning over hovedopgangsdøre.
I baggården er de udvendige belysningsarmaturer generelt monteret på facader over
bagtrappedøre, udvendige kælderdøre, i porten til ”baggård” og i terræn i ”baggården”.
Dertil er der placeret nogle armaturer på græsarealet.
Belysningsarmaturer vurderes at være med glødepære eller kompaktlysrør.
Installationen er udført som kabelinstallation ført synligt på facader.
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.
Den udvendige belysningen antages at tændes automatisk via ure og skumringsrelæ.
Stand:
Installationer:
Installationen fremstår generelt i rimelig fornuftig aldersvarende stand, men da installationen er
ført på facader og derfor påvirkes af vejret, betyder det at dets holdbarhed forringes betydeligt i
forhold til normal. Dette medfører en øget sandsynlighed for at installationerne er så forvitret, at
der ikke kan arbejdes på installationen uden at der trækkes nye installationer.
Så længe der ikke skal arbejdes/ændres på installationen, antages det ikke at have nogen
betydning.
Karakter 4-5
Belysningsarmaturer:
Udvendige belysningsarmaturer er af ældre dato..
Generelt fremstod belysningsarmaturerne i fornuftig aldersvarende stand, og var uden visuelle
tegn på fejl og mangler.
Karakter 4-5
Foranstaltninger:
Som udgangspunkt forventes det ikke at der skal ofres væsentlige beløb på det udvendige
belysningen, men der bør reserveres et rådighedsbeløb til løbende vedligeholdelse.
Dog anbefales det som minimum at den udvendige belysning og tilhørende installationerne
gennemgås og testes for fejl og mangler.
Fejlbehæftede og ulovlige installationer udbedres eller udskiftes herefter.
Forudsætning for overslagspris.
Afsat 10 timer til kontrol og test af fællesinstallationer og udarbejdelse af rapport. Udarbejdelse
af rapport forventer at beløbe sig til ca. 5.000kr. ekskl. moms og udbedring af konstaterede fejlog mangler samt ulovlige installationer (Overslagspris er ud fra det er udført af en elinstallatør)
Men ud fra en energimæssig betragtning og armaturenes alder taget i betragtning, så kunne det
godt svare sig at få undersøge om det er rentabelt at udskifte eksisterende udvendige belysning
til nye armaturer med LED-teknologi.
4.5.8.2

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.
Belysningsarmaturerne består af ”stald” armaturer med E27-lyskilder.
Stand:
Lysinstallationer og belysningsarmaturer vurderes til at være i fornuftig aldersvarende stand.
Karakter 3-4
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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.
4.5.8.3

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 trappeautomater som betjenes via tryk på hver etage.
Trappeautomaterne er placeret ved ejendomstavler i opgangene. Det vurderes at
trappeautomaterne er udskiftet ved renoveringen af trappeopgangene.
Efter oplysning fra ejendomsmesteren vides det at, lysinstallationerne ikke er blevet udskiftet i
forbindelsen med renoveringen af trappeopgangene, hvorfor det må antages at installationen
stadig er med oprindelige stålrør med stofisolerede ledninger.
Det vurderes at lysinstallationen ikke er fordelt på flere faser iht. nutidens gældende krav for
fælles- og flugt adgangsveje. Samt at belysningsarmaturerne ikke giver tilstrækkelig og ensartet
lys til at opfylde nutidens krav til lysniveauet for en fælles adgang- og flugtvej, det skal dog
pointeres at gældende krav for udførelsestidspunktet kun skal opfyldes ved etablering af et nyt
belysningsanlæg.
Stand:
Belysningsanlægget er i funktionel rimelig aldersvarende stand.
Da installationen er den oprindelige med stofisolerede ledninger i stålrør, vurderes dets tekniske
levetis for væsentlig overskredet, hvorfor det forøger sandsynligheden for hyppigere nedbrud på
installationen, med driftsvigt som følge.
Det må påregnes at stofisoleringen på ledningstrækkene er forvitret, og at der ikke kan arbejdes
med installationerne uden, at der skal trækkes nye ledninger.
Karakter 6-7.
Foranstaltninger:
Det anbefales som minimum at lysinstallationen på trappeopgange gennemgås og testes for fejl
og mangler.
Fejlbehæftede og ulovlige installationer udbedres eller udskiftes herefter.
Forudsætning for overslagspris.
Afsat 40 timer til kontrol og test af installationer og udarbejdelse af rapport. Udarbejdelse af
rapport forventer at beløbe sig til ca. 20.000kr. ekskl. moms og udbedring af konstaterede fejlog mangler samt ulovlige installationer (Overslagspris er ud fra det er udført af en elinstallatør)
Det anbefales at udskifte de oprindelige stofisolerede ledninger i stålrør på trapperne.
I forbindelse med udskiftning af installationen udføres den nye installation efter gældende krav
og regler for lysinstallationer i flugt- og fællesadgangsveje. Endvidere anbefales det at hæve
lysniveauet på opgangene, idet det nuværende lysniveau vurderes til ikke at overholde nutidens
gældende regler for fællesadgangsveje på 100 lux.
For at opnå 100 lux på trappeopgangene vurderes det at, det krævet at eksisterende
belysningsarmaturer udskiftes, samt der suppleres med armaturer. I forbindelse med udskiftning
med belysningsarmaturer bør det overvejes at etablerer lysstyring på trapperne med
bevægelsesmeldere for automatisk tænd/sluk af lyset.
Forudsætning for overslagspris på nye installationer.
Stålrør i vægge kan genanvendes for fremføring af ny installation.
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Ny installation for montering af nye armaturer på mellemrepos føres i ledningskanaler.
Etablering af 1 stk. nyt armatur pr. mellemrepos og udskiftning af eksisterende armaturer.
Etablering af automatisk styring af belysningen ved anvendelse af belysningsarmaturer med
integreret bevægelsesmeldere.
Indbygning/tilbygning af nye gruppeafbrydere i af ejendomstavlen.
Ekskl. reparationer og malerarbejder.
Arbejdet forventes at beløbe sig til ca. 1.250.000kr. ekskl. moms.
Overslagspris er afhængigt af armaturvalg og kompleksiteten.
4.5.8.4

Belysning på bagtrapper
Konstruktioner:
Lysinstallationerne er udført som stofledninger i delvist skjulte rør. Belysningsarmaturerne er
monteret på repos og er ældre armaturer med E27 fatning på træunderlag og E27 lyskilder som
er uøkonomiske og giver ikke tilstrækkeligt lys.
Belysningen tændes via tryk placeres ved indgangsdør og på repos.
Der er ikke fremført beskyttelsesleder i installationen det vurderes at lysinstallationen ikke er
fordelt på flere faser iht. nutidens gældende krav for fælles- og flugt adgangsveje. Samt at
belysningsarmaturerne ikke giver tilstrækkelig og ensartet lys til at opfylde nutidens krav til
lysniveauet for en fælles adgang- og flugtvej, det skal dog pointeres at gældende krav for
udførelsestidspunktet kun skal opfyldes ved etablering af et nyt belysningsanlæg.
Stand:
Lysinstallationen vurderes at være overskredet dens maksimale anbefalede levetid, således at
der er større sandsynlighed for nedbrud, hvilket forårsager driftsvigt.
Belysningsarmaturerne var uden visuelle tegn på fejl og mangler og fungere efter hensigten,
dog er deres tekniske levetid overskredet og derfor antages det at der er sandsynlighed for
hyppigere fejl, som kan forårsage nedbrud.
Det anbefales at lysinstallationer og belysningsarmaturer udskiftes inden for en kort
tidshorisont.
Karakter 6-7.
Foranstaltninger:
Det anbefales som minimum at lysinstallationen på trappeopgange gennemgås og testes for fejl
og mangler.
Fejlbehæftede og ulovlige installationer udbedres eller udskiftes herefter.
Forudsætning for overslagspris.
Afsat 40 timer til kontrol og test af installationen og udarbejdelse af rapport. Udarbejdelse af
rapport forventer at beløbe sig til ca. 20.000kr. ekskl. moms og udbedring af konstaterede fejlog mangler samt ulovlige installationer (Overslagspris er ud fra det er udført af en elinstallatør)
Det anbefales at udskifte de oprindelige stofisolerede ledninger i stålrør og belysningsarmaturer
på bagtrapperne, samt at der etableres automatisk lysstyring via belysningsarmaturer med
integreret bevægelsesmeldere for automatisk tænd/ sluk af lyset.
I forbindelse med udskiftning af installationen udføres den nye installation efter gældende krav
og regler for lysinstallationer i flugt- og fællesadgangsveje.
Forudsætning for overslagspris på nye installation og belysningsarmaturer.
Rør på vægge kan genanvendes for fremføring af ny installation.
Etablering af 1 stk. nyt armatur pr. hovedrepos med integreret bevægelsessensor.
Indbygning/tilbygning af nye gruppeafbrydere i af ejendomstavlen.
Ekskl. reparationer og malerarbejder.
Arbejdet forventes at beløbe sig til ca. 635.000kr. ekskl. moms.
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Overslagspris er afhængigt af armatur valg og kompleksiteten.
4.5.8.5

Belysning i kælder
Konstruktioner:
Enkelte steder i kælderen er lysinstallationen udskiftet, men generelt vurderes det at
lysinstallationen i kælderen primært er den oprindelige installation, udført som stofledninger ført
i stålrør.
Der er ikke fremført beskyttelsesleder (jord) i installationen, og installationen ikke er fordelt på
flere faser ift. nutidens krav til installationer i flugt- og fællesadgangsveje.
I kældergange, bi- og depotrum, vaskerier, varmecentraler m.m. tændes belysningen via
afbrydere eller columbustryk placeret ved døre til rummet eller loftet.
I kælderrum, cykelkælderen, varmecentralen og mindre bi- og depotrum består
belysningsarmaturerne som de oprindelige E27-fatninger på træunderlag med E27 lyskilder
eller lysrørsarmaturer.
I varmecentraler og vaskerier er belysningen udskiftes til nyere lysrørsarmaturer.
Kontaktemateriellet, lampeudtag og monteringsdåser består af forskellige materiel typer i
varieret alder og stand alt efter hvornår kontaktmateriellet er etableret eller udskiftet.
Stand:
Lysinstallationer med oprindelige stofledninger i rør må antages at være væsentlig overskredet
dens maksimale anbefalede levetid som normalt er 30-50år. Hvilket betyder at der er stor
sandsynlighed for hyppigere nedbrud på installationen, med driftsvigt som følge.
Det må påregnes at stofisoleringen på ledningstrækkene er forvitret, og at der ikke kan arbejdes
med installationerne uden, at der skal udføres nye installationer.
Det anbefales at den oprindelige lysinstallationen udskiftes inden for en kort tidhorisont.
Karakter 7-8
Generelt var belysningsarmaturer uden visuelle fejl og mangler, men for oprindelige
belysningsarmaturer med E27-fatninger på træunderlag, vurderes ud fra alder generelt at være
nedslidte. Deres maksimale tekniske levetid antages tæt på opbrugt og der er sandsynlighed for
hyppigere fejl.
Generelt er armaturer med E27-lyskilder uøkonomiske og ikke tidssvarende og giver generelt et
dårligt belysning.
Det anbefales at belysningsarmaturerne skiftes sammen med lysinstallationen.
Karakter 7-8
Generelt var den besigtigede kontaktmateriel i fornuftig aldersvarende stand og uden visuelle
tegn på fejl og mangler.
Dog vurderes det at den er ved at være nedslidt, og derfor er der sandsynlighed for hyppigere
nedbrud på installationen, hvilket forårsager driftsvigt og i værste tilfælde kan udgøre en
potentiel brandfare.
Det anbefales at kontaktmateriellet skiftes sammen med lysinstallationen.
Karakter 7-8
Foranstaltninger:
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Det anbefales som minimum at lysinstallationen i kælderen gennemgås og testes for fejl og
mangler.
Fejlbehæftede og ulovlige installationer udbedres eller udskiftes herefter.
Forudsætning for overslagspris.
Afsat 40 timer til kontrol og test af fællesinstallationer og udarbejdelse af rapport. Udarbejdelse
af rapport forventer at beløbe sig til ca. 20.000kr. ekskl. moms og udbedring af konstaterede
fejl- og mangler samt ulovlige installationer (Overslagspris er ud fra det er udført af en
elinstallatør)
Det anbefales at udskifte den oprindelige lysinstallation udført som stofledninger i stålrør.
Ved udskiftning af installationen bør man overvejre samtidigt at fordele installationen på flere
faser, for at opnå større driftssikkerhed og så den opfylder nutidens krav.
Ligeledes anbefales det at udskifte belysningsarmaturer til mere energibesparende armaturer,
og samtidigt supplere op med flere armaturer for at opnå en mere ensartet lysniveau. Ved
udskiftning af lysinstallationen anbefales det samtidigt at etablerer automatisk styring af lyset
ved bevægelsesmeldere i samtlige rum for at opnå en energibesparelse.
Forudsætning for overslagspris.
Der er regnet ca. 2000m2 kælderareal hvor der etableres ny belysning med armaturer med
integreret bevægelsesmeldere
Alle installationer udføres som synlige kabelinstallationer.
Ekskl. reparationer og malerarbejder.
Arbejdet forventes at beløbe sig til ca. 950.000kr. ekskl. moms.
Overslagspris er afhængigt af armaturbehov, armaturvalg og kompleksiteten.
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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 bolig som er 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.

65

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 bolig, hvor målerrammen er
med plastisolation.
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Lysinstallationer på bagtrapper.
Belysningsarmaturer med fritssiddende
glødelamper som ikke er acceptabelt i
fællesadgangs- og 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 i stålrør. 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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Billeder taget d. 24.01.2019

Hovedledninger i kælder udført som en
kombination af den oprindelige installation udført
som stofisolerede ledninger i træklemkasse og
nyere kabelinstallation tilsluttet i træklemkassen.

En kombination af oprindelige hovedledninger
udført som stofisolerede ledninger i træklemkasse,
og nyere plastisolerede og blyarmeret kabel.

Et eksempel på en træklemkasse for
hovedledninger hvor låget mangler. Dette er ikke
lovligt eller hensigtsmæssigt da der blotlagte
strømførende installationer.

Et eksempel på fællesinstallationer i kælderen som
består af oprindelige installationer som
stofledninger i stålrør samt nyere og ældre
kabelinstallationer.
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Et eksempel på blyarmerede kabler i kælderen.

Et eksempel på en ældre afbrydere og nyere
stikkontakt.

En gammel tumblerafbryder

Et oprindelig belysningsarmatur i kælderen,
bestående af en E27 træfatning med E27 lyskilde, i
dette eksempel en lav energipære.
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En varmecentraltavle

En vaskeritavle.
.

En ejendomstavle bestående af komplet
plastisolerede målerramme og UG-tavle.

En ejendomstavle med oprindelig træmålerramme,
hvorpå at der er monteret en ældre UG-tavle med
monteret sikringsmateriel.
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Et eksempel på en ejendomstavle med det
oprindelige sikringsmateriel i sort bakelit.

Et eksempel på et oprindelig hovedbly.

Det udskiftede hovedbly.

Et eksempel på en samledåse som mangler
påmonteret låg.
Dette er ikke lovligt eller hensigtsmæssigt da der
blotlagte strømførende installationer.
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Endnu et eksempel på en samledåse som mangler
låg.

Endnu et eksempel på en samledåse som mangler
låg.

En udskiftet boligtavle, bestående af den oprindelig
målerramme med påmonteret UG-tavle med
plastisoleret kapsling med indbygget
sikringsmateriel.

En kontakt i den besigtiget bolig, som er placeret i
dørkarm. Det vurderes at installationen i boligen er
er den oprindelig installation udført som
stofledninger i rør.
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4.5.9

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. I andre lejligheder er det oplyst, at der kan være installeret en
kulfilter emhætte (recirkulation).
Stand:
Generelt vurderes ventilationsforholdene at være tilfredsstillende, men det antages, at de
oprindelige aftrækskanaler ikke er blevet renset for fedt og snavs siden etableringen af det
mekaniske udsugningsanlæg på badeværelserne i 2010.
Karakter 3.
Foranstaltninger:
Det er oplyst, at der er tegnet serviceaftale på udsugningsanlæggene, så disse kontrolleres 1
gang årligt. Kanalsystemet bør endvidere eftergås og renses hvert 3 år. Dette arbejde anslås at
koste kr. 200.000 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.
Boksventilatorerne i loftrummene har en alder på 9 år. Det forventes ikke, at der skal ofres
væsentlige beløb på udsugningssystemet de kommende 5-10 år udover kontrol af filtre m.m.,
men herefter må det forventes, at der skal afsættes et større beløb til servicering/ renovering/
udskiftning af anlægskomponenterne på udsugningsanlæggene.
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Eksisterende aftrækskanal i toiletrum, hvorfra der
suges (billede 2012).

Aftrækskanal gennem facadevæg i køkken. Trådnet
mangler delvist

Emhætte med indbygningsmotor tilsluttet til aftræk
I facadevæg.

Boksventilator i loftrum

Eksempel på rist isat nedhængt loft, hvorfra der
suges over loftet. Denne opbygning er ikke optimal
for anlæggets funktion (billede 2012).

Samleboks for aftrækskanaler med
indreguleringsspjæld til justering af luftmængder
(billede 2012).
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4.5.10

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.

77

Gammel gasmåler monteret i skab i entré.
Rørinstallation er udført i oprindelige galvaniserede
stålrør (2012).

Nyere gasmåler monteret på væg i køkken.
Rørinstallation efter måler er udført i nye kobberrør
(2012).

Eksempel på partielt udskiftet gasstigstreng (2012)

Typisk indføring af gasstik i kælder (2012)
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4.5.11

Fælles anlæg

4.5.11.1 Beboervaskeri
Konstruktioner:
Ejendommens fællesvaskerier er udstyret med tørretumblere samt vaskemaskiner.
Stand:
Maskinerne er generelt ca. 20 år gamle dog er 2 af de i alt 8 vaskemaskiner udskiftet i 2012.
Fællesvaskerierne fremstår generelt i udmærket stand, men maskinerne er nedslidte.
Karakter 6
Foranstaltninger:
Det må forventes, at de resterende 6 vaskemaskiner skal udskiftes inden for 1-2 år.
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4.6

Fællesarealer

4.6.1

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.
Entredøre, inkl. karme og gerichter, er i god stand, men træværket trænger nogle steder til
malerbehandling.
Karakter 5
Foranstaltninger:
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. 140.000 pr.
opgang.
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4.6.2

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 de øvre dele af trapperne (typisk fra 1. sal og op). På de
nedre etager hvor trapperne bliver mest slidt, er der for nyligt udlagt ny linoleum på trapper og
reposer
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.
Karakter 3
Underside af trappeløb og reposer fremstår i funktionel stand.
Karakter 3
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.
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Karakter 5-6
Der er i 2015 monteret nye branddøre mellem kælder og bagtrapper. Disse fremstår i god
stand.
Karakter 2
Foranstaltninger:
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. 6.000 ekskl. moms pr. trappe
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Nederste løb af hovedtrappe med lakerede trin,
indgangsrepos i terrazzo samt svungen håndliste
af træ.

Indgangsdøre til lejligheder er generelt i rimelig
stand.

Træværk på vanger, trinforkanter og stødtrin
trænger til malervedligehold.

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

Ventilationshuller i nederste bitrappeløb er
utilstrækkelige.
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Den nederste slidte del af bagtrapper er blevet
renoveret i nyere tid.

Der er i 2015 monteret nye branddøre mellem
kælder og bagtrapper.

Overgang til lakerede trin hvor sliddet er
begrænset til det acceptable.

Forkanten af de lakerede gamle trin er
forbedret/sikret med skridsikring

Enkelte steder er unødvendige dørhuller fra
bagtrapper til kælder blevet afblændet.
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Dørstop til ny branddør har mistet gummiproppen.
Det giver hurtigt grimme mærker.
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4.6.3

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 korrosions skader.
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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4.6.4

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 fremstår generelt i varieret – men overvejende god stand. Der ses opført nyt hegn
omkring ny legeplads.
Karakter 2-3
Legepladsen fremstår i god stand.
Karakter 2
Chausséstensbelægninger fremstår generelt i god stand; der ses dog enkelte steder med
sporkøring i belægningerne
Karakter 2-4
Redskabsskur fremstår umiddelbart i god stand (kun besigtiget udefra).
Karakter 2-3
Foranstaltninger:
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. 55.000 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.

Nye faldbelægninger til legepladsområde med nyt
hegn.
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Gårdanlægget prydes af store gamle træer.

Chausséstens belægninger er blevet omlagt og
oprettet i nyere tid.

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

Sporkørt chausséstensbelægning ned mmod
Artillerivej.

Skader på udvendig kældertrappe.
Udvaskede fuger og defekte sten i trappevange på
udv. Kældertrappe.
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Der er opsat nye cykelstativer i gården.

Nedbrudt overflade på betondækket i bunden af en
udv. Kældertrappe.
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4.7

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.

4.8

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. 1.000.000 ekskl. moms. 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.

4.9

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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4.10

10-års budget
Der er i forbindelse med den opdateret tilstandsvurdering udarbejdet et opdateret 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.
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5.0

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

Etablering af pumpesumpe i lavereliggende kælder

ca. kr.

110.000

5.1.2

Partielle udbedringer af kældergulve

ca. kr.

130.000

5.1.3

Udbedring af skader på renoverede indv. kældervægge ca. kr.

130.000

5.1.3

Lukning af hul under trappe ved Artillerivej 80

ca. kr.

8.000

5.2.1

Supplerende undersøgelser af brandkamme

ca. kr.

15.000

5.2.1

Aftrækskanaler føres over tag

ca. kr.

25.000

5.2.2

Udskiftning af defekte sten mv.

ca. kr.

500.000

5.2.2

Delvis omfugning af facaderne

ca. kr.

750.000

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.

540.000

5.2.2

Montering af riste ved murgennembrydninger

ca. kr.

40.000

5.2.2

Afrensning af facader

ca. kr.

1.600.000

5.2.2

Undersøgelse af bygningshjørner 4./5. sal

ca. kr.

15.000

5.3.1

Renovering af vinduer

ca, kr.

800.000

5.3.2

Renovering af hoved- og bagtrappe samt kælderdøre

ca. kr.

400.000

5.3.3

Malerbehandling af kældervinduer (udvendigt)

ca. kr.

210.000

5.3.5

Efterisolering af etageadskillelse mellem 5. sal og loft

ca. kr.

380.000

5.5.2.1

Udskiftning af 1 stk. varmtvandsbeholder

ca. kr.

100.000

5.5.2.2

Reparation af isolering på varmerør i kælder og loft

ca. kr.

40.000

Udskiftning af centralvarmeanlægget

ca. kr.

13.000.000

5.5.3.1

Udskiftning af vandstik

ca. kr.

300.000

5.5.5

TV-inspektion af kloak

ca. kr.

70.000
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5.5.6.1

5.5.6.2

Udskiftning af stikledninger

ca. kr.

230.000

Udskiftning af hovedbly

ca. kr.

115.000

Udskiftning af hovedledninger

ca. kr.

1.470.000

Udskiftning af ejendomstavler

ca. kr.

120.000

Etablering af ny lovmæssige fejlstrømsafbr. i fællestavler. ca. kr.

3.000/stk.

Udskiftning af eksist. HFI- & FI-afbrydere i fællestavler.

ca. kr.

2.000/stk.

Test af eksisterende fejlstrømsafbrydere i fællestavler.

ca. kr.

1.500/stk.

Udskiftning af installationer og kontaktmateriel i en bolig. ca. kr.

75.000

Udskiftning af 1 stk. afbryder i en bolig.

ca. kr.

750/stk.

Udskiftning af 1 stk. stikkontakt i en bolig.

ca. kr.

750/stk.

Udskiftning af 1 stk. lampeudtag i en bolig.

ca. kr.

1000/stk.

Supplering af 1 stk. stikkontakt i en bolig.

ca. kr.

2.500/stk.

Udskiftning af målerramme for en bolig.

ca. kr.

4.000/stk

Udskiftning af boligtavle (UG-6).

ca. kr.

4.500/stk.

El-eftersyn af elinstallationer i boliger.

ca. kr.

5.000/stk.

Etablering af ny lovmæssige fejlstrømsafbr. i boligtavle

ca. kr.

3.000/stk.

Indbygning af eksist. HFI- & FI-afbrydere i boligtavler.

ca. kr.

2.000/stk.

Test af eksisterende fejlstrømsafbrydere i boligtavler.

ca. kr.

1.500/stk.

Udskiftning af fællesinstallationer

ca. kr.

265.000

Gennemgang, test og målinger af fællesinstallationen

ca. kr.

20.000

5.5.8.1

Gennemgang, test og målinger af udv. belysning

ca. kr.

5.000

5.5.8.3

Udskiftning af hovedtrappebelysningen

ca. kr.

1.250.000

Gennemgang, test og målinger af hovedtrappebelysn.

ca. kr.

20.000

Udskiftning af bagtrappebelysningen

ca. kr.

635.000

Gennemgang, test og målinger af bagtrappebelysningen ca. kr.

20.000

5.5.6.3

5.5.8.4

5.5.8.5

Udskiftning af kælderbelysningen

ca. kr.

950.000

Gennemgang, test og målinger af kælderbelysningen

ca. kr.

20.000
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5.5.9

Rensning af aftrækskanaler

ca. kr.

200.000

5.6.1

Renovering af trappeopgange

ca. kr.

4.060.000

5.6.2

Forbedret ventilation i kælderbitrapper (nederste løb)

ca. kr.

80.000

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

Omlægning af chausséstens belægninger

ca. kr.

55.000

5.8.

Øvrige vedligeholdelsesudgifter

ca. kr.

1.150.000
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A/B Gullfoss

23.10.2019
Sag nr. 12.045A

10-års budget

Karakter

Pkt.

Bygningsafsnit

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

Fundamanter og kælder
Etablering af pumpesumpe i lavereliggende kælder
Udbedring af skader på renoverede indv. Kældervægge
Lukning af hul under trappe ved Artillerivej 80
Partielle udbedringer af kældergulve
Klimaskærm
Supplerende undersøgelser af brandkamme
Aftrækskanaler føres over tag
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
Undersøgelse af bygningshjørner ml. 4. og 5. sal
Afrensning af facader
Øvrige primære bygningsdele
Eftergang af kalfatringsfuger på vinduer
Renovering af vinduer
Malerbehandling af opgangs- og kælderdøre
Malerbehandling af kældervinduer (udvendigt)
Efterisolering ml. 5. sal og loft
Tekniske installationer
Renovering af varmecentral, varmtvandsbeholder
Reparation af isolering på varmerør i kælder og loft
Udskiftning af cantralvarmeanlægget
Udskiftning af vandstik
TV-inspektion af kloak
Udskiftning af stikledninger (EL)
Udskiftning af hovedbly (EL)
Udskiftning af ejendomstavler (EL)
Udskiftning af hovedledninger (EL)
Udskiftning af fællesinstallationer
Udskiftning af lysinstallationer på hovedtrapper
Udskiftning af lysinstallationer på bagtrapper
Udskiftning af lysinstallationer i kælder
Rensning af aftrækskanaler
Fællesarealer
Renovering af trappeopgange
Forbedret ventilation i kælderbitrapper (nederste løb)
Renovering af udvendige kældertrapper
Omlægning af chausséstens belægninger
Byggeplads, 10-20 %
Uforudseelige udgifter, 10 %
Teknisk rådgivning, ca. 10 %
Øvrige vedligeholdelsesudgifter
Moms, 25 %
Samlede omkostninger i alt inkl. moms

1-9

2019

2020
8.000

7
3-6
9
4-5
5-6
5
6
6
6
7
7
5
5
4

2021

2023

2024

2025

2026

2027

2028

10-års sum

240.000
110.000
130.000

0

0

0

0

130.000

0

0

0

0

3.830.000

0

0

0

130.000
0

0

0

0

0

380.000

0

0

0

0

0

380.000
0

0

200.000

0

0

200.000

1.015.000
1.015.000

200.000
1.015.000
1.015.000

1.015.000
1.015.000

1.015.000
1.015.000

152.250
116.725
128.398
250.000
415.593
2.077.966

171.750
151.675
166.843
250.000
521.317
2.606.584

152.250
116.725
128.398
200.000
403.093
2.015.466

152.250
116.725
128.398
200.000
403.093
2.015.466

8.000
55.000
15.000
25.000

500.000
750.000
100.000
300.000
540.000
40.000
15.000
1.600.000
1.680.000
270.000
800.000
400.000
210.000

0

0

1.825.000

6.500.000

8.385.000

6.500.000

6.500.000

6
4-5
4-7
3-4

5
6
7
6-7
3-7
3-7
4-5
3-7
3-8
6-7
6-7
7-8
3

2022

2.235.000
100.000

40.000
300.000
70.000
230.000
115.000
120.000
1.470.000
265.000
1.250.000
635.000
950.000
200.000
0

5
5-6
6
4

80.000

0

200.000
0

615.000

305.250
254.025
279.428
350.000
855.926
4.279.628

560.000
55.000
149.250
114.425
125.868
250.000
408.636
2.043.178

200.000
0

80.000

253.200
214.120
235.532
350.000
735.213
3.676.065

1.023.000
784.300
862.730
350.000
2.460.008
12.300.038

2.084.250
1.597.925
1.757.718
350.000
4.921.223
24.606.116

Alm Thomsen ApS

0
20.000
22.000
200.000
110.500
552.500

378.000
110.000
130.000
8.000
130.000
3.885.000
15.000
25.000
500.000
750.000
100.000
300.000
540.000
40.000
15.000
1.600.000
2.060.000
270.000
800.000
400.000
210.000
380.000
19.345.000
100.000
40.000
13.000.000
300.000
70.000
230.000
115.000
120.000
1.470.000
265.000
1.250.000
635.000
950.000
800.000
4.755.000
4.060.000
80.000
560.000
55.000
4.443.450
3.486.645
3.835.310
2.750.000
11.234.601
56.173.006

