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Formål og læsevejledning
Denne tilstandsrapport med tilhørende vedligeholdelsesplan har til formål at sikre det fornødne overblik, som
skaber den rationelle planlægning af ejendommens fremtidige vedligeholdelsesarbejder.

Bestyrelsen har specifikt udarbejdet en ”opmærksomheds-liste” som er søgt indarbejdet i selve rapporten.

Rapporten er opbygget således, at du præsenteres for konklusion af tilstanden på ejendommen, muligheder
for ejendommen, en økonomisk prognose (med udgangspunkt i 10-års vedligeholdelsesplanen),
ejendomsoplysninger, forklaring af byggesagens udgifter og en bygningsdels beskrivelse.

Den økonomiske prognose tager udgangspunkt i prioriteringerne som angivet i den 10-årige
vedligeholdelsesplan. Vedligeholdelsesplanen anbefales á jour ført ca. hvert 3.-5. år, for at sikre det rette
overblik over den kommende vedligeholdelse.

Rapporten er udarbejdet med det formål at belyse, hvilke arbejder, der er foreningsrelaterede og skal

Indholdsfortegnelse

vedligeholdes af AB Stubmøllegården Der er generelt ikke foretaget vurdering af de vedligeholdelsesarbejder,
der påhviler den enkelte beboer eller lejer af erhvervslejemålene. De vedligeholdelsesarbejder, som typisk
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vægge, den indvendige side af vinduerne, el-installationer, køkken og bad/toilet. Af de indvendige forhold,
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som typisk varetages af foreningen, er brugsvandinstallationen, varmeanlægget samt faldstammer
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Konklusion
Generelt må ejendommen betegnes som værende i god stand, hvad angår dens primære bygningsdele, dvs.
bærende fundamenter, ydervægge, murede skillerum, etageadskillelser, trapper og bærende elementer i
tagkonstruktionen m.v.

Der er dog nogle brister de sekundære bygningsdele, der med stor sandsynlighed kan forårsage
fugtproblemer for tagkonstruktionen.

Ligeledes ses der en del skader i betonkonstruktionen på altaner, som skal tages alvorligt.

Hvad angår de sekundære bygningsdele er standen noget mere svingende. Selve tagbeklædningen i tegl med
tilhørende inddækninger er i god stand, men undertaget er i ringe stand. Vinduerne mod gård- og gadesiden
er nedslidt og fremstår generelt i middel stand, idet der ses begyndende nedbrydning af malingslaget samt
mange hårde og kraklerede vinduesfuger. Hvad angår overflader er hovedtrapper generelt i god stand.

Forudsætninger
I forbindelse med besigtigelse af ejendommen har der ikke
været tilgængelighed til samtlige bygningskonstruktioner,

De tekniske installationer er rimeligt godt vedligeholdt og fungerer tilfredsstillende.

ligesom der ”kun” er besigtiget et udvalg af lejligheder.

Som helhed kan det konkluderes, at ejendommens stand og funktion er tilfredsstillende, når man tager dens
alder, den tids byggeskik og materialevalg i betragtning.

Kloakken er besigtiget fra overfladebrønde og det anbefales, at
der foretages en kloak tv-inspektion for at afklare den eksakte
stand og vedligeholdelsesbehovet af kloakken.

For at bevare denne standard, bør der dog snarest iværksættes følgende arbejder:
- Brandsikring mellem kælder og stueetage

Fugt er målt med fugtmåler til træværk og murværk.

- Sikring af altanbunde

Fugtmålinger er indikativer.

- Vedligeholdelse af vinduer og altandøre
- Enten udskiftning af undertag/(tag) eller væsentligt løbende vedligehold

Ejendommen er besigtiget i maj 2014. Det har været varmt og
tørt i perioden op til besigtigelsen.
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Kortfattet beskrivelse af ejendommen
Ejendommen er beliggende på Rubinsteinsvej 23-45/Sjælør Boulevard 1-23 i Københavns Kommune.

Ejendommen ejes af AB Stubmøllegården og administreres af Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab.

Ejendommen er opført som 2 stk. fritliggende ejendomme.

Ejendommen omfatter 23 opgange med hver 4 etager samt kælder og loft.

Normaletager anvendes til beboelseslejemål og flere erhvervslejemål. Lejlighederne varierer i størrelse, idet
de største er på 145 m og de mindste er på 36 m . Alle lejlighederne indeholder køkken og toilet og

Hvad siger myndighederne?

badefaciliteter.

Ifølge oplysninger fra BBR-ejermeddelelsen er der ingen ver-

2

2

serende sager vedrørende bygningsmangler, ombygningssager
Facader er opført i blankt gulstensmurværk.

eller lignende.

Taget er et sadeltag med tagdækning af tegl. Vinduerne er udskiftet til trævinduer med termoruder. De fleste

Ifølge oplysninger fra www.kulturarv.dk er ejendommen ikke

boliger er forsynet med altaner.

tildelt frednings- eller bevaringsværdi.

Der er indlagt fjernvarme i ejendommen, som via varmecentraler forsyner lejlighedernes radiatoranlæg samt
producerer varmt brugsvand.

Der er adgang til gård via låger fra Wagnersvej og fra Stubmøllevej. Gårdbelægningen er i betonfliser/græs.
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Bæredygtigt byggeri
Generelt:
Energibesparende tiltag
Den generelle holdning i Danmark peger i retning af, at vi skal beskytte naturen og minimere vores forbrug og
mindske forbruget af fossile brændstoffer og drikkevand.
Der sker i øjeblikket rigtigt meget inden for bæredygtig renovering af bygninger og ressourcebesparende
foranstaltninger. Udarbejdelse af et energimærke er et godt skridt på vejen til at danne sig et overblik over,
hvor det bedst kan betale sig at sætte ind og igangsætte forbedringer.

Links om energibesparelse m.v.

Her er kort oplistet nogle af de tiltag, der gøres meget ved i øjeblikket. Listen er ment som inspiration:

Vi kan anbefale følgende links, hvis I vil vide mere om
mulighederne. I er naturligvis altid velkomne til at kontakte os,

Mindre varmeforbrug
Solfangere: Kan dække op mod 60-70 % af en families varmtvandsforbrug. Solfangere koster 3.000-6.000

vi kan hjælpe med at forme og konkretisere jeres tanker om
fremtidssikring af jeres ejendom

2

kr./m solfanger installeret.

Generelt:

Mindre vandforbrug

www.femsek.dk

Vandhaner: En dryppende vandhane kan koste over 1.000 kr. i vand om året.
Toiletter: Et toilet der løber, så man næsten ikke kan se det, kan nemt bruge for ca. 4.000 kr. i vand ekstra om

www.ens.dk
www.energiforskning.dk

året.

www.energitjenesten.dk
www.natur-energi.dk

Energiproduktion
Solceller: Ved opsætning af solceller kan man ved en investering på ca. 300.000 kr. producere 14.000 kWh
om året og få opsat 60 solcellepaneler på taget. Ved et ”her og nu” forbrug på 40 % bliver
tilbagebetalingstiden 14 år.

www.goenergi.dk

Samt
www.hofor.dk
www.kk.dk

Mindre el-forbrug
Cirkulationspumper: Nye A-pumper er 4-5 gange så effektive som gamle pumper, og sparer derved 4-5
gange på energiforbruget til pumperne.
Hvidevarer: Ved udskiftning af hårde hvidevarer til energiklasse A++ bruges halvt så meget energi til den
nye hvidevare ift. hvidevarer der er 10 år eller ældre.
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Belysning: Ved udskiftning af gamle belysningssystemer til nye med LED kan der spares 40-75 % på
elforbruget til belysning, med en simpel tilbagebetalingstid på under 4 år.
Elsparemuligheder: Styrring af stikkontakter og elforbrug gennem kontrollede timerfunktioner. Sørger for at
alt slukkes når det ikke har været brugt i kort tid.
Belysning: Bevægelsessensorer i opgange, vaskerier og kældre kan reducere energiforbruget til belysning
med 20-50 %.

Genbrug og sortering
Regnvand: Opsamling og brug af regnvand fra tage til toiletskyl eller i vaskeri.
Affaldssortering: Implementering af hensigtsmæssig affaldssortering i flere kategorier: madaffald, plast,
aviser og blade, pap, glas, metal, træ, møbler mm.
Gårdmiljø: Etablering af grønne gårdmiljøer med plads til lej, affald, cykler, planter og hyggeområder.
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Støttemuligheder
Vi har afsøgt mulighederne for at opnå støtte til gennemførelse af nødvendige eller ønskede byggeprojekter
for jeres ejendom.

Kriterier for alder mv. er opfyldt, men da alle beboelser har toiletter og badeværelser skal chancen for
opnåelse af kommunal støtte regnes som begrænset.

Idet jeres ejendom er opført før 1950, er der mulighed for at få offentligt tilskud til arbejderne efter loven om
byfornyelse og udvikling af byer.

Links om støttemuligheder
Vi kan anbefale følgende links, hvis I vil vide mere om
muligheder for støtte

Der kan ydes tilskud til andelsboliger og ejerboliger, som bebos af andelshaveren eller ejeren, og som
opfylder mindst én af følgende betingelser:

www.hofor.dk
www.kk.dk

- Enten skal der mangle installationer i form af tidssvarende opvarmning eller wc i boligerne.
- Eller ejendommen skal være opført før 1950 og efter kommunens vurdering være væsentligt nedslidt.

Der kan ydes tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm og til afhjælpning af kondemnable forhold,
såsom:

Klimaskærm:
Reparation, udskiftning eller fornyelse af tage, ydermure, vinduer, døre og porte, karnapper, altaner og
udestuer, fundamenter og indgangspartier.

Afhjælpning af kondemnable forhold:
Etablering af toilet i lejligheder uden eget toilet (kommunen støtter ikke indvendige arbejder i ejendommen
bortset fra, hvis der etableres toilet i boligerne).
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Hvis der er kondemnable forhold (dvs. sundheds- og brandfare) eller sikkerhedsmæssige mangler (f.eks.
bygningens konstruktioner), skal disse afhjælpes som led i byggeprojektet som betingelser for, at der kan
opnås tilskud.

Det vil altid være en forudsætning, at de arbejder, der bliver udført, sikrer eller forøger bevaringsværdien af
de udvendige bygningsdele.

Tilskuddet kan højst udgøre 25 % af de støtteberettigede udgifter. Hvis der er tale om en fredet eller
bevaringsværdig bygning, kan tilskuddet udgøre op til 1/3 af de støtteberettigede udgifter.

Ved ansøgning om støtte skal der vedlægges dokumentation for, at der er tilslutning blandt beboerne til
projektets gennemførelse. Dette skal gøres i form af et generalforsamlingsreferat med beslutning om
projektet. Hvis dette ikke er praktisk muligt indenfor ansøgningsfristen, skal ansøgeren gøre opmærksom på
det i ansøgningen og eftersende det så hurtigt som muligt.

Tilskud til vandbesparende foranstaltninger
Alle boligforeninger i Københavns Kommune kan søge om tilskud hos HOFOR til opsætning af individuelle
vandmålere og vandbesparende toiletter. Tilskuddet beløber sig op til maksimalt kr. 1.000 pr. lejlighed til
henholdsvis målere og toiletter, i alt kr. 2.000. For at få tilskud skal en vandsparerådgiver fra HOFOR have
vurderet, om vandforbruget i jeres ejendom er så højt, at I kan få tilskud. Der kan søges om tilskud hele året.

Tilskud til afhjælpning af væsentlige energimæssige mangler
I Københavns Kommune kan ejendomme, der har fået udarbejdet en energimærkningsrapport, søge om støtte
efter lov om byfornyelse og udvikling af byer, uanset ejendommens opførelses år og beliggenhed. Støtten
ydes til afhjælpning af væsentlige energimæssige mangler, der er anbefalet i ejendommens energimærkningsrapport. Der kan ikke ydes støtte til andre energiforbedrende foranstaltninger, med mindre ejendommen i
øvrigt er omfattet af lovens anvendelsesområde.
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Økonomisk prognose
Den økonomiske prognose for planlagte vedligeholdelsesarbejder, fra 10-års vedligeholdelsesplanen, fremgår af tabellen nedenfor. Det ses for jeres ejendom, at der med den
planlagte vedligeholdelse foreligger en væsentlig økonomisk udgift ca. år 2015 og 2022 hvor vinduer og facader (evt. tag) bør renoveres.

2

Ejendommen anbefales som minimum at afsætte kr. 60 /m pr. år, svarende til kr. 600.000 pr. år til almindelig vedligeholdelse. Beløbet er afsat under forudsætning af, at de i
vedligeholdelsesplanen forslåede arbejder gennemføres.
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Byggesagens udgifter
I forbindelse med gennemførelse af renoverings- eller bygningsforbedrende arbejder er der ud over
håndværkeromkostningerne en række nødvendige øvrige udgifter. Alle priserne i tilstandsrapporten er anført
som håndværkspriser ekskl. moms. Således skal der tillægges ca. 10 % til uforudseelige udgifter, 12-15 % til
byggeteknisk rådgivning samt 25 % til moms. Udgifter til administrative omkostninger (såsom finansiering,
forsikring, administrator, advokat m.v.) tillægges efterfølgende af advokat/administrator.

Hvad dækker byggeteknisk rådgivning?
- Drøftelse og fastlæggelse af foreningens ønsker og behov.
- Udarbejdelse af forprojekt.
- Udarbejdelse af hovedprojekt, inkl. udbudsmateriale.
- Indhentning af underhåndsbud.

Hvordan regnes det hele med?

- Vurdering af tilbud.
Foreningen skal tidligt i processen kontakte tekniker og

- Byggestyring og koordinering af entreprenører.

administrator. Teknikeren kan, ud fra foreningens ønsker og

- Tilsyn med arbejdets udførelse.

behov, fastlægge budgettal for de håndværksmæssige

- Afholdelse af byggemøder.

omkostninger, et anbefalet beløb til uforudseelige omkostninger

- Byggeregnskab, attestering af fakturaer m.v.

og et afsat beløb til byggeteknisk rådgivning.

- Afslutning og mangelgennemgang.
- Diverse forhandlinger med myndigheder.

Administrator viderebearbejder teknikerbudgettet og sørger for

- Sikring af at bygherres arbejdssikkerhedsforpligtigelser opfyldes.

at foretage beregning af låneomkostninger,
Rådgivning vil beløbe sig til ca. 10-13 % af de samlede håndværkerudgifter, dog afhængig af arbejdernes

forsikringsomkostning, byggetilladelser og
byggesagsadministration samt eventuel advokatbistand, som er

omfang og karakter.

nødvendig for sagens gennemførelse. Administrator foretager
Til tegningstryk, reproduktion af beskrivelser, byggemødereferater, fotos m.v. anslås en post på typisk ca. kr.

typisk også en konsekvensberegning for huslejen på
månedsbasis.

5-15.000 afhængig af omfang, udformning, art af arbejder, der skal udbydes m.v.

Det færdige budgettet benyttes som grundlag for vedtagelse af
projektet ved en besluttende generalforsamling.
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BBR oplysninger og forsikringsforhold
Oplysninger iht. BBR-ejermeddelelse jf. oplysninger fra www.boligejer.dk d. 3/6 2014.

-

Opførelsestidspunkt

1940

-

Ejendomsnummer

497747

-

Matrikelnummer

-

Bebygget areal for bygningen

2530 m

2

-

Samlet boligareal

9843 m

2

-

Antal beboelseslejligheder

162 stk.

331 - 321, Kongens Enghave

Hvad er forsikret?
Ejendommen ses at være forsikret hos Købstædernes
-

Samlet erhvervsareal

193 m

2

Forsikring. Iht. den udleverede police fremgår det, at
ejendommen er dækket for:

BBR oplysningerne kan løbende ændres. Der henvises derfor til www.boligejer.dk, hvor dagsaktuel BBR-

- Brand inkl. el-skade
- Bygningskasko

ejermeddelelse kan fremskaffes.

- Insekt- og svampeskader
- Bestyrelsesansvar inkl. underslæb
- Hus- og grundejeransvar
- Foreningsretshjælp
Der ses ikke at være dækning mod:
- Rørskader
- Udvidet rørskade

Det bemærkes, at Peter Jahn & Partnere A/S ikke yder
forsikringsrådgivning. Foreningen henvises til daglig
administrator eller assurandør.
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Bygningsdels beskrivelse
I efterfølgende gennemgås ejendommens væsentligste bygningsdele med hensyn til teknisk beskrivelse af
bygningsdelen, tilstandsvurdering og vurdering af restlevetid, overordnet vurdering af bygningsdelen som

Indholdsfortegnelse
01 – Tag ................................................................................................... 13

helhed og anbefalede foranstaltninger.

02 – Kælder og fundament................................................................ 18
03 – Facader og sokkel ....................................................................... 20

Karakterskala

04 – Vinduer .......................................................................................... 23

- Karakter: 1, 2 og 3: gives, når bygningsdelen er i god stand, og der ikke kræves egentlige

05 – Udvendige døre ........................................................................... 26
06 – Trapperum .................................................................................... 27

vedligeholdelses- eller istandsættelsesarbejder.
- Karakter: 4, 5 og 6: gives, hvor bygningsdelen er i middel stand (lettere nedbrudt), og almindelig

07 – Port og gennemgange ................................................................ 29

vedligeholdelse eller istandsættelse er nødvendig for at hindre yderligere forfald og for at vedligeholde til

08 – Etageadskillelser ......................................................................... 30

acceptabel stand.

09 – Wc/bad ........................................................................................... 32

- Karakter: 7, 8 og 9: gives, hvor bygningsdele er i en dårlig stand (nedbrudt), bygningsdelen er i en sådan

10 – Køkken ........................................................................................... 34
11 – Varmeforsyning........................................................................... 35

forfatning, at egentlige udskiftninger eller store istandsættelser er nødvendige.

12 – Afløb ............................................................................................... 38
13 – Kloak ............................................................................................... 40

Foranstaltninger

14 – Vandinstallation .......................................................................... 42

I skemaet nævnes kortfattet hvilke foranstaltninger, der foreslås udført på de enkelte bygningsdele. I visse

15 – Gasinstallation ............................................................................. 44

tilfælde foreslås alternative foranstaltninger. De foreslåede foranstaltninger er prioriteret med A, B og C.

16 – Ventilation .................................................................................... 45

Prioritet A er de meget nødvendige arbejder, som skal udføres for at forhindre forfald og/eller dyre

17 – El/svagstrøm ................................................................................ 47

følgeskader. Prioritet B er de almindelige vedligeholdelsesarbejder, som skal udføres for at opretholde

18 – Øvrige bygningsdele .................................................................. 50

bygningens stand. Prioritet C gives til de arbejder, der er mindre nødvendige for ejendommens stand og som

19 – Private friarealer ........................................................................ 52

er mere af kosmetiske art eller som er ”nice to have”.

De foreslåede foranstaltninger prissættes overslagsmæssigt. Priserne er udregnet i primo 2014 priser ekskl.
moms og er baseret på udførelse af fagmæssigt uddannede håndværkere. Enkelte arbejder kan eventuelt
udføres af beboerne selv til en væsentligt lavere udgift.

Tidspunkt anføres for, hvornår man teknisk set bør udføre den foreslåede foranstaltning.
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01 – Tag
Beskrivelse
Taget er opført som et sadeltag.

Den bærende tagkonstruktion er udført med synlige spær, som er belagt med den oprindelige tagsten. Rygning er
udført med ventileret rygningstegl.

Tætning af taget er søgt udført ved banevare undertag. Hele taget har iflg. oplysninger fra kunden været nedtaget
og retableret ved udførelse af undertaget.

Der er kviste som er beklædt på flunker med zink og med inddækninger mod tagbeklædning af zink/bly. Kvisttage
er udført zink.

Tegltag – forholdsvis ensartet tagflade.

Tagvinduer er udført som nyere Velux ovenlysvinduer.

Inddækninger og taghætter er udført i zink/bly.

Tagrender og tagnedløb er udført i pvc (plast), og i stål på nederste ca. 2-2,5 m.

Tagrummet er udnyttet til beboelse, og taget er som følge heraf forsynet med ca. 200 mm isolering i ”hånebånd”,
Isoleringsgraden på skråvægge har kunnet registreres.

Tilstandsvurdering
X
God stand (1-3)

Y
Middel stand (4-6)

Dårlig stand (7-9)

Taget fremstår generelt i god stand for selve tagstenene (X). Undertag er i dårlig stand (Y).
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Tagstenene har været nedtaget og oplagt igen efter etablering af undertag. Trods dette fremstår tagstensmaterialet
intakt og uden markante skår eller skader fra dette arbejde. Flugten på taget er rimelig ensartet og tyder på
fornuftigt tømrerarbejde.

Undertaget er dog så dårligt, at det flere steder nærmest gør mere skade end gavn. Der er utallige defekter og
brister ved materialet, der kan være medvirkende til at der lokalt ledes mere nedbør ind.

Undertagsmaterialet der er anvendt benyttes i dag ikke så ofte til formålet, netop grundet erfaringer fra tage som i
AB Stubmøllegårdens ejendom.

Undertaget burde som minimum havde været spændt op, således at de registrerede skader kunne have været
minimeret. Det vurderes, at størstedelen af skaderne kan relateres til ”blafreskader”, hvorved undertagsdugen er

Åben tagunderside.

revet i stykker mod lægter og tagstensbindere.

Peter Jahn og Partner A/S har tidligere været taget igennem for udarbejdelse af notat/rapport om tilstanden på
taget i juni 2012 (enkelte afsnit er udeladt):

Selve den yderste tagbeklædning af røde falstagsten på de skrå tagflader fremstår overvejende
intakt. Der ses kun enkelte defekte tagsten. Enkelte tagsten ligger dog ujævnt. Tagstenene er oplagt
uden understrygning, idet taget er forsynet med undertag (se senere).
Undertaget er udført af ”tagdug”, der er spændt ud mellem spærene under lægterne. Tagdugen er
ført op i rygningen og fastgjort på den rygningsplanke, der er opsat som underlag for
rygningsstenene.
Undertaget er overalt på spidsloftet defekt og uden væsentlig vandafvisende funktion, idet der
overalt ses store huller, ofte hvor tagdugen er slidt i stykker på lægternes underside. Ved rygning er
tagdugen ødelagt af ”slid” og UV‐lys.
Tagdugen er indbygget i tagkonstruktionen som vandtætning i stedet for understrygning.
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Da tagstenene på de skrå tagflader overvejende er intakte og udført som falstagsten, er der p.t.
tilsyneladende ikke de store problemer med den ødelagte og hullede tagdug ved de skrå tagflader.
Ved rygningen er undertaget stort set helt væk, så der flere steder er konstateret fygesne og
slagregn på spidsloftet.
Bestyrelsen har indhentet tilbud på partiel reparation af taget ved rygningen, der hvor der er størst
problemer. Tilbuddet indeholder nedtagning af alle rygstenene, fastgørelse af ”rygningsbånd” til
eksisterende kipplanke, genoplægning af rygningssten til en samlet pris af ca. kr. 300.000 inkl.
moms og inkl. nødvendig lift.
Ovenstående løsning er udført enkelte steder og synes at give en rimelig tætning ved rygningen.
Det skal indarbejdes i vedligeholdelsen for ejendommen, at taget skal løbende besigtiges og repareres i nødvendigt

Sjusket og uprofessionel inddækning ved ventilationsrør.

omfang, indtil en større renovering foretages.

Zinkinddækningen på kvisttage og kvistflunker fremstår overvejende i god stand.

Zinkhætter og faldstammer fremstår overvejende i god stand.

Anbefalede foranstaltninger
Vi anbefaler, at nødvendige tiltag med vedligeholdelse af taget vedvarende udføres.

Det anbefales at taget på sigt udskiftes til nyt, hvor konstruktionen opbygges forsvarligt.

Knækket og væltet ventilationsrør – se pkt.16 ‐ ventilation.
Ved nyt tag skal alt eksisterende belægning fjernes. Spærene rettes op og øges i dimension, således at isoleringslaget kan øges og opfylder gældende lovgivning. Der udføres et nyt undertag i tagpap lagt på rupløjede
brandimprægnerede brædder og ny teglbelægning etableres. Fordelene ved nyt tag er, at tidligere fejl rettes op og
fjernes, isoleringsgraden øges til beboernes komfort, og medfører endvidere varmebesparelse. Alle øvrige
defekter, såsom udluftningskanaler mv. bliver udbedres ved tagudskiftningen.
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Prioritet

Omkostning

(A/B/C)

(tkr. ekskl. moms)

Renovering af tag

Eftergang af eksisterende undertag i tagrum – bemærk
25.000 første år og derefter 15.000 pr. år indtil taget
underlægges større renovering.

A

15

Udskiftning af tag

Tagbeklædning udskiftes. Nyt fast undertag. Spær
oprettes. Nye lægter og afstandslister. Nye tagrender
og nedløb. Nye inddækninger. Nye tagvinduer. Ikke
tidsbestemt.

B

800

Ca. 200 mm isoleringslag i vandret tagrumskonstruktion.

Zinkdækning på kviste med enkelte/få brister.
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Trods meget dårligt undertag er selve spærkonstruktionen målt til
at være tør.
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02 – Kælder og fundament
Beskrivelse
Adgang til kælderen sker fra kældernedgange ved siden af hovedindgangsdøre. Kælderen udnyttes til pulterrum,
cykelrum, vaskeri, varmecentral, viceværtrum, og bestyrelseslokale mv.

Ved gennemgang af kælderen kunne vi konstatere, at fundamenter, kælderydervægge, hovedskillerum og diverse
bærende vægge er opført i massivt murværk, som er ført til fundament.

Lofterne fremstår pudsede, og ses ikke at være isolerede.

Kældergulve er udført i beton, der sandsynligvis er udlagt direkte på jorden. Der er gulvafløb i kældergulvet,
typisk placeret ved vaskehaner ved affaldsskakte.

Der forefindes på havesiden enkelte kældernedgange. Trapper og vanger er udført i beton og med stålværn.

Rydelige fællesarealer i kælderen.

Tilstandsvurdering
X
God stand (1-3)

Middel stand (4-6)

Dårlig stand (7-9)

Kælderen fremstår generelt, når dens anvendelse tages i betragtning, i middel stand – og med få tiltag vil man
have en ”god” kælder, hvor yderligere tiltag ikke er nødvendigt.

Basis af kælderen, dvs. kældervægge, gulve og lofter behøver egentlig ikke vedligeholdelsesarbejder. Der er
mindre små, men dog vigtige detaljer. Dette omhandler brandsikring specielt ved installationsgennemføringer i
etageadskillelse og få enkelte skader i det pudsede loft.

Fritskårne pulterrumsvægge for at mindske vandskader.
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Anbefalede foranstaltninger
Vi anbefaler at defekt brandisolering udbedres.

Øvrige punkter er beskrevet under de respektive afsnit: ventilation, el, afløb mv.

Foranstaltning
Brandsikring

Omfang – arbejder i hovedtræk
Udbedring af defekt brandsikring i kælderarealer.

Prioritet

Omkostning

(A/B/C)

(tkr. ekskl. moms)

A

20

Manglende retablering af puds/brandsikring omkring installationer
fra kælder til stueetagen.

Manglende anemostat og dermed indregulering af udsugning fra
tørre/vaskekælder.
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03 – Facader og sokkel
Beskrivelse
Facader er udført i blankt murværk. Sålbænke er murede og pudsede.

Over indgangsdøre forefindes betonoverdækninger.

Ved alle køkkener er der udluftninger. Huller for udluftninger er indmuret i facaden.

Altaner
På gadefacaden findes altaner med betonbund og værn i riflet stål plademateriale.

Alle lejligheder på 1.-3. sal er udstyret med altan. De fleste stuelejligheder har udgang direkte til lille trappe der
fører til terræn.

Overordnet vurdering
X
God stand (1-3)

Middel stand (4-6)

Y
Dårlig stand (7-9)

Facaden vurderes at være i middel stand. (X)
At tilstanden ikke vurderes som god, skyldes revner i sålbænke og 2-7 stk. sætninger på hele facaden, hvilket må
betegnes som meget få.

De væsentligste svigt, fejl og mangler på facaden er de skader, der kan ses i altanbunde (Y) og den dertilhørende
armering. Det vurderes ikke at skyldes ændringer i de fysiske forhold, men tilskyndes at være manglende viden på
produktionstidspunktet omkring tykkelsen af beton (dæklag), der burde være på armeringen. Alle steder hvor
skaderne er registreret, sidder skader på undersiden af altanerne og i forkanten.
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Anbefalede foranstaltninger
Vi anbefaler at alle beskadigede altaner betonrenoveres. Dvs. at løst og forvitret beton nænsomt nedbankes, samt
at rustskadet og blotlagt armering, afrenses for løst rust og rustbeskyttes. Områderne tilstøbes med beton på ny.

Vi skal gøre opmærksomt på, at der ved denne renovering desværre ikke kan gives garanti for, at rustpåvirkning
ikke starter igen. Dette idet dækklaget fremadrettet også vil være utilstrækkeligt iht. gældende anvisninger på
området.

Revnet sålbænk.
Som supplement til betonrenoveringen kan man overfladebehandle oversiden af altaner, hvilket kan bevirke at
nedbrydningen og dermed forlænge levetiden på altanerne. Det er vigtigt at pointere, at dette ikke sikrer altanerne
fuldstændigt.

Det anbefales på sigt, at foreningen forbereder sig på at altaner skal renoveres gennemgribende, hvor de gamle
nedtages og nye etableres. Det kan overvejes om nye altaner skal være udført i stål og ”hænge på” facaden i
stedet for at konstruktion ”går ind i” facaden.

Vi anbefaler at revner i beskadigede sålbænke skæres op, renses og gentilstøbes. Det optimale ville være at skifte
sålbænke til nye der er støbt med indlagt armering. Dette ville igen betyde, at samtlige vinduesfuger i bunden af

En af flere beton‐/armeringsskader på altaner.

vinduer skal skiftes.

Det anbefales, at sålbænke renoveres og udskiftning først udføres ved udskiftning af vinduer. Pris på liftudgifter
er også oplyst i vedligeholdelsesplanen.
Foranstaltning

Omfang – arbejder i hovedtræk

Prioritet

Omkostning

(A/B/C)

(tkr. ekskl. moms)

Gade- og gårdfacaden, eftergang

Eftergang af gade- og gårdfacaden af sætningsrevner
og gennemgående revner i sålbænke. Ekskl. lift.

A

100

Betonaltaner, renovering

Frihugning af løst og forvitret beton, afrensning af stål,
rustsikring af stål og tilstøbning.

A

2.200

Betonaltaner, udskiftning

Nedtagning af eksisterende og nye i stål.

B

16.000
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Udluftninger fra køkkener – flere lukket af beboere.

Defekt nedløbs bærring.
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04 – Vinduer
Beskrivelse
Samtlige vinduer og altandøre er udført i træ, som er malet.

Vinduerne, er fordelt på 2 typer, som næsten alle har form som ”2-fløjsvinduer” med oplukkelige rammer, og store
faste glasparti ved siden af altandøre. Vinduer og altandøre er fra 1989 og er alle som termoruder.

Kældervinduer er primært udført som faste jernvinduer med enkeltlagsglas. I lokaler mod vaskerum mv. er der
monteret termovinduer.

Fugerne omkring vinduerne er primært de traditionelle elastiske gummifuger, formodentlig på fugebånd.

Krakeleret og begyndende nedbrydning af malingslag på vinduer.

Overordnet vurdering
X
God stand (1-3)

Middel stand (4-6)

Dårlig stand (7-9)

Vinduerne fremstår i middel stand. Vinduer mod erhverv er ikke bedømt.

Der ses en let krakelering i sideglaslisterne på vinduerne. Dette er sammen med en mat overflade første indikator
på begyndende nedbrydning af malingslaget. Når malingslaget er åbent for vandgennemtrængning, vil
nedbrydningen eskalere med deraf følgende opfugtning af underliggende træ og dermed fordyre processen mht.
vedligehold.

Anbefalede foranstaltninger
Defekt bundglasliste på opgangsvindue.
Vi anbefaler at foreningen indarbejder vedligeholdelse af vinduer på både gade- og gårdsiden. Det anbefales, at
det bliver med en opprioritering af opgangsvinduer til hovedtrappen.
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Det anbefales, at alle foreningens medlemmer gøres opmærksom på forholdene omkring åbning af ventiler i
vinduerne. Det anbefales, at alle ventiler altid er åbne, således at der kan komme frisk erstatningsluft ind, når
ventilatorer i bad og emhætter i køkken benyttes.

På sigt anbefales det, at vinduer udskiftes til træ/alu-vinduer, hvorved udgifter til udvendig vedligehold fjernes.
Udgifter til servicering som smørring og justering vil fortsat være tilstede.

Der vil være en væsentlig energimæssig gevinst, idet nye vinduer vil være næsten 3 gange bedre isolerende, og
give en væsentlig komfortforøgelse i form af langt mindre kuldenedslag ved vinduerne.

Jernvindue til kælderarealer.
Vinduer kan skiftes til grundlæggende 2 modeller:
-

Vinduer der er udført i træ fra inderst til yderst.

-

Vinduer der er udført i træ, men hvor den yderste kappe, der har kontakt med vejrliget, er udført i
aluminium.

Der er forskellige fordele ved de to vinduestyper. De vinduer, der er udført i træ alene, er ca. 10-15% billigere end
træ/alu-vinduet. Til gengæld skal det rene trævindue vedligeholdelses med overfladebehandling ca. hver 5-7 år,
ofte i forbindelse med at der skal rejses stillads, som bidrager yderligere til omkostningerne.

Vinduet i træ/alu er så godt som vedligeholdelsesfrit. Det skal ikke males udvendigt, men bevægelige dele skal lige

Defekt udluftning i altandør.

som på de rene trævinduer også serviceres.
I vedligeholdelsesplanen er der kun givet priser på træ/alu-modellen.

Bæredygtige tiltag
Udskiftning af gamle termoruder med nye lavenergiruder.

Krakeleret overflade på altandør.
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Foranstaltning
Vinduer mod gade og
gård, renovering
ekskl. kældervinduer

Omfang – arbejder i hovedtræk
Vedligeholdelse af vinduer og altandøre.
Istandsættelsen bør omfatte almindelig vedligeholdelse
udvendigt og i kant og fals.

AB STUBMØLLEGÅRDEN – SAGNR. 00.1464.40

Prioritet

Omkostning

(A/B/C)

(tkr. ekskl. moms)

A

2.500

Alternativ.
Nye vinduer som træ/aluvinduer med energiglas.
Vinduer mod gade og
gård, udskiftning
ekskl. kældervinduer

B

8.500

Vinduer mod kælder

Vedligeholdelse af vinduer. Istandsættelsen bør
omfatte almindelig vedligeholdelse udvendigt og i kant
og fals.

A

200

Alternativ.
Vinduer mod kælder

Nye vinduer som træ/aluvinduer med energiglas.

B

700
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05 – Udvendige døre
Beskrivelse
Gadedørene til ejendommens trapperum og kælderarealer er de oprindelige 1-fløjede døre af træ forsynet med
nyere dørpumper.

Overordnet vurdering
X
God stand (1-3)

Middel stand (4-6)

Dårlig stand (7-9)

De udvendige døre fremstår generelt i middel stand for så vidt angår hoveddøre og kældernedgangsdøre. Det
vurderes, at renovering af overflader vil være gunstigt for dørenes holdbarhed.

Anbefalede foranstaltninger
Vi anbefaler at samtlige døre underlægges en snedkergennemgang før overfladebehandlingen.

Opgangsdør og kælderdør.

Snedkergennemgang bør som minimum indeholde kontrol og indstilling af dørpumper, rensning og smøring af
bevægelige dele.

Foranstaltning

Omfang – arbejder i hovedtræk

Prioritet

Omkostning

(A/B/C)

(tkr. ekskl. moms)

Hoveddøre, renovering

Snedker- og malermæssig eftergang af døre.

B

90

Alternativ. Hoveddøre, udskiftning

Udskiftning af gadedørene til hovedtrapperummene til
nye døre med tilsvarende opdeling som de
eksisterende. Ikke tidsanført.

C

600

Kælderdør.
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06 – Trapperum
Beskrivelse
Ejendommens trapper er opført i beton med overflade af terrazzo på trin og reposer. Underside af trappeløb og
reposer fremstår med malet overflade.

Vægge i trapperum er opført af pudset murværk påført maling.

Trapperummene er generelt i god stand. Der ses dog enkelte revner og afskalninger i terrazzobelægningen. Det
vurderes ikke, at dette har betydning for trappens levetid.

Overordnet vurdering
X
God stand (1-3)

Middel stand (4-6)

Dårlig stand (7-9)

Hovedtrapper fremstår generelt i god stand.

Opgang.

Der blev på besigtigelsen kun registreret få og mindre skår i terrazzobelægningen.

Anbefalede foranstaltninger
Det kan anbefales, at der planlægges med en istandsættelse af trapperummene inden for ca. 10-12 år, da det til
den tid påregnes, at vægoverflader er slidte og trænger til vedligeholdelse. En sådan istandsættelse forventes at
beløbe sig til ca. kr. 80.000 ekskl. moms pr. trappe.

Massiv lejlighedsdør.
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Foranstaltning
Hovedtrapper, renovering

Omfang – arbejder i hovedtræk
Forundersøgelse af overflader for at klarlægge
vedhæftning. Istandsættelse af hovedtrapperum
omfattede: Malerbehandling af vægge med Ding-Dong
maling, malerbehandling af underside trappeløb og
lofter. Maling af samtlige væg- og træoverflader.
Istandsættelse og lakering af entrédøre mod lejligheder.
Renoveringen kan alt afhængigt af ambitionsniveau
variere mellem kr.70.000 - 95.000 kr. ekskl. moms pr.
trappe. Ikke tidsanført.
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Prioritet

Omkostning

(A/B/C)

(tkr. ekskl. moms)

C
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07 – Port og gennemgange
Beskrivelse
Der er adgang til gård via åbne jernlåger fra Wagnersvej og fra Stubmøllevej.

Overordnet vurdering
X
God stand (1-3)

Middel stand (4-6)

Dårlig stand (7-9)

Der blev ikke registreret svigt, fejl eller mangler.

Anbefalede foranstaltninger
Ingen tiltag vurderes nødvendigt.

Stållåger til lukket gård.

Stållåger til lukket gård.
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08 – Etageadskillelser
Beskrivelse
Ejendommen er opført med etageadskillelserne bestående af betonelementer belagt med trægulve. I
badeværelserne er der beton af ukendt oprindelse, som beboere i besigtigede lejligheder har belagt med fliser (se i
øvrigt under pkt. 09 – Wc/bad).

Der vurderes at ikke være isoleret i kælderloft. I ejendommens energimærke er det anført, at kælder regnes som
opvarmet. Dette betyder, at investering i evt. isolering af etageadskillelse mod kælder skal påregnes at have en
lang betalingsperiode med nuværende energipriser.

Loftet er isoleret med 100 -200 mm mineraluld.

Uisoleret kælderloft.

Overordnet vurdering
X
God stand (1-3)

Middel stand (4-6)

Dårlig stand (7-9)

Etageadskillelserne er generelt i god byggeteknisk stand.

Åbninger i etageadskillelse mellem kælder og stueetage.

Der se dog enkelte brister mht. brandsikring fra kælder mod stueetagen.

Isolering i tagrum ligger ikke pænt, dvs. at samlinger ikke er tætte og dermed at isoleringsmateriale ikke har den
ønskede effekt. Tykkelsen af isoleringslaget er ikke optimal. Det vurderes, at der burde være 300-350 mm på den
flade del i tagrum.

Anbefalede foranstaltninger
Vi anbefaler at mindre brister med brandsikring mellem kælder og stueetagen optimeres.

Ikke intakt klasse 1 beklædning i kælder.
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Vi anbefaler isolering af loft i kælder mod beboelse med isoleringsbatts eller indblæsning i hulrum i
etageadskillelse vurderes for at mindske varmetabet i boligen. Der henvises til ejendommens energimærke.

Vi anbefaler, at isoleringslaget i tagrum øges på den flade del. Det anbefales, at eksisterende isolering eftergås og
rettes til/suppleres for korrekt placering. Ved arbejder skal gangbro regnes hævet for korrekt ventilering/isolering
under denne.

Foranstaltning
Etagedæk i kælder,
efterisolering

Omfang – arbejder i hovedtræk
Isolering af etageadskillelsen mod kælderen ved
montering af hårde mineraluldsmåtter i kælderloftet
kombineret med indblæsning af mineraluld, hvor dette
er muligt.

Etagedæk mod spids- Efterisolering af etageadskillelsen mod tagrum med
loft, efterisolering
bats, hævning af gangbro i ca. 700 cm bredde, tilretning
af eksisterende isolering.

Prioritet

Omkostning

(A/B/C)

(tkr. ekskl. moms)

C

220

B

300
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09 – Wc/bad
Beskrivelse
Alle lejligheder har eget toilet og bad. I de besigtigede lejligheder fremstår de i rimelig god stand.

Gulve er udført med fliser/stifter og fremstår i de besigtigede lejligheder i god stand og uden revner.

Nogle lejligheder har efterfølgende moderniseret badeværelserne individuelt. Beboerne kan fremover efter behov
modernisere deres badeværelser som en individuel forbedring af lejligheden.

Væggene i badeværelserne har oprindeligt været malerbehandlede, men i de fleste lejligheder er der efterfølgende
opsat vægfliser.
Når der skal opsættes nye vægfliser i badeværelserne er det vigtigt, at den gamle malerbehandling fjernes
fuldstændigt, og at der udføres vådrumsmembran på vægge/gulve jf. By & Byg anvisning nr. 200, inden der
opsættes vægfliser.

Der er ikke i nærværende rapport taget stilling til den tekniske udførelse/lovligheden af de etablerede

Eksempel på badeværelse.

installationer.

Overordnet vurdering
X
God stand (1-3)

Middel stand (4-6)

Dårlig stand (7-9)

Standen af wc / badeværelserne er generelt god.

Eksempel på badeværelse.
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Anbefalede foranstaltninger
Vi anbefaler, at ejendommen fortsat lader de enkelte beboere forestå modernisering af badeværelser på individuel
basis.
Peter Jahn & Partnere anbefaler dog, at arbejderne udføres i henhold til en række væsentlige krav fra foreningen
for at sikre en vis ensartethed i installationer, opbygninger m.v. herunder at krav og anbefalinger i anvisning for
vådrum (SBI-200) overholdes og følges. Evt. kan foreningen få udarbejdet en opdatering af eksisterende manual
for etablering af badeværelser. Peter Jahn & Partnere er behjælpelige med at udarbejde en sådan manual.

Ventil hos beboer.

side 33

PETER JAHN & PARTNERE A/S – INGENIØRER / ARKITEKTER / BYGNINGSRÅDGIVERE

AB STUBMØLLEGÅRDEN – SAGNR. 00.1464.40

10 – Køkken
Beskrivelse
Alle ejendommens lejligheder er forsynet med køkken i varierende stand og udformning. I nogle lejligheder er
etableret nyere elementkøkkener samt ny gulvbelægning m.v.

Ansvaret herfor påhviler den enkelte beboer, herunder indhentning af nødvendige godkendelser og eventuelle
byggetilladelser m.v. fra myndighederne.

Karaktergivning er derfor udeladt i dette afsnit.

Anbefalede foranstaltninger
Vi anbefaler at ejendommen fortsat lader de enkelte beboere forestå modernisering af køkken på individuel basis.

Eksempel på køkken.

Eksempel på køkken.

Eksempel på køkken.
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11 – Varmeforsyning
Beskrivelse
Ejendommen har centralvarmeanlæg er forsynet fra 2 stk. vandbaserede fjernvarmecentraler med
pladevarmeveksler på Sjælør Boulevard.

Afregning af ejendommens fjernvarmeforbrug sker via værkets energimåler på fjernvarmeinstallationen i
varmecentral.

Varmecentralen forsyner endvidere ejendommen med varmt brugsvand fra 2 stk. varmtvandsbeholdere.
Varmvandsbeholdere er isoleret og afsluttet med lærred. Mandedæksel er isoleret med aftagelig kappe. Lærred er
malerbehandlet. Varmtvandsbeholdere er henholdsvis 1.000 og 1.500 liter.

Fremløbstemperaturen til radiatorerne reguleres i afhængighed af udetemperaturen, via af et automatikanlæg
(klimastatanlæg) med udeføler og motorstyret ventil på fjernvarmesiden. Temperatur i varmtvandsbeholder
reguleres med ventil på fjernvarmesiden, som åbner og lukker automatisk, så den ønskede temperatur

Varmtvandsbeholder.

opretholdes.

Centralvarmeanlægget er et 1-strenget radiatoranlæg med ældre og nyere radiatorer. Ledninger er isolerede i
kælderområder på nær omkring nyere strengreguleringsventiler. Isolering er afsluttet med lærred/Isogenopak. Der
er udført rørmærkning af installationen.

Trykekspansionsbeholdere er faststøbte til gulv, og det vurderes at de er halvt fyldte med vand, dvs. med rimelig
plads til udvidelse i beholderne.

Radiatorer i lejlighederne er overvejende placeret under vinduerne. De ældre registrerede radiatorer fylder ikke i
alle tilfælde hele brystninger og afgiver dermed ikke varme med størst mulig komfort for beboerne samt
udnyttelse af fjernvarmen.

Rørvarmevekslere.
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Radiatoranlægget er forsynet med individuelle elektroniske varmefordelingsmålere. Varmefordelingsmålere er af
fabrikat ISTA, som ikke er forberedt til fjernaflæsning.

Pr. den 1/1 1999 er det et lovkrav, at ejendommen har installeret individuelle varmefordelingsmålere.

Det forventes, at eksisterende rørisolering i kælder og på loft kan indeholde asbest. Såfremt der skal foretages
arbejde på installationer, der indeholder asbest, skal der forinden foretages asbestsanering af installationen, hvor
asbest indkapsles/fjernes.

Overordnet vurdering
X
God stand (1-3)

Middel stand (4-6)

Dårlig stand (7-9)

Såvel varmecentral med alle dens komponenter samt det samlede radiatoranlæg er i god stand.

Rørføringer er i middel stand, og løbende renovering af systemet skal påregnes under den almindelige drift af
ejendommen.

Radiatorer i lejlighederne er i middel stand. Foreningen skal påregne en løbende renovering og udskiftning af
radiatorer i de lejligheder, der har de oprindelige radiatorer.

Foreningen har ønsket vores vurdering af 1-strengsanlæg kontra etablering af nyt 2-strengsanlæg.
Etablering af 2-strenget centralvarmeanlæg vil betyde bedre komfort for beboerne, da alle lejligheder vil blive
forsynet med stort set samme temperatur centralvarmevand i modsætning til i dag, hvor de nederste lejligheder i
ejendommen modtager en lavere fremløbstemperatur, da vandet er blevet delvist forbrugt i de ovenliggende
lejligheder.

Såfremt der er problemer med tilstrækkelig opvarmning i lejligheder, vil der således kunne opnås større effekt af
et 2-strenget anlæg, og det vil også være muligt at etablere varme i eksempelvis køkkener.
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I forbindelse med etablering af nye radiatorer vil brystninger blive efterisoleret, hvilket betyder øget komfort og
reduceret varmeforbrug.

Ved etablering af 2-strenget varmeanlæg føres begge forsyningsledninger i kælder, hvorved varmetabet reduceres
i forhold til eksisterende anlæg med fremløbsledning placeret på loft.

Der er således flere forhold, der taler for at udskifte centralvarmeanlægget, men det skal naturligvis også vurderes
ud fra ét økonomisk perspektiv, dvs. besparelsen i vedligeholdelsesudgifter kontra investeringen.

Anbefalede foranstaltninger
Vi anbefaler, at samarbejdet med Mylliin Energi Consult eller tilsvarende opretholdes for overvågning af
varmecentralerne.

Vi anbefaler, at der løbende efter behov foretages renovering af varmecentraler, installationer og radiatorer i
lejlighederne.

Bæredygtige tiltag
Anvendelse af cirkulationspumper til varme til nye lavenergipumper ved udskiftning.
Isolering af ventiler, pumper, der, brugsvandstrenge, varmestrenge mv. for at reducerer varmetabet.
Optimering af afkølingen på fjernvarmevandet. Hvis vandet ikke bliver afkølet ved at blive ført rundt i systemet,
tyder dette på dårlig drift og derved højere varmeregninger.

Foranstaltning

Omfang – arbejder i hovedtræk

Forbedring, eftergang Isolering af varmerør i kælder ved nyere
af isolering
strengreguleringsventiler - 84 stk. ventiler.

Prioritet

Omkostning

(A/B/C)

(tkr. ekskl. moms)

B
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12 – Afløb
Beskrivelse
Ejendommen er dels forsynet med faldstammer i dimension Ø 75 mm (Blücher system RS 75 med vakuumventiler
på toiletter) og traditionelle faldstammer i dimension Ø 110 mm.

RS 75 systemet er anvendt, da nye mindre faldstammer kan føres gennem eksisterende Ø 110 mm faldstammer i
etageadskillelse og eksisterende afløbsskåle kan genanvendes med nye afløbsindsatse, hvorved
reetableringsarbejderne kan reduceres. Systemet giver mulighed for anvendelse af toiletter med 3,5 liter skyl, men
kræver at alle toiletter er forsynet med vakuumventil.

Der er fælles faldstamme for toilet- og køkkenafløb. Faldstamme er udført i galvaniserede stålrør (Loro-X rør) og
støbejernsrør.

Der er ikke rottestop på faldstammeinstallationer i kælderen. Via installationer i kælderen føres afløb via kloak til
samlebrønd i gården, hvorfra vandet ledes til den offentlige kloak.

Tilstøbt installationsgennemføring.

Overordnet vurdering
X
God stand (1-3)

X
Middel stand (4-6)

Dårlig stand (7-9)

Faldstammerne er generelt i god til middel stand.

Der blev ikke registreret lange stræk i kælderarealer, som vurderes at give problem mht. naturligt afvanding.
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Anbefalede foranstaltninger
Faldstammers tilstand bør løbende og minimum hvert 5. år vurderes for egnethed og evt. begyndende svigt og
brister. Dette for at være på forkant med eventuelle svigt, før skader bliver betragtelige.

Det anbefales at installere rottestop på faldstammer i kælder.

Foranstaltning

Omfang – arbejder i hovedtræk

Prioritet

Omkostning

(A/B/C)

(tkr. ekskl. moms)

Vurdering

Det anbefales, at faldstammer besigtiges og vurderes
ca. hver 5. år for evt. begyndende svigt, fejl og mangler.

B

10

Etablering af rottestop

Etablering af rottestop med renselem i kælder på 23
stk. faldstammer. BEMÆRK: prisen er ca. kr. 5.000
ekskl. moms pr. stk. - og der skal være minimum 1
meter lodret stamme i kælder til rottestop og renselem.

B

150

Nyere afløbsledning i kælderarealer.

Nyere afløbsledninger i kælderarealer.
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13 – Kloak
Beskrivelse
Idet der ikke er foretaget en samlet kloak tv-inspektion i nyere tid, har vi ikke kunne beskrive konstruktion og
stand af afløbsledninger, da disse er begravet langt under jorden. Samtlige betragtninger i dette afsnit er foretaget
på baggrund af en fagmæssig vurdering foretaget ved besigtigelse af synlige brønde fra terræn og ved at
sammenholde de oplysninger, som vi har fået oplyst på ejendommen. Vurderingen skal derfor tages med
forbehold. Endelig konstatering af forholdene kan alene foretages ved hjælp af kloak tv-inspektion eller
opgravning.

Kloakledninger afleder spildevand fra:
-

Køkken og wc/badeværelse – via afløbsledninger og faldstammer i bygningen.

-

Regnvand – via tagrender og nedløbsrør på facader.

-

Overfladevand – via brøde i gade og gård.

-

Drænsystem – via pumpebrønd.

Renholdt afløbsrist.

Kloakken er primært beliggende under terræn i gårdanlægget, sekundært ført under ejendommens kælder for
tilslutning til offentlig kloak i vej.

Vi har bemærket, at overfladebrønde i gården har nedsunken belægning. Dette indikerer forekomst af rotter.

Overordnet vurdering
Karaktergivning i afsnittet stand er ikke anført, da kloaker kun kan besigtiges med Tv-udstyr.

Anbefalede foranstaltninger
Da mangelfuld spuling i nogle tilfælde kan medføre nedsættelse af forsikringsdækningen, anbefales det, at
boligforeningen kontrollerer sine forsikringsforhold og agerer ud fra dette.
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Rent byggeteknisk anbefales det klart, at alle ledninger og brønde tv-inspiceres, således at foreningen er på
forkant med evt. svigt, fejl og mangler på kloaknettet. På dette område er forebyggelse langt bedre end udbedring.

Hvor der er sætninger i belægninger, anbefales området blotlagt, og skader på rør/brønd udbedres.

Foranstaltning

Omfang – arbejder i hovedtræk

Prioritet

Omkostning

(A/B/C)

(tkr. ekskl. moms)

Løbende udskiftning

I forbindelse med at der opstår problemer med
kloakken, f.eks. tilstopning, utætheder eller sætning,
udbedres disse skader punktvis. Indarbejdes i alm. drift

B

25

Renovering

Hvor der i dag ses skader som følge af skader på
rørstræk/brønd.

A

25
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14 – Vandinstallation
Beskrivelse
Ejendommen er forsynet med koldt brugsvand fra kommunalt vandstik samt varmt brugsvand med cirkulation fra
varmtvandsbeholder i varmecentral. Vandforbrug i ejendommen afregnes efter vandforsyningens hovedmåler på
koldtvandsstik.

Hoved- og fordelingsledninger for brugsvand er installeret i kælder.

Lodrette stigestrenge badeværelser er tilsluttet forsyningsledninger i kælder. Afgreninger på stigestrenge
forsyner, via fordelings- og koblingsledninger, tapsteder i køkkener og wc/badeværelser.
For afregning af koldt- og varmtvandsforbrug i den enkelte lejlighed er der ikke installeret vandmålere, men der er
klargjort for sådan installation med pasrør for senere individuelle vandmålere.

For regulering af brugsvandscirkulation er der monteret dynamiske temperaturregulerede (CirCon+)
strengreguleringsventiler på alle stigestrenge ved tilslutning til cirkulationsledning i kælder.

Den samlede installation er udført i nyere rustfri stålrør. Rørinstallationer i kælder og i lejligheder er isolerede.
Ventiler er isolerede. Der er udført rørmærkning af installationen.

Der bliver i en del af ejendommen klaget meget over, at varmtvandsforsyningen er meget ustabil både hvad angår
temperaturen og vandtryk. Dette er ikke hørt hos beboere i besigtigede lejligheder.

Overordnet vurdering
X
God stand (1-3)

Middel stand (4-6)

Dårlig stand (7-9)

Vandinstallationen er generelt i god stand mht. selve installationen.

Der er ikke registreret svigt, fejl eller mangler ved besigtigede installation.
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Anbefalede foranstaltninger
Vi anbefaler at isolering af installationen på fællesområder eftergås. Der kunne registreres enkelte steder hvor
ventilisoleringen ikke var intakt. Præcist omfang og prissætning kræver en total gennemgang. Overslag er givet ud
fra et estimat.

Foranstaltning

Omfang – arbejder i hovedtræk

Forbedring. Eftergang For at nedsætte varmetabet bør isoleringen på
af isolering
vandinstallationerne i fælles områder eftergås, således
at alle rør/ventiler er isolerede.

Prioritet

Omkostning

(A/B/C)

(tkr. ekskl. moms)

B

25

Bæredygtige tiltag
Etablering af individuelle vandmålere i hver bolig. Vandmålere nedbringer typisk vandforbruget ca. 10-15 % pga.
ændring af vaner.
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15 – Gasinstallation
Beskrivelse
Der er indlagt gas i ejendommen. Fra gasstik føres hovedgasledninger rundt i kælder og videre til lejligheder via
stigestrenge i køkkener.

Lejlighederne er i mange tilfælde forsynet med gaskomfur i køkkener. For afregning af gasforbrug er installeret
gasforsyningsmålere i lejligheder (vedligeholdelsespligt påhviler ikke ejendommen). Hovedledninger og
stigestrenge samt koblingsledninger til målere er udført i galvaniserede stålrør.

Der kunne registreres overfladerust på installation i kælderarealer.

Overordnet vurdering
X
God stand (1-3)

Middel stand (4-6)

Dårlig stand (7-9)

Gasledningerne ser ved visuel bedømmelse ud til at være i rimelig god stand. Der ses nogen overfladetæringer på
hovedledninger i kælder.

Anbefalede foranstaltninger
Vi anbefaler at installationer på fællesområdet fremadrettet fortsat holdes under observation og registreres
minimum 1 gang årligt.

Der forventes ikke udgifter i forbindelse med gasinstallationerne udover almindelig løbende vedligeholdelse,
hvorfor vi ikke har anbefalet nogen foranstaltninger.
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16 – Ventilation
Beskrivelse
Ejendommen er forsynet med kanaler for naturlig ventilation i køkkener og wc/badeværelser, der afsluttes i
udluftningshætter på tag. Kanaler i tagrum er udført i zink.

Flere af kanalerne er i lejlighederne forsynet med elektriske ventilatorer/emhætter, hvilket kan medføre, at
afkastluft fra lejlighed indblæses hos øvrige beboere i opgangen.

Ventilationskanaler i tagrum har flere defekter:
Nogle har defekte ikke lukkede samlinger, kanaler er væltet, og beboeres udluftning sker via tagrum og ikke over
tag, hvilket betyder at den fugtige luft skal ventileres bort fra tagrummet.

Flere ventiler i vinduer/altandøre har ikke den ønskede funktion, ventiler kan være ude af funktion eller defekte.
Dette skyldes primært beboeradfærd.

Ventilation af boligen er nødvendig for at sikre et sundt indeklima, hvor særligt fugtig luft (tørring af tøj, bad,
madlavning m.v.) kan transporteres ud af lejlighederne, således at risikoen for dannelse af skimmelsvamp mv.
nedsættes.

Manglende anemostat og dermed indregulering af udsugning fra
tørre/vaskekælder.

Overordnet vurdering
X
God stand (1-3)

Middel stand (4-6)

Dårlig stand (7-9)

Ventilationskanalerne for naturligt aftræk er i dårlig stand specielt i tagrum.

Ventiler i vinduer og altandøre er nedslidte og flere bør skiftes. Hvor det skyldes beboeradfærd kan man kun
informerer.

Beboers lukning af friskluft ventil.
side 45

PETER JAHN & PARTNERE A/S – INGENIØRER / ARKITEKTER / BYGNINGSRÅDGIVERE

AB STUBMØLLEGÅRDEN – SAGNR. 00.1464.40

Anbefalede foranstaltninger
Vi anbefaler at samtlige ventilationskanaler i tagrum eftergås og renoveres til intakt installation.

Det anbefales at samtlige ventiler i lejlighederne vinduer/altandøre eftergås og renoveres ved udskiftning i
nødvendigt omfang.

Det anbefales at alle beboere informeres om anbefalingsværdig adfærd mht. udluftning og indstilling af ventiler
mv.

Eksisterende udluftning i facade.
Der ses spor efter støv og partikler, der har afsat sig som aflejringer i ventilationskanaler.
Det kan være forbundet med gener, at der ikke er et godt indeklima for bebyggelsens beboere. Vi mennesker er
forskelligt disponeret for allagier og grader af overfølsomhed over for skimmel m.v. Alt andet lige er milde tilfælde
som hovedpine og utilpashed ikke acceptabelt og bør om muligt afværges. Der kan gøres tiltag for optimering.

Foranstaltning

Omfang – arbejder i hovedtræk

Prioritet

Omkostning

(A/B/C)

(tkr. ekskl. moms)

Rensning af kanaler

Kanalerne bør eftergås og renses, så deres funktion
igen bliver optimal. Rensningen er en specialopgave,
som kun bør udføres af firmaer med stor erfaring på
området, idet snavset i kanalerne ellers kan forvolde
stor skade på bygningsdele og inventar. En effektiv
rensning kræver, at der er fri adgang til alle kanalåbninger i lejligheder, hvilket indebærer, at eventuelle
nedhængte lofter skal delvist nedtages.

B

90

Ventilationskanaler i
tagrum

Eftergang og opretning af skader på ventilationsrør i
tagrum

A

120

Ventiler i vinduer

Eftergås og opretning

A

25

Bæredygtige tiltag
Når en bygning tætnes ved f.eks. vinduesudskiftning eller hulmursisolering, er det vigtigt, at boligen udluftes.
Dette kan udføres ved at åbne vinduer og skabe gennemtræk flere gange dagligt. Desuden skal aftrækskanaler
være afrensede i køkken og bad for at de fungerer optimalt eller ved etablering af mekanisk udsugning.
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17 – El/svagstrøm
Beskrivelse
Ejendommens elektriske installationer består dels af stærkstrømsinstallationer (230-400V) og
svagstrømsinstallationer (porttelefon, tv-kabler, PDS kabling, telefonikabler m.v.). Overordnet set skelnes der i
rapporten her mellem installationer i lejligheder, dvs. fra målertavle (stærkstrøm)/hovedstik (bredbånd m.v.) og
fælles installationer. Installationerne i lejlighederne påhviler den enkelte beboer at vedligeholde og opretholde
lovligheden af, hvorfor disse installationer kun er omtalt, såfremt der konstateres væsentlige forsyningsmangler
eller manglende fejlstrømsrelæ (HFI/HPFI).

Stærkstrømsinstallation
Fra hovedtavlerne er lejlighederne forsynet via hovedledninger i kælderen, som er de oprindelige/nyere kabler, og
stigeledninger, som typisk er ført i de oprindelige trækabelkasser i ”th. lejlighederne”. Stigeledninger var ikke
tilgængelige ved besigtigelsen.

Fra hovedtavler er der opsat nye gruppetavler til forsyning af ejendommens fælles el-installationer (trappelys,

Eksempel på el‐tavle hos beboer.

kælderlys, lys på loftrum).

Belysning i kælder er udført ved kuppellamper, ca. placeret pr. hver 8-10 m og vurderes at være utilstrækkelig i
forhold til nutidens lyskrav. Installationen virker dog i følge oplysninger fra ejendommens beboere
tilfredsstillende.

Belysning af trapperum er udført ved kuppellamper traditionelt placeret med 1 stk. pr. hovedrepos og styring ved
tryk, og vurderes at være utilstrækkelig i forhold til nutidens lyskrav.

Ved gadedøre er der orienteringslamper, og gadedørene oplyses af både lys ved døre samt fra den eksisterende
gadebelysning.

Eksempel på belysning i kælderarealer.
I gården på facaderne er enkelte facadelamper og ved nedgange til kældertrapper. Den udvendige belysning er
forsynet via kabler, som er ført på gårdfacaden over stuevinduer.
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For det fælles beboervaskeri er der ved i kælderen etableret en særskilt gruppetavle, som umiddelbart vurderes at
være tilstrækkeligt forsikret og forsynet.

Svagstrømsinstallation
Ejendommens telefonkabler er sammen med en del andre forsyningsledninger oplagt i trappeopgangene på
traditionel vis.
Der er porttelefon ved gadedørene til samtlige lejligheder. Porttelefonanlægget er et traditionelt samtaleanlæg
med mulighed for åbning af hoveddør ved deaktivering af el-blik i lås. Anlægget er af ældre dato.

Kuppellampe i trappeopgang.

Ejendommen er tilsluttet kabel-tv fra YouSee/TDC, og det formodes at de fleste får TV-signal herfra.

Der ses et pænt antal af brandalarmer i tagrum. Det anbefales, at dette netværk udbygges og impletmenteres i
hele ejedommen.

Overordnet vurdering
X
God stand (1-3)

Middel stand (4-6)

Dårlig stand (7-9)

Stærkstrømsinstallationen er generelt i god stand. Svagstrømsinstallationen er generelt i god stand (dette baseret
på at der ikke foreligger oplysninger på konkrete svigt, Det er dog oplyst, at anlægget er af ældre dato).

Telefon og netværk hos beboer.

De besigtigede eltavler i lejligheder har ikke givet anledning til bemærkninger. Der forefindes HFI/HPFI som loven
kræver, og grupper er opmærkede. Interne installationer i øvrigt er ikke gennemgået, og er beboeransvar.

Anbefalede foranstaltninger
Vi anbefaler at foreningen søger at være på forkant med de dørtelefonanlæg der i dag udbydes. Der forefindes i
dag anlæg som ikke kun servicerer adgangsdøre, men også styring via mobil tlf. mv. Dette åbner også mulighed for
fjernaktivering, dette ved implementering af KNX/CTS-anlæg til styring af ventilation, elektronik, adgangskontrol
m.v. og hermed indeklimaet. Prisoverslag afhænger af dialog med foreningen, om ydelser der ønskes at være
indeholdt.
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Foranstaltning
Belysning

Omfang – arbejder i hovedtræk
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Prioritet

Omkostning

(A/B/C)

(tkr. ekskl. moms)

Optimering belysning i kældre -sparerpærer mv.
Regnes indarbejdet i alm. drift.

Nyt porttelefonanlæg Porttelefonanlæg udskiftes til nyt anlæg i kvalitet som
Siedle. Ikke tidsangivet.

-

-

C

500

Bæredygtige tiltag
Udskiftning af ældre belysning til sparepærer eller nye belysningssystemer med LED.

Opsætning af timere eller bevægelsessensorer på belysningssystemer i kældre, vaskerier, loftrum m.v. for at
mindske elforbruget til fælles strømforbrug.

Dørtelefonanlæg.
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18 – Øvrige bygningsdele
Beskrivelse
De øvrige bygningsdele omfatter indvendige vægge, gulvbelægninger, døre i selve lejlighederne m.v. Idet
vedligeholdelsen af disse bygningsdele påhviler den enkelte beboer, er tilstanden ikke beskrevet nærmere i denne
rapport.

Der er således ikke foretaget en vurdering af tilstanden, ligesom der ikke er anført beskrivelse af
vedligeholdelsesstand for de enkelte bygningsdele og anført anbefalede foranstaltninger.

Foreningen har ønsket vores kommentar til nedfaldsskakte og bortskaffelse af skrald herfra fremadrettet.

Velholdt etageadskillelse hos beboer.

Uddrag fra BR10:

Bygningsreglement
Stk. 6
I beboelsesbygninger med 3 etager og derover over terræn skal der indrettes affaldsskakt for hver opgang.
Vejledning
(8.7, stk 6)
Kravet tager først og fremmest sigte på opførelse af nye beboelsesbygninger. Når det drejer sig om eventuel
nedlæggelse af affaldsskakter i eksisterende beboelsesbygninger, gør der sig en række særlige forhold gælden‐
de, som kan gøre det rimeligt ud fra en konkret vurdering at meddele dispensation fra kap. 8.7, stk. 6. Der kan
især være tale om, at de eksisterende affaldsskakter ikke er tidssvarende ud fra en miljømæssig og økologisk
vurdering, herunder med hensyn til kildesortering, og at bortskaffelsen af affaldet ikke kan ske i overensstem‐
melse med de nugældende regler i lovgivningen om arbejdsmiljø.
Såfremt det f.eks. ikke er muligt at modernisere affaldsskakterne inden for de eksisterende bygningsmæssige
rammer, eller en modernisering er forbundet med meget høje omkostninger, kan det ud fra en konkret vurdering
være rimeligt at meddele dispensation fra bestemmelsen, eventuelt tidsbegrænset.
Disse spørgsmål er uddybet i Bygge‐ og Boligstyrelsens vejledning af 25. oktober 1996 om tilladelse til lukning af
affaldsskakter i eksisterende byggeri, som der henvises til.
Med henvisning til ovenstående anbefales det, at der søges dispensation hos myndighederne til nedlæggelse af
skakte. Der vil ikke med nuværende konstruktioner ikke kunne opretholdes, at affaldsskakte i ejendommen er i
funktion, samtidigt med at arbejdsforhold mht. tømning bliver forsvarlige og overholdt.
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Foreningen har ønsket belyst hvad man kan gøre for ”grafitti-beskyttelse” af murene på Wagnersvej, og har selv
angivet følgende som mulige løsninger:
-

Hegn helt ude ved fortovet

-

Beplantning

-

Raftehegn op ad muren.

Anbefalede foranstaltninger
Vi anbefaler at foreningens medlemmer også fremadrettet forestår vedligeholdelsen af indvendige vægge,
gulvbelægninger og døre i selve lejlighederne.

Mht. problematikken omkring affaldsskakte er Peter Jahn & Partnere gerne behjælpelig mht. kontakt til
myndigheder mv. Der bør forinden udarbejdes en strategi mht. hvorledes man fremadrettet ønsker renovationen
løst. Det kan være ved beholder i gården, men det kan også være muligt at få etableret et mobilsug, hvor der
nedgraves en tank i gården. Mobilsug er bekosteligt, men at der ikke står et stort antal beholdere vil være en
fordel for foreningens medlemmer, der dermed ikke skal afgive et stort grønt areal til affaldsbeholdere.
Et alternativ vil være store anlæg med skurer, hvor beholdere kan opbevares.

Mht. ”grafitti-beskyttelse” vil vi anbefale at det søges etableret med beplantning i forskellig karakter. Vi vurderer
at hegn af forskellig modeller vil blive meget voldsomme, såfremt de skal have en effekt.
Beplantningen kan være tjørnebeplantning eller anden ”ubehagelig” beplantning, der gør at det ikke vil være rart
at færdes i området. Peter Jahn & Partnere bistår gerne med yderlig bistand omkring området.

Foranstaltning

Omfang – arbejder i hovedtræk

Prioritet

Omkostning

(A/B/C)

(tkr. ekskl. moms)

Affaldshåndtering

Mobilt sug.

A

3.000

Alternativ. Affaldshåndtering

Skraldeskur. Ikke tidsangivet.

C

500

C

30

"Anti-graffiti" på gav- Beplantning, som besværliggør adgang.
le
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19 – Private friarealer
Beskrivelse
Gården anvendes til ophold for beboerne, cykelparkering, tørrestativer, affaldsbeholdere og storskrald og ikke
mindst legeområder for bebyggelsens børn.

Gårdbelægningen er med betonfliser og masser af grønne arealer. Gårdbelægningen er i fin stand og har fald bort
fra bygningen og hen mod nedløbsbrøndene.

Overordnet vurdering
X
God stand (1-3)

Middel stand (4-6)

Dårlig stand (7-9)

De private friarealer er i generelt god stand.

Det vurderes at der passes godt på udendørsanlægget. Vedligeholdelsen af legeredskaber og børnearealer virker

Gårdanlæg med grønne arealer og legepladsområde.

som at være en fast bestanddel i foreningens fællesopgaver.

Anbefalede foranstaltninger
Vi anbefaler at den gode vedligeholdes og høje standard opretholdes. Gode fællesarealer, der inviterer alle til at
benytte arealerne, er med til at højne ansvarsbevidstheden hos alle, og fremmer dermed at alle sørger for
anlægget.

Bæredygtige tiltag
Overveje om affaldssortering, komposteringsanlæg m.v. lever op til dagens krav samt se muligheder i nye anlæg.
Opsætning af grønne tage på affalds-/cykelskure m.v. til opsamling af regnvand for at mindske belastning af
kloakker samt højne tagets udseende.
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Vedligeholdelsesplan 2014
Bygningsdel
01 - Tag
Karakter 1 - 9
Renovering af tag

Foranstaltning

AB STUBMØLLEGÅRDEN 00.1464.40

Prioritet

TKr.

Levetid

Eftergang af eksisterende undertag i
tagrum – bemærk 80.000 første år og
derefter 15.000 pr. år indtil taget
underlægges større renovering.

A

Tagbeklædning udskiftes. Nyt fast
undertag. Spær oprettes. Nye lægter og
afstandslister. Nye tagrender og nedløb.
Nye inddækninger. Nye tagvinduer.
Ikke tidsbestemt.

B

Udbedring af defekt brandsikring i
kælderarealer.

A

20

Gade- og
gårdfacaden,
eftergang

Eftergang af gade- og gårdfacaden af
sætningsrevner og gennemgående
revner i sålbænke. Ekskl. lift.

A

100

Betonaltaner,
renovering

Frihugning af løst og forvitret beton,
afrensning af stål, rustsikring af stål og
tilstøbning.

A

2.200

Betonaltaner,
udskiftning

Nedtagning af eksisterende og nye i
stål.

B

Udskiftning af tag

02 - Kælder og
fundament
Karakter 4-6
Brandsikring

15

2014

0-5 år

80

2015

15

2016

15

2017

15

2018

15

2019

15

2020

15

2021

15

2022

15

8.000 60-100 år

-

20

03 - Facader/sokkel
Karakter 4-6
10-20 år

5-15 år

16.000 40-100 år
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Bygningsdel

Foranstaltning

04 - Vinduer
Karakter 4-6
Vinduer mod gade og Vedligeholdelse af vinduer og
gård, renovering
altandøre. Istandsættelsen bør omfatte
ekskl. kældervinduer almindelig vedligeholdelse udvendigt
og i kant og fals.

Prioritet

TKr.

Levetid

A

2.500

5-7 år

Alternativ.
Nye vinduer som træ/aluvinduer med
Vinduer mod gade
energiglas.
og gård, udskiftning
ekskl. kældervinduer

B

8.500

30-50 år

Vinduer mod kælder

Vedligeholdelse af vinduer.
Istandsættelsen bør omfatte almindelig
vedligeholdelse udvendigt og i kant og
fals.

A

200

5-7 år

Alternativ.
Vinduer mod kælder

Nye vinduer som træ/aluvinduer med
energiglas.

B

700

30-50 år

Hoveddøre,
renovering

Snedker- og malermæssig eftergang af
døre.

B

90

Alternativ.
Hoveddøre,
udskiftning

Udskiftning af gadedørene til
hovedtrapperummene til nye døre med
tilsvarende opdeling som de
eksisterende. Ikke tidsanført.

C

600

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2.500

2.500

200

200

90

90

05 - Udvendige døre
Karakter 4-6
5-9. år

20-50 år
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Bygningsdel
06 - Trapperum
Karakter 1-3
Hovedtrapper,
renovering

07 - Port og
gennemgange
Karakter 1-3
Portlåge

08 Etageadskillelser
Karakter 1-3
Etagedæk i kælder,
efterisolering

Etagedæk mod
spidsloft,
efterisolering

Foranstaltning

Prioritet

TKr.

Levetid

2014

2015

2016

Forundersøgelse af overflader for at
klarlægge vedhæftning samt
miljøundersøgelse. Istandsættelse af
hovedtrapperum omfattede:
Malerbehandling af vægge med DingDong maling, malerbehandling af
underside trappeløb og lofter. Maling af
samtlige væg- og træoverflader.
Istandsættelse og lakering af entrédøre
mod lejligheder. Renoveringen kan alt
afhængigt af ambitionsniveau variere
mellem kr.70.000 - 95.000 kr. ekskl.
moms pr. trappe. Ikke tidsanført.

C

Smøring, justering - alm. drift

-

Isolering af etageadskillelsen mod
kælderen ved montering af hårde
mineraluldsmåtter i kælderloftet
kombineret med indblæsning af
mineraluld, hvor dette er muligt.

C

220 50-100 år

220

Efterisolering af etageadskillelsen mod
tagrum med bats, hævning af gangbro i
ca. 700 cm. bredde, tilretning af
eksisterende isolering.

C

300 50-100 år

300

1.900

-

20-50 år

-
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Bygningsdel

Foranstaltning

Prioritet

TKr.

Levetid

Ingen tiltag.

-

-

-

Ingen tiltag.

-

-

-

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

09 - Wc/bad
Karakter 1-3

10 - Køkken

11 Varmeforsyning
Karakter 4-6
Forbedring, eftergang Isolering af varmerør i kælder ved
af isolering
nyere strengreguleringsventiler - 84
stk. ventiler.

12 - Afløb
Karakter 1-6
Vurdering

Etablering af
rottestop

B

40

-

Det anbefales, at faldstammer
besigtiges og vurderes ca. hver 5. år for
evt. begyndende svigt, fejl og mangler.

B

10

5 år

Etablering af rottestop med renselem i
kælder på 23 stk. faldstammer.
BEMÆRK: prisen er ca. kr. 5.000 ekskl.
moms pr. stk. - og der skal være
minimum 1 meter lodret stamme i
kælder til rottestop og renselem.

B

I forbindelse med at der opstår
problemer med kloakken, f.eks.
tilstopning, utætheder eller sætning,
udbedres disse skader punktvis.
Indarbejdes i alm. drift

B

40

10

150 40-100 år

13 - Kloak
Løbende udskiftning

25

hvert år
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Bygningsdel
Renovering

Foranstaltning
Hvor der i dag ses skader som følge af
skader på rørstræk/brønd.
Tv-inspektion

14 Vandinstallation
Karakter 1-3
Forbedring.
For at nedsætte varmetabet bør
Eftergang af isolering isoleringen på vandinstallationerne i
fælles områder eftergås, således at alle
rør/ventiler er isolerede.

Prioritet
A

TKr.
25

Levetid
-

B

50

5-8 år

B

25

-

2014
25

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

50

25

15 - Gasinstallation
Karakter 1-3
Vedligeholdelse af
gasrør

Besigtigelse og vurdering årligt,
indarbejdes i alm. drift.

B

Kanalerne bør eftergås og renses, så
deres funktion igen bliver optimal.
Rensningen er en specialopgave, som
kun bør udføres af firmaer med stor
erfaring på området, idet snavset i
kanalerne ellers kan forvolde stor skade
på bygningsdele og inventar. En
effektiv rensning kræver, at der er fri
adgang til alle kanalåbninger i
lejligheder, hvilket indebærer, at
eventuelle nedhængte lofter skal
delvist nedtages.

B

90

5-10 år

90

90

Ventilationskanaler i Eftergang og opretning af skader på
tagrum
ventilationsrør i tagrum

A

120

5-20 år

120

40

Ventiler i vinduer

A

25

5-20 år

16 - Ventilation
Karakter 7-9
Rensning af kanaler

Eftergås og opretning

-
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Bygningsdel
17 - El/svagstrøm
Karakter 4-6
Belysning

Foranstaltning

Optimering belysning i kældre sparerpærer mv. Regnes indarbejdet i
alm. drift.

Prioritet

TKr.

Levetid

-

-

-

Nyt porttelefonanlæg Porttelefonanlæg udskiftes til nyt
anlæg i kvalitet som Siedle. Ikke
tidsangivet.

C

500

10-30 år

Alarmer

Brandalarmer etableret i teknikrum,
vaskerum, tørrerum mv.

A

70

10-30 år

Mobilt sug.

C

3.000

20-50 år

Alternativ.
Affaldshåndtering

Skraldeskur. Ikke tidsangivet.

A

500

20-50 år

Alternativ.
Affaldshåndtering

Skralderum i kælderarealer, 4 stk. nye
trapper, lifte og tilpasning af
kælderlokaler mv.

C

1.300

"Anti-graffiti" på
gavle

Beplantning, som besværliggør adgang.

C

30

Ingen tiltag udover alm. vedligehold og
drift.

-

18 - Øvrige
bygningsdele
Affaldshåndtering

2014

2016

70

3.000

-

20-50 år

30

19 - Private
friarealer
Karakter 1-3
-

2015

-
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Bygningsdel

Foranstaltning

Prioritet

TKr.

Levetid

Stillads mod gade og gård til tag, facade,
vinduer, byggeplads, affaldshåndtering,
rengøring m.v.

-

1250

-

Overdækning

-

1.250

Byggepladsomkostninger.

-

5%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

20 - Stillads

20 - Byggeplads

1.250

-

Håndværkeromkostninger, ekskl. moms.

1.250

20

468

39

1

3

1

1

1

318

7

425

9.833

819

16

68

16

16

26

6.673

152

Uforudseelige
udgifter

Afsat beløb til uforudseelige udgifter
ved gennemførelse af byggesagen.

-

10%

-

43

983

82

2

7

2

2

3

667

15

Byggeteknisk
rådgivning

Udarbejdelse af budget og forprojekt,
projektmateriale, licitation, vurdering af
tilbud, byggestyring, tilsyn, kontrol af
mangeludbedring, aflevering, 1 års
gennemgang og 5 års syn,
økonomikontrol.

-

13%

-

61

1.406

117

2

10

2

2

4

954

22

529

12.223

1.018

20

85

20

20

33

8.294

189

132

3.056

255

5

21

5

5

8

2.074

47

Byggetekniske omkostninger i alt, inkl. moms.

661

15.278

1.273

24

106

24

24

41

10.368

237

Afsat beløb til almindelig løbende vedligeholdelse

200

200

200

250

250

250

150

150

150

170

Byggetekniske omkostninger i alt, ekskl. moms.
Moms

25%

Der skal gøres opmærksom på, at nedenstående priser er fra i medio 2014 priser ekskl. udgifter til finansiering, forsikring, byggesagsadministration, byggesagsgebyrer og andre administrative
bygherreudgifter.

Peter Jahn & Partnere A/S
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