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1.0 Rapportens formål
Formålet med denne rapport er, at få udarbejdet et beslutningsgrundlag vedrørende den
fremtidige drift af ejendommen samt de fremtidige istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder
på ejendommen A/B Søndermarksvænget, Azaleavej 1-13, Azaleavej 10-14 og Sdr. Fasanvej
52, matr. nr. 28ds, 28dq, 28do, 28dm, 28dn og 28dp af Frederiksberg.
Rapporten indeholder udover en registrering af de enkelte bygningsdele en optegnelse over
forslag til arbejder på bygningsdelene, som bør udføres nu eller i fremtiden. Rapporten kan
således danne grundlag for en egentlig prioritering af arbejderne, med henblik på at bringe
ejendommen i god og sund stand.
Hvor der er foreslået udført arbejder, er der oplyst overslagspriser, som er beregnet på grundlag
af erfaringer og prisoplysninger fra entreprenører.
I forbindelse med udarbejdelse af rapporten har følgende dokumenter været til stede:
-

BBR - skema
Bygningstegninger
Forsikringspolice fra Købstædernes forsikring
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2.0 Overordnet konklusion
Overordnet set fremstår ejendommen i rimelig, funktionel stand.
Der er ved gennemgangen ikke konstateret væsentlige byggeskader eller svigt i bygningens
Primære konstruktioner.
Følgende genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder anbefales udført indenfor de næste 2 år:
 Renovering af skader i facader, ventilationshuller samt sokkel
 Kontrol af renoverede branddøre mellem opgange og kælder
 Renovering af udvendige kældertrapper
 Udskiftning af belægninger til skralderum/containergård
 Renovering af murværk ved selvstændige garageanlæg
 Gennemgang af tæthed i tag
 Udskiftning af brugsvandsinstallationerne
 Udskiftning af varmtvandsbeholdere (i fbm. udskiftning af brugsvandsinstallationer)
 Renovering af afløbsinstallationerne
 Udskiftning af gulvafløb i lejligheder
 Udskiftning af gulvafløb i kælder til højtvandslukker
 Udskiftning af gamle termostatventiler
 Udskiftning af oprindelige ribberadiatorer
 Forbedring af ventilationsforholdene
 Udskiftning af koldtvandsstik (i fbm. udskiftning af brugsvandsinstallationer)
 TV-inspektion af kloak
På lidt længere sigt anbefales følgende arbejder iværksat:
 Etapevis renovering/vedligehold af opgange
 Renovering af skader i kældergulve
 Udskiftning af varmeanlægget
 Udskiftning af varmevekslere
 Udskiftning af stikledninger og hovedbly
 Udskiftning af ejendomstavlerne
 Udskiftning af stofisolerede ledninger i fællesområder
 Udskiftning af porttelefonanlæg
 Udskiftning af lysinstallationer i kælderen
 Udskiftning af lysinstallationer på hovedtrapper
Det er vigtigt, at ejendommen fremover gennemgås med jævne mellemrum, og at det vurderes,
hvor der skal vedligeholdes, og i hvilken stand man ønsker, ejendommen skal fremstå.
I rapporten er der angivet flere arbejder, som bør gennemføres. En del af disse
istandsættelsesarbejder kan afvente igangsættelse til et senere tidspunkt.
I det vedlagte 10-års drifts- og vedligeholdelsesbudget er medtaget alle de i rapporten
anbefalede arbejder.
Konstruktionsmæssigt fremstår ejendommen i god stand, dog med undtagelse af
belægningerne ved skralde/containerrum, der vil kræve en hurtig udskiftning.
Der er generelt udført renoveringsarbejder samt vedligehold for bygninger i nyere tid – herunder
udskiftning af tagbelægninger, renovering af facader, udskiftning af vinduer – og der er desuden
tilsyneladende udført fornuftigt vedligehold af fællesområderne – herunder trappeopgange,
kældervægge samt udenoms områder mv.
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Vedligeholdelses/renoveringsarbejder på facader begrænser sig til relativt få skader, der dog
bør tilses hurtigt for at undgå hurtigere forfald.
De udvendige kældernedgange fremstår i varieret stand; en del er dog i meget dårlig stand, og
det anbefales at renovere indenfor en kort tidshorisont.
Der er generelt problemer med fugt og kondensdannelser i lejlighederne ved kolde ydervægge
(specielt ved gavle) såvel som i kanten af ruderne på vinduerne. Det anbefales at der foretages
en nærmere belysning af de forskellige tiltag, der kan gøres i den forbindelse – herunder alt fra
orientering til alle beboere om hvordan man kan bedre forholdene, til overvejelser om udførelse
af en udvendig facadeisolering.
Ejendommens tekniske installationer er generelt i mindre god stand. Det må forventes, at der
skal ofres større beløb på istandsættelse inden for de næste 5 år.
Brugsvandsinstallationernes levetid er teknisk set opbrugt, og der ses flere steder tegn på
korrosion, og at der er foretaget partielle udskiftninger i forbindelse med tidligere
gennemtæringer. Det anbefales at udskifte brugsvandssystemet indenfor de næste 1-2 år.
Faldstammer er oprindeligt udført i støbejern, men bærer flere steder præg af at være udskiftet i
forbindelse med lejlighedsrenoveringer og salg af lejligheder. Det er nødvendigt med udskiftning
af flere af de oprindelige støbejernsfaldstammer inden for kort tid for at undgå gennemtæring.
Det anbefales at få eftergået de oprindelige afløbsinstallationer for rustudblomstringer og
begyndende tæringer.
Gasledninger fremstår i god stand.
Varmeanlægget er et ældre 2-strenget anlæg med nedre fordeling. Radiatorer er oprindeligt
ribberadiatorer med indeliggende placering, men en stor del af radiatorerne er løbende blevet
udskiftet til nyere moderne panelradiatorer med nye termostatventiler. I enkelte af de
besigtigede lejligheder, blev der konstateret radiatorer under vinduerne. Varmeanlægget
vurderes at være i funktionel stand men investering i et nyt moderne varmeanlæg vil give
betydelige komfortforbedringer i boligerne ligesom fjernvarmeafkølingen og driftsøkonomien
også vil blive forbedret.
Det bør indenfor de næste 5-10 år overvejes at etablere et nyt moderne centralvarmeanlæg
med radiatorer placeret under vinduerne.
For opretholdelse af anlæggenes funktion er det vigtigt, at de tekniske installationer
vedligeholdes og serviceres i henhold til ejendommens drifts- og vedligeholdelsesinstruktion.
Elinstallationerne i boligerne er i meget varierende stand. Enkelte boliger har helt nye
elinstallationer, og flere boliger har løbende fået udskiftet og vedligeholdt dele af
installationerne. Boliger med de oprindelige stofisolerede ledninger bør indenfor kort tid få
installationen udskiftet med plastisolerede ledninger og kabler, da de udgør en risiko for
kortslutningsfare.
Der er naturlige aftrækskanaler fra alle badeværelser. Enkelte badeværelser har fået monteret
et-rumsventilator. Der er ikke konstateret naturlige aftrækskanaler fra køkkener. Beboerne har
enten monteret kulfilteremhætte eller emhætte med indbygningsmotor og vandret afkast
gennem aftrækskanal i facadevæg.
Ejendommens kloak er ikke vurderet i denne rapport. Det anbefales at der snarrest muligt
udarbejdes en TV-inspektionsrapport for kloaksystemet, der kan belyse evt. skader på
kloakledninger og brønde.
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Ejendomsoplysninger:
Opførelsestidspunkt
I henhold til BBR-ejermeddelelsen er bygningerne opført i 1937-1938.
Arealer
De 6 bygninger er beliggende på 6 matrikler med tilhørende BBR-ejermeddelelser.
Ejendommens 93 boliger er fordelt på i alt 11 opgange.
To af bygningerne (Azaleavej 1 og Søndre Fasanvej 52) har 4 etager ekskl. kælder. Fire af
bygningerne har 3 etager ekskl. kælder.
I kældrene findes varmecentraler, vaskerum, tørrerum, cykelrum og pulterrum.
Af BBR-ejermeddelelsen fremgår det, at ejendommenes arealer fordeler sig som følgende:
Bygning 1 (Azaleavej 3-5)
Bebygget areal
Bygningsareal
Kælderareal
Samlet boligareal i bygningen

2

380 m
2
1140 m
2
380 m
2
1140 m

Bygningen indeholder i alt 15 lejligheder i henhold til BBR meddelelse.
Alle lejlighederne i bygningen har badeværelse og køkken.
Bygning 2 (Azaleavej 1)
Bebygget areal
Bygningsareal
Kælderareal
Samlet boligareal i bygningen

2

279 m
2
1116 m
2
279 m
2
1116 m

Bygningen indeholder i alt 16 lejligheder i henhold til BBR meddelelse.
Alle lejlighederne i bygningen har badeværelse og køkken.
Bygning 3 (Azaleavej 7-9)
Bebygget areal
Bygningsareal
Kælderareal
Samlet boligareal i bygningen

2

381 m
2
1143 m
2
381 m
2
1143 m

Bygningen indeholder i alt 15 lejligheder i henhold til BBR meddelelse.
Alle lejlighederne i bygningen har badeværelse og køkken.
Bygning 4 (Azaleavej 10-14)
Bebygget areal
Bygningsareal
Kælderareal
Samlet boligareal i bygningen

2

380 m
2
1140 m
2
380 m
2
1140 m

Bygningen indeholder i alt 18 lejligheder i henhold til BBR meddelelse.
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Alle lejlighederne i bygningen har badeværelse og køkken.
Bygning 5 (Garager)
Bebygget areal
Bygningsareal
Erhvervsareal
Bygning 6 (Azaleavej 11-13)
Bebygget areal
Bygningsareal
Kælderareal
Samlet boligareal i bygningen

2

48 m
2
48 m
2
48 m
2

381 m
2
1143 m
2
381 m
2
1143 m

Bygningen indeholder i alt 15 lejligheder i henhold til BBR meddelelse.
Alle lejlighederne i bygningen har badeværelse og køkken.
Bygning 7 (Søndre Fasanvej 52)
Bebygget areal
Bygningsareal
Kælderareal
Samlet boligareal i bygningen

2

280 m
2
1120m
2
280 m
2
1120 m

Bygningen indeholder i alt 14 lejligheder i henhold til BBR meddelelse.
Alle lejlighederne i bygningen har badeværelse og køkken.

Installationer
Ejendommen opvarmes med vandbåren fjernvarme, og der findes installationer for gas samt
varmt og koldt brugsvand. Der findes faldstammer placeret i badeværelser og køkkener.
Vandforsyning er fra offentligt vandværk og afledning af spildevand sker til offentligt
spildevandsanlæg.
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Forsikringsforhold
Ejendommens bygningsforsikring er forsikret hos Købstædernes forsikring og omfatter følgende
dækning:
Bygningsforsikring (beboelse)










Bygningsbrand
Anden bygningsbeskadigelse
Svampe- og insektskade
Restværdi
Kortslutning (El-skade)
Huslejetab
Husejeransvar
Rørskade for skjulte rør
Rørskade på stikledninger

Bygningsforsikring (garager)









Bygningsbrand
Anden bygningsbeskadigelse
Svampe- og insektskade
Restværdi
Kortslutning (El-skade)
Husejeransvar
Rørskade for skjulte rør
Rørskade på stikledninger

Forsikringerne administreres via forsikringsmægler.
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3.0 Rapportens opbygning og indhold
3.1

Generelt
I det efterfølgende gennemgås den overvejende del af ejendommens bygningsdele med hensyn
til:
Konstruktion:
I dette afsnit beskrives den pågældende bygningsdels opbygning, materialer m.v.
Stand:
I dette afsnit beskrives den pågældende bygningsdels vedligeholdelsesmæssige tilstand.
For bedømmelse af bygningsdelens stand og vedligeholdelsesgrad anvendes nedenstående
karakterskala:
Karakterer 1, 2 og 3:
Anvendes hvor konstruktionerne er i almindelig god stand, og der således ikke kræves
egentlige vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. Karakter 1 er den helt nye eller nyligt
vedligeholdte bygningsdel, og karakter 3 er den vel vedligeholdte bygningsdel, der indenfor en
kortere periode vil trænge til fornyet vedligehold.
Karakterer 4, 5 og 6:
Anvendes hvor mindre vedligeholdelsesarbejder eller istandsættelser er nødvendige for at
hindre yderligere forfald, og for at sætte konstruktionerne i acceptabel stand. Karakter 4 er
bygningsdelen, hvor grænsen for nødvendigt vedligeholdelse er overskredet, og karakter 6 er
den bygningsdel, der er på vej mod egentligt forfald.
Karakterer 7, 8 og 9:
Anvendes hvor bygningsdelen er i en sådan forfatning, at store istandsættelsesarbejder eller
egentlig udskiftning er nødvendig.
Karakter 7 er bygningsdelen, hvor en større istandsættelse / eller udskiftning er nødvendig, men
kan vente i en kortere periode, og karakter 9 er den bygningsdel, hvor istandsættelse/udskiftning ikke kan vente længere.
Foranstaltninger:
I dette afsnit beskrives hvilke foranstaltninger der foreslås udført på de enkelte bygningsdele. I
visse tilfælde foreslås alternative foranstaltninger eller etablering af alternative konstruktioner.
De foreslåede foranstaltninger prissættes overslagsmæssigt. Alle priser er beregnet som ultimo
2012 priser ekskl. moms.
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3.2

Forudsætninger for registreringen
Registreringen er foretaget mandag d. 14. januar 2013. På besigtigelsesdagen lå temperaturen
omkring -3 °C og det var overskyet og snevejr.
Der er ikke foretaget hultagning eller adskillelse i forbindelse med registreringen.
Registreringen af ejendommens facader er foretaget fra gade og havearealer samt gennem
vinduer i lejligheder. Tagflader inkl. skorstene, inddækninger, brandkamme m.v. er foretaget
gennem vinduer og via loftrum.
Registreringen af kælderydervægge m.v. er foretaget fra kælderen og fra havearealer.
Vinduer er registreret fra lejligheder, trappeopgange samt havearealer.
Etageadskillelser, installationer og indvendige vægge er registreret fra kælder, loft, lejligheder
og fællesarealer.
Fælles- og udenomsarealer er besigtiget fra trapper, kælder og havearealer.
Der er foretaget besigtigelse i repræsentative lejligheder jævnt fordelt på forskellige typer i
ejendommen.
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4.0 Tilstandsvurdering
4.1

Fundamenter og kælder

4.1.1

Fundamenter og kælderydervægge
Konstruktion:
Fundamenter er udført som linjefundamenter i insitu støbt beton. Fundamenter er ved
ydervægge støbt op til over terræn afsluttet med pudset sokkel. Ved indvendige kældervægge
er fundamenter afsluttet umiddelbart i niveau med kældergulv.
Kælderydervægge er generelt udført som massive murstensvægge, som er påført puds der er
kalket og/eller malet med diffusionsåben maling.
Ved varmecentraler findes lavere liggende kælderafsnit, hvor kælderydervæggene er udført i in
situ støbt beton med overkant svarende til øvrige fundaments overkanter på ejendommen.
Omkring kældervæggene ved nr. 13 ses drænplader afsluttet ved terrænniveau. Det blev oplyst
fra vicevært, at der tidligere har været problemer med opfugtning af kælderydervæggene i dette
område, hvorfor man har sat ind med partiel fugtsikring af kælderydervæggene.
Stand:
Der kunne ved besigtigelsen ikke konstateres tegn på sætningsskader eller andre mekaniske
skader forårsaget af fundamenterne. I varmecentraler samt stedvis i kælderafsnittenes (på
ydermurene) kunne der dog ses skader i pudsen samt saltudtræk fra betonen.
Karakter 3
Kælderydervæggene fremstår generelt i god stand. Der ses ikke at være tegn på væsentlige
problemer med indtrængende og/eller opstigende grundfugt i fundamenter eller
kælderydervægge. I varmecentraler samt stedvis i kælderafsnittenes (på ydermurene) kunne
der dog ses skader i pudsen samt saltudtræk fra betonen, hvilket skyldes fugtbelastning fra den
udvendige del af kælderydervæggene.
Karakter 4
Foranstaltninger:
Det vurderes ikke at være nødvendigt, at afsætte midler til istandsættelsesarbejder på
fundamenter de kommende 10 år.
De forvitringer der stedvis ses i pudsen og betonen på kælderydervæggenes indvendige side,
kunne ved besigtigelsen ikke knyttes til en synlig udvendig belastning (bed, defekt tagnedløb,
forkert fald på udv. belægning el. lign.), og antages derfor at være opstået som følge af perioder
med meget høj relativ luftfugtighed i det pågældende rum, kombineret med sammenfaldende
periodevis fugtbelastning som følge af nedbør. Det anbefales derfor, at der etableres forbedret
ventilation i de berørte rum, hvorefter pudsreparationer kan foretages (med saneringspuds).
Ventilationen skabes bedst ved at udnytte trykforskellen fra gade- til gårdside – dvs. skabe
mulighed for gennemtræk.

4.1.2

Kældergulve
Konstruktion:
Kældergulvene består af et betonlag, der er udstøbt på råjorden. Betongulvet ligger i forskellige
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niveauer under terræn.
Betonen er enten glittet i overfladen eller afsluttet med pudslag. I enkelte rum ses overfladen at
være malerbehandlet med et tilsyneladende velegnet produkt.
Stand:
Kældergulvene fremstår generelt i god stand, uden tegn på gennemtrængning af opstigende
grundfugt. Der hvor kældergulvene fremstår uden overfladebehandling, ses dog en udpræget
grad af netrevner og mindre skader, hvilket dog er almindeligt forekommende for at gulv af
pågældende type og alder.
Karakter 4-5
Foranstaltninger:
Det skønnes ikke at være nødvendigt at ofre væsentlige omkostninger i forbindelse med
kældergulvene. Dog bør der udføres lokale udbedringer af diverse revner og skader mv. i
områderne hvor gulvet ikke er overfladebehandlet; dette dels for at forlænge gulvets levetid, og
dels af kosmetiske hensyn.
Udgifter forbundet hermed anslås til ekskl. moms kr. 50.000

4.1.3

Indvendige kældervægge
Konstruktion:
Samtlige tunge skillevægge, herunder hovedskillevægge i kælderen er murede påført puds.
Kælderen er primært indrettet med pulterrum med træskillevægge, samt med vaskerum,
skralderum, cykelparkeringsrum og gennemgange.
Stand:
Kældervæggene fremstår mange steder med afskalninger af puds og maling.
Der var ingen tegn på sætningsrevner.
Karakter 3-4
Foranstaltninger:
Det vurderes ikke at være nødvendigt, at afsætte midler til istandsættelsesarbejder på
indvendige kældervægge de kommende 10 år. Udbedring af afskalninger kan eventuelt udføres
af kosmetiske hensyn såfremt dette måtte ønskes; det skal i givet fald dog påregnes, at skaden
vil opstå igen inden for en relativ kort årrække.
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Afskalninger samt udfældning af salte fra
kælderydervæg i varmecentralen.

Kældergulv med revner støbt direkte mod jord.

Udvendig kældervæg i trappeskakt har skader
efter fugtbelastning og saltning mv.

Drænplader ved nr. 13; afsluttet lige over terræn.

Støbte betonafdækninger ved tidligere åbninger til
varmecentraler, er udført i ringe kvalitet med
stenreder i betonen.

Afdækning set udefra (her er kvalitet ok)
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4.2

Klimaskærm

4.2.1

Tag
Konstruktion:
Der var ved besigtigelse kun ringe mulighed for at besigtige taget på tæt hold, lige
tagbelægningerne var belagt med sne. De nedenfor nævnte registreringer er udført ved
observationer fra kældervinduer i valme samt nede fra terræn. Desuden er tagets stand
vurderet og registreret ud fra den synlige indvendige side af tagbelægningen.
Tagbelægninger på samtlige blokke er udført med bølgede fibercementplader, der vurderes at
være etableret for ca. 10-12 år siden. Belægningerne er udlagt uden undertag.
Spærkonstruktionen er udført som gitterspær.
Tagfladerne er gennembrudt af:
-

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

Tagrummene er gradvist blevet efterisoleret med hhv. mineraluldsgranulat samt
mineraluldsbatts. Lagtykkelsen blev ved de besigtigede lofter mål til ca. 250 mm.
Der er etableret gangbroer i tagrummene, bestående af planker udlagt direkte på
spærfødderne.
Faldstammeudluftninger er udført i zink.
Tagvinduer er uisolerede, udført i plast.
Tagrender er udført af plast, monteret i rendejern henholdsvis i hængselstifter. Nedløbsrør er
ligeledes udført i plast og stedvis på nederste ca. 1½ meter i stålrør for vandalsikring.
Stand:
Spærene fremstår generelt i god stand og uden tegn på svigt. Der ses flere steder fugtskjolder
på spærene, der dog ved besigtigelse kunne konstateres at være tørre (antageligt fra en
gammel utæthed i tagbelægningerne).
Karakter 3-4
Tagplader fremstår generelt i god stand; det kunne dog ved besigtigelsen ikke konstateres i
hvilken grad belægningerne er udsat for algevækster og anden lignende forurening, da
belægningerne var dækket af sne.
Karakter 2
Omkring enkelte gennemføringer i tagbelægningerne kunne der konstateres mindre utætheder,
hvor der var trængt fygesne (og/eller små mængder vand) ind.
Karakter 4
Faldstammeudluftninger er i god stand.
Karakter 3
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Tagvinduer er i god stand.
Karakter 3
Tagrender formodes at være skiftet samtidigt med udskiftning af tagbelægningen, og fremstår
generelt i rimelig stand.
Karakter 3
Efterisoleringen i tagrummene fremstår generelt i god stand; dog ses flere steder - herunder
især hvor der er indblæst granulat – at isolering er blevet nedtrampet i forbindelse med
eksempelvis servicering af installationer på loft.
Foranstaltninger:
Det vurderes ikke at være nødvendigt, at afsætte midler til istandsættelsesarbejder på
tagbelægninger og inddækninger de kommende 10 år.
Dog bør der iværksættes en generel gennemgang af tagbelægningernes tæthed ved
gennemføringer, samt udbedring af utætheder.
Udgifter forbundet hermed anslås til ekskl. moms kr. 15.000
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Tømmeret i den gamle spærkonstruktion er i god
stand. Her ved gratspæret.

Kraven omkring gennemføringen er ikke helt tæt.
Forholdet bør udbedres hurtigst muligt.

Tagbelægninger samt inddækninger synes at være
i god stand og fastsiddende.

Læget er ved renoveringen blevet oprettet ved
opklodsning.

Gangbro er udlagt med planker direkte på
spærfødder.
Partiel opfugtning af isoleringen.
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4.2.2

Facader
Konstruktion:
Facaderne er overalt udført med gule lertegl, og fremstår som blankt murværk med skrabefuger
i bakkemateriale. Ved terræn ses en pudset sokkel, der går op til ca. 300 mm over terræn.
Væggene vurderes generelt at være massive; dog kan en konstruktion med hulrum og faste
binder kolonner ikke udelukkes. Det oprindelige tegningsmateriale for ejendommen viser ikke
hvordan facaderne er opbygget i snit, og en afklaring må derfor bero på en supplerende
destruktiv undersøgelse.
Facaderne gennembrydes af vinduer, opgangsdøre samt altanpartier. Altanpartierne er udført
med betonplader, der er indspændt i murværket, og som dermed har forbindelse helt ind til den
indvendige del af bagmuren. Dette vil medføre en forholdsvis stor kuldebro ind til lejlighederne.
Der ses endvidere gennembrydninger i form af ventilationshuller til oprindelige fadebure el. lign.
Hullerne er monteret med gitter på udvendig side.
Ved vinduesbrystninger kunne der i flere lejligheder ses skabe, hvori der er foretaget
efterisolering med mineraluldsbatts (typisk 40-50 mm).
Sålbænke er udført af beton, der er overfladebehandlet med grå overfladebehandling. Ved
vinduespartier i karnapper samt ved altaner er der dog udført hvidmalede alu-sålbænke, der er
udlagt på banket af beton eller cementmørtel.
Over indgangspartier til trappeopgange ses små overdækninger i beton, der ligeledes er
indspændt i- og udkragende fra murværket. Overdækninger har samme overfladebehandling
som betonsålbænkene.
Der er ikke udført hverken hoved- eller båndgesimser i facaden.
Stand:
Facaderne fremstår generelt i god stand. Der ses mange steder tegn på renovering/vedligehold
af facaden, i form af udskiftede fuge, udbedrede revner samt udskiftede sten og ståltegl mv.
Der findes dog stadig områder hvor fuger ar løsnet sig og/eller er blevet beskadiget. Der sås
endvidere tegn på angreb af murbier enkelte steder
Karakter 4
Sokler fremstår generelt intakte og i god stand; der ses kun ganske få revner og skrukke
områder, der dog bør udbedres hurtigst muligt.
Karakter 4
Betonsålbænke fremstår generelt i god og vel vedligeholdt stand. Overfladebehandlingen er
generelt intakt, og vurderes at have god holdbarhed og virkning. Der ses dog revner i enkelte af
betonsålbænkene (ca. 10 stk. blev konstateret ved besigtigelsen), ligesom et fåtal af
sålbænkene fremstod med direkte skader i form af ender, der er blevet slået af.
Karakter 3
Alu-sålbænkene fremstår i god stand; dog noget tilsmudsede.
Karakter 2
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Altanerne er generelt i god stand, og bærer præg af at være renoveret i nyere tid. Der ses ingen
tegn på karbonatiseringsskader i betonen og/eller angreben armering i pladerne. Det blev ved
besigtigelsen oplyst fra en beboer samt fra vicevært, at der stedvis har været problemer med
manglende tætning mellem altanbund og bundstykket ved altandøren. Dette blev dog ikke
observeret ved besigtigelsen, men der bør være opmærksomhed på dette såfremt der skulle
konstateres eksempelvis indtrængende vand/vandskader umiddelbart under partierne ved
altanerne.
Karakter 3
De indmurede rør til gamle fadebure er mange steder uden udvendig rist. Enkelte steder kunne
der ses anløb til fuglereder i hullerne.
Karakter 5
Foranstaltninger:
Der bør indenfor kort tid foretages almindeligt vedligehold af facaderne, i form af en
gennemgang af fuger samt defekte sten mv. Endvidere bør der ved samme lejlighed foretages
opskæring af revner i betonsålbænke med efterfølgende injicering/udfyldning og ny
overfladebehandling tilsvarende den eksisterende. Eventuel udbedring af skader i fuger, sten og
sålbænke der konstateres højt oppe, vurderes at kunne udbedres fra lift.
En gennemgang af samtlige blokke vil beløbe sig til ca. kr. 90.000 ekskl. moms.
Ventilationshuller til oprindelige fadebure skal forsynes med nye riste hvor disse mangler.
Udgifter hertil forventes at beløbe sig til ca. kr. 5.000 ekskl. moms såfremt dette udføres
samtidigt med den ovenfor nævnte gennemgang af facaderne.
Der bør inden for kort tid udføres en udbedring af skader i sokler udvendigt ved terræn. Udgifter
hertil forventes at beløbe sig til ca. kr. 10.000 ekskl. moms.
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Fuge mellem altanbund og hårdttræsbundstykke til
altandør er har flere steder tidligere været
konstateret utætte.

Skader i sokkel.

Overdækning ved indgang til hovedopgang, udført
i beton indspændt i murværket.

Malet alu-sålbænk med tilsmudsning.
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Revne i sålbænk; denne bør skæres op, udfyldes
og sålbænken overfladebehandles igen.
Tegn på angreb af murbier (kan evt. være en
gammel skade)..

Div. huller/skader i murværket.

Her er riste til ventilationshuller til oprindelige
fadebure blevet udskiftet.
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4.3

Øvrige primære bygningsdele

4.3.1

Vinduer
Konstruktion:
Vinduer til både beboelse og trappeopgange er udskiftet for ca. 10 år siden. Vinduerne er udført
som træ-alu vinduer i fabrikatet Ideal Combi, med hvide karme og brune rammer.
Kalfatringsfugerne er udført som elastiske fuger, der er trukket tilbage ved bundkarmen p.g.a.
drænhuller i vinduer.
Gående rammer til lejligheder er generelt sidehængte med friktionsbremse. Det øverste lille
parti er dog tophængt og betjent med udskyderstang.
Gående rammer til vinduer i fællesområder (opgange og kældre) er tophængte hhv. topstyrede;
i opgangene er vinduerne forsynet med vendebeslag.
Samtlige udskiftede vinduespartier – herunder også altandøre – er udført med thermoruder med
floatglas og energibelægning (energiruder). Afstandsliste i vindue er af aluminium.
Stand:
Vinduerne mod beboelse og trappeopgange fremstår i god stand, og der ses ingen tegn på
begyndende nedbrydning af materialet. Der blev ved besigtigelsen ikke meldt om utætheder
og/eller funktionssvigt ved vinduerne. Da afstandslisten mellem glassene i ruderne er af
aluminium, vil der være en kuldebro der ved kolde udetemperaturer kan medføre, at fugtig
indeluft vil kondensere på indersiden af glasset.
Karakter 2
Kalfatringsfugerne omkring vinduer mod beboelse og trappeopgange fremstår generelt i god
stand.
Karakter 2
Foranstaltninger:
Vinduerne konstrueret til at være ”vedligeholdelsesfri”; det vedligehold der kræves (vask og
smøring) afholdes af den enkelte beboer. Det vurderes dermed, at der ikke indenfor de næste
mange år år skal afsættes væsentlige midler til vinduer.

4.3.2

Opgangsdøre og kælderdøre
Konstruktion:
Opgangsdøre
Opgangsdøre er udført med rammer og karme i træ, med store glasfyldninger. Dørpartierne er
ved ulige numre udført med sidestykke hvori der – udover glasfyldninger – er monteret
dørtelefonanlæg.
Dørene er forsynet med sparkeplade i rustfrit stål på den gående ramme, samt slutblik og greb i
rustfrit stål
Der er monteret dørpumper på opgangsdørene.
Kælderdøre
Kælderdøre er udført som trædøre i lidt forskellige varianter. Døre fra trappeopgang til kælder
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er stedvis udskiftet til nye BD30 branddøre, og stedvis renoveret med påsømning af stålplader
for at gøre dørene mere brandmodstandsdygtige.
De besigtigede døre mellem trappeopgange og kælder var alle monteret med funktionsdygtige
dørpumper.
Stand:
Opgangsdørene på gadesiden er i god funktionel stand, og dørene lukker generelt tæt. På
dørene fremstår malerbehandlingen generelt i god stand
Karakter 3
De nyligt udskiftede branddøre mellem opgange og kælder fremstår i god stand
Karakter: 2
De renoverede døre mellem opgange og kælder fremstår generelt intakte og funktionsdygtige.
Det kunne dog ved et par døre konstateres, at dørene ikke lukker helt tæt i, hvilket ellers er
nødvendigt af hensyn til brandsikkerheden.
Foranstaltninger:
Det vurderes ikke at være nødvendigt at udføre andre arbejder på opgangsdørene, end
almindeligt vedligeholdelsesarbejde. Med dørenes pågældende orientering samt beskyttelse
under overdækning, bør almindeligt malervedligehold foretages med et interval på ca. maks. 810 år.
Der bør foretages en gennemgang af samtlige døre mellem trappeopgange og kælder, for at
sikre at dørene lever op til brandmyndighedernes krav om tæthed og konstruktion for
branddøre. En gennemgang vurderes at beløbe sig til ca. kr. 6.000 ekskl. moms. Hertil kommer
udbedringsomkostninger.
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Sidehængt ramme med friktionsbremse og
drænhuller i bundfals..

Paskvilgreb og udskyderstang til betjening af
gående rammer i lejlighed.

Topstyret vindue i trappeopgang med paskvilgreb.

Der er monteret vendebeslag på
opgangsvinduerne..
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Dørparti ved lige numre. Døren er delvist beskyttet
mod vejrliget under overdækningen..

Kældervindue med indbygget ventilation.
Kældervinduer lukkes med vuggeanverfere og
stjerthager.

Nyere branddør mellem trappeopgang og kælder..

Renoveret kælderdør mellem trappeopgang og
kælder. Døren er blevet påført stålplader på begge
sider og dørpumpe.
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Afstandsliste mellem glas er udført i aluminium.
Dette medfører en kuldebro, der ved en
kombination af fugtig indeluft og kolde
udetemperaturer vil give kondens på den
indvendige side af ruden.

Kalfatringsfuge er udført som elastisk fuge.
25

4.3.3

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

4.3.4

Etageadskillelser
Konstruktion:
Etageadskillelserne (med undtagelse af etageadskillelse over kælder) består af bærende
etagebjælker af træ, hvorpå der er monteret gulvbelægninger på oversiden og spredt forskalling
og puds på undersiden. I midten af konstruktionen er der et indskudslag af brædder og ler.
Gulvbelægningerne er oprindeligt udført med plankegulve i entré og køkken, terrazzo i
badeværelser samt parketgulve i stuer og værelser.
I baderum samt stedvis i kælderen er der betongulve med stålprofiler som bærende bjælker.
I flere af de besigtigede lejligheder var der etableret nyere badeværelser med ny
flisebelægning.
Etageadskillelsen over kælder er udført med KH bjælker, hvorpå der antageligt er udlagt støjog vibrationsdæmpende belægning (kork eller lign.) og efterfølgende gulvbelægninger
opklodset på strøer.
I vaskerum i kælder er lofter lydisoleret ved opsætning af træbeton plader.
Stand:
Etageadskillelserne og badeværelsesgulvene mod kælder god stand synes at være i god stand.
Karakter 3
Etageadskillelser i lejligheder på øvrige etager synes generelt t være en smule
underdimensioneret; der kan mærkes bevægelser i etageadskillesen når man hopper midt på
en bjælke, ligesom beboerne i flere af de besigtigede lejligheder kan oplyse, at bevægelser fra
naboen kan mærkes i gulvene.
Karakter 5
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Gulvbelægningerne fremstår generelt i god stand; parketgulvene har dog flere steder en
tendens til at knirke meget, hvilket kan skyldes for store afstande mellem understøtningerne.
Karakter 5
Foranstaltninger:
Det forventes ikke, at der skal ofres væsentlige beløb i forbindelse med etageadskillelserne
mod kælder.
Det vil være meget vanskeligt og bekosteligt at udbedre bevægelserne i hhv. gulvbelægninger
og etageadskillelsesbjælker, da dette vil kræve en forstærkning af gulvenes opbygning –
herunder fjernelse af eksisterende gulvbelægninger (samt evt. lofter) og indskudslag mv.
Såfremt foreningen ønsker at undersøge mulighederne for udbedring yderligere, anbefales det,
at der udføres en supplerende destruktiv undersøgelse, hvor etageadskillelsernes opbygning
klarlægges.
De enkelte andelshavere/lejere må forestå en egentlig vedligeholdelse af gulvene i form af
slibning af gulvbrædder og efterfølgende oliebehandling eller lakering.
4.4

Lejligheder
Konstruktion:
Der er i samtlige lejligheder eget køkken og toiletrum. Enkelte lejligheder er fortsat uden bad.
Lejlighederne har mellem 2 og 4 værelser, og størrelserne på de enkelte lejligheder varierer.
I en af de besigtigede lejligheder kunne der ses tilsluttede vaskemaskiner og tørretumbler.
Stand:
Vedligeholdelsesstanden i alle de besigtigede lejligheder varierer. Af naturlige årsager vil den
for resten af ejendommen også være varierende fra lejlighed til lejlighed.
Generelt var der i de besigtigede lejligheder – især i rum der vendte ud mod gavle – problemer
med fugtige vægge og/eller skimmeldannelser på de kolde massive vægge. Problemet opstår
ved kombinationen af kolde udetemperaturer (og heraf følgende kolde ydervægge, da disse
ikke er isolerede) og fugtig indeluft.
Foranstaltninger:
De enkelte andelshavere har selv vedligeholdelsespligten i lejlighederne.
Problemer med fugtige vægge som følge af kondensproblemer kan i nogen grad forbedres ved,
at sørge for følgende forhold:
-

-

Væggene skal kunne ventileres, dvs. der bør ikke stilles reoler og/eller møbler op ad
væggene, idet der herved vil opstå stillestående luft mellem væg og møbel
Lejligheden skal udluftes ofte, således at den fugtige indeluft udskiftes. Dette kan
ligeledes ske ved mekanisk udluftning; i den forbindelse henvises til punkt 4.5.9 under
afsnit om ventilation.
Det skal undgås at tørre tøj indenfor.
Der skal være varme på i de pågældende rum

Såfremt der opstår begyndende skimmelvækst skal dette hurtigst muligt fjernes. Hertil kan
anvendes klorin eller Rodalon. Ved konstatering af større forekomster af skimmelvækst bør der
foretages en nærmere omfangs- og arts bestemmelse af en mikrobiolog, med efterfølgende
sanering udført af professionelt firma.
En endelig og mere tilbundsgående udbedring af forholdene kan udføres ved en komplet
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udvendig efterisolering af ejendommen. Herved vil temperaturen på den indvendige side af
ydervæggene blive kraftigt forhøjet, hvorved der ikke mere vil ske kondensdannelse. Denne
løsning er dog dels bekostelig og vil dels ændre udseendet på ejendommen.
Udførelse af indvendig efterisolering af ydervæggene frarådes, da den indvendige side af
murværket isoleres fra varmen i lejligheden, hvorved kondensdannelsen fremskyndes (dog vil
en 100 % tæt dampspærre kunne forhindre fugten i at trænge ind, men det kan være risikabelt
at sætte sin lid til, at en dampspærre er udført 100 % tæt!).
Det skal bemærkes, at opsætning og tilslutning af nye el, vand- og afløbsinstallationer skal
udføres af autoriseret installatør. Dette er gældende for at sikre at arbejdet bliver udført
håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt korrekt, således at der ikke opstår utilsigtede
kortslutninger, tryktab, utætheder ved afløb og vandtilslutning mv.
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4.5

Tekniske installationer

4.5.1

Forsyningsforhold og forbrug

4.5.1.1

Varmeforsyning
Ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen i Frederiksberg kommune, Frederiksberg
Forsyning, Varmeforsyningen. Der er indført et fjernvarmestik i hver blok i varmecentralerne.
Varmecentral 1 er beliggende i kælderen under Azaleavej 1th., og forsyner Azaleavej 1 med
varme og varmt brugsvand.
Varmecentral 2 er beliggende i kælderen under Azaleavej 3 th., og forsyner Azaleavej 3-5 med
varme og varmt brugsvand.
Varmecentral 3 er beliggende i kælderen under Azaleavej 7 th., og forsyner Azaleavej 7-9 med
varme og varmt brugsvand.
Varmecentral 4 er beliggende i kælderen under Azaleavej 11th., og forsyner Azaleavej 11-13
med varme og varmt brugsvand.
Varmecentral 5 er beliggende i kælderen under Azaleavej 10 th, og forsyner Azaleavej 10-14
med varme og varmt brugsvand.
Varmecentral 6 er beliggende i kælderen under Søndre Fasanvej 52 th., og forsyner Søndre
Fasanvej 52 med varme og varmt brugsvand.

4.5.1.2

Vandforsyning
Ejendommen forsynes med vandværksvand fra Frederiksberg Forsyning, Vandforsyningen. Der
er indført et vandstik i hver blok i varmecentralerne. Hvert koldtvandsstik forsyner den enkelte
blok med både koldt- og varmtvandsforsyning.

4.5.1.3

Gasforsyning
Ejendommen er tilsluttet bygasnettet, Frederiksberg Forsyning.
Forbruget afregnes via måler i hver boligenhed. Det samlede forbrug kendes ikke.
Der er intet fællesforbrug.
Der er konstateret gasstik i kælderen for hver opgang i blokkene.

4.5.1.4

Elforsyning
Ejendommens elforsyning kommer fra Dong. Der er indført stikledninger i kældre til hovedbly.
Forbruget til fællesinstallationer afregnes efter måler, og det samlede forbrug kendes ikke.
Forbruget afregnes via måler for hver boligenhed, og det samlede forbrug kendes ikke.

4.5.1.5

Vandafledning
Ejendommens spildevand og regnvand afledes til offentlig kloak, Frederiksberg Kommune.
Den offentlige kloak er udformet som et fællessystem, hvor regnvand og spildevand samles i
fællesledninger under bygningen og ledes videre til hovedledninger beliggende i Azaleavej og
Søndre Fasanvej. Udledningen (forbruget) afregnes og betales efter målt vandforbrug.
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4.5.2

Varmeanlæg

4.5.2.1

Varmecentraler
Konstruktioner:
Ejendommen er forsynet fra 6 stk. fjernvarmebaserede varmecentraler beliggende i kældrene,
som anført i pkt. 4.5.1.1.
Der er indlagt fjernvarme i 1991, hvor varmecentralerne blevet renoveret med nye gulvstående
vekslerunits fra Cetetherm samt nye varmtvandsbeholdere og trykekspansionsbeholdere.
Alle 6 varmecentraler er opbygget med 1 stk. rørvarmeveksler, 1 stk. 1000 L
varmtvandsbeholder, 1 stk. 200 L ekspansionsbeholder, cirkulationspumper, motorventiler,
manometer og trykdifferensregulator.
Varmtvandsbeholderne er isolerede med pap/lærred. Manddæksel fremstår uisoleret.
Radiatoranlægget i ejendommen er udført som et ”roligt lukket 2-strenget anlæg” med nedre
fordeling.
Fremløbstemperaturen til radiatoranlægget styres automatisk efter udetemperaturen af et
automatikanlæg monteret på væggen i hver varmecentral. Udefølere er monteret på
ejendommens nordfacade.
Varmtvandssystemet i ejendommen er udført med cirkulation. Cirkulationspumperne for det
varme brugsvand er i alle centraler af fabrikat Wilo Stratos Eco energisparepumper.
Cirkulationspumperne på centralvarmeanlægget er af typen Grundfos Magna.
Varmtvandstemperaturen styres af et automatikanlæg via en motorventil samt en beholderføler.
Automatikkomponenterne er af blandet fabrikat, og vurderes generelt at være fra ombygningen
af varmecentralerne i 1991.
Rørinstallationerne i varmecentralerne er generelt isoleret og afsluttet med ældre pap/lærred
eller nyere isogenopak og rørmærkninger som Euro Code.
Fjernvarmestik/ ledninger inkl. hovedafspærringsventiler i hver varmecentral er
Varmeforsyningens ejendom.
Varmecentralen er generelt forsynet med afspærringsventiler af typen kuglehaner fra Broen på
varmeledningerne og Saunders membranventiler på brugsvandsledningerne. Kuglehanerne er
generelt isoleret over, hvorimod membranventilerne fremstår uisolerede.
Stand:
Varmecentralerne har en alder på ca. 22 år, som fjernvarmecentraler. Varmevekslerne er alle
rørvekslere fra 1991. Ulempen ved rørvekslerne er at de er kompakte enheder, der ikke er
specielt servicevenlige. Ved kalkudfældning i vandet opstår der nemt en prop i rørveksleren,
som kun kan fjernes ved afsyring af systemet. Det er vigtigt at systemet afsyres 1 gang årligt.
Såfremt afsyringen ikke fjerner proppen, kan den med tiden skabe et stort indvendigt tryk, som
kan få en lodning til at gå lokalt, hvilket medfører en utæt veksler.
Vekslerne vurderes at have en restlevetid på ca. 5 - 7 år. Motorventiler og øvrige
automatikkomponenter antages at være fra 1991, så det må forventes at der skal afsættes
midler til udskiftning af disse komponenter inden for de næste 3 år. Varmtvandsbeholderne er
fra 1991, og vurderes at have en restlevetid på ca. 5 år. Ekspansionsbeholderne er fra
2010/2011 og forventes at have en restlevetid på ca. 5-6 år.
Karakter 6 (varmevekslere)
Karakter 6 (varmtvandsbeholdere)
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Foranstaltninger:
Varmecentralerne fremstår generelt i fornuftig stand dog med ældre vekslerunits,
varmtvandsbeholdere og automatikkomponenter. I henhold til forbrugsoplysningerne oplyst af
Frederiksberg Forsyning har 5 af varmecentralerne en årsafkøling på fjernvarmen på 32-37 °C.
Varmecentralen i Azaleavej 10-14 har fra 01.05.2011 – 30.04.2012 haft en årsafkøling på 26
°C, og der har dermed skulle betales strafafgift for denne varmecentral. Den dårlige afkøling
kan skyldes at veksler og varmtvandsbeholder skal afsyres, manglende indreguleringsventiler
på systemet eller for små radiatorer i lejlighederne. Det anbefales at få eftergået denne
varmecentral snarrest muligt, hvis der ikke allerede er taget hånd om dette.
Det anbefales at udskifte varmtvandsbeholderne og rørvekslerne inden for de næste 5 år.
Varmtvandsbeholderene vil med god fornuft kunne udskiftes i samme moment som udskiftning
af brugsvandssystemet i ejendommen. Varmtvandsbeholderen bør udskiftes til en
støbejernsbeholder med spiralvarmeflader i syrefast rustfrit stål samt anoder til beskyttelse af
beholderne. Det anbefales at udskifte rørvekslerne til nye pladevarmevekslere, da man i dag
ikke bruger rørvekslere til vandbaserede fjernvarmesystemer.
Der bør i vedligeholdelsesbudgettet afsættes et fast årligt beløb til den løbende vedligeholdelse
af pumper og ventiler m.m..
Udskiftning af varmtvandsbeholderne og vekslerne i de 6 varmecentraler anslås at koste kr.
800.000 ekskl. moms.

31

Varmtvandsbeholder i varmecentral

Rørveksler og automatikkomponenter

Målerarrangement til fjernvarme

Fjernvarmestik, ekspansionsbeholder og rørveksler

Vejrkompenseringsanlæg på væg i varmecentral

Koldtvandsstik i varmecentral
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4.5.2.2

Varmeanlæg i bygning
Konstruktioner:
Anlæggets rørsystem er fra bygningens oprindelse. Centralvarmeanlægget består af
hovedledninger i kælder, stigstrenge ved både ydervægge og inde liggende vægge, ventiler og
radiatorer. Anlægget er opbygget som et 2-strenget anlæg med nedre fordeling.
Radiatorerne er generelt placeret på indeliggende vægge eller skillevægge ud til facaden.
Enkelte steder blev der konstateret radiatorer under vinduerne ved facadevægge. Radiatorer er
oprindeligt ribberadiatorer. Disse radiatorer er meget små og vurderes at have svært ved at
dække det pågældende rums varmetab eftersom de oprindelige radiatorer formentligt har været
udlagt for et højere temperatursæt end de nuværende forhold i forbindelse med at ejendommen
tidligere havde oliefyr. I størstedelen af lejlighederne er de gamle ribberadiatorer blevet udskiftet
til nyere panelradiatorer med nye termostatventiler, som følge af lejlighedsistandsættelser og
utætte radiatorer. Det vurderes, at der er monteret termostatventiler på alle radiatorer af fabrikat
Danfoss dog med varierende alder. I kælderen er der enkelte steder konstateret radiatorer til
generel opvarmning af kælderen. Radiatorer i kælderen er forsynet med termostatventiler.
Der er generelt ikke konstateret reguleringsventiler på afgreninger til stigstrengene i kældrene.
Afspærringsventilerne er generelt gamle sædeventiler og af forskelligt fabrikat, alder og kvalitet.
Der findes generelt nyere elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikat Brunata på radiatorerne i
de besigtigede lejligheder. Opmærksomheden henledes på Erhvervsfremme Styrelsen
bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar 1997, der er en bekendtgørelse om kontrol med
varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af forbrug af varme.
Til bekendtgørelsen hører en MÅLETEKNISK MEDDELELSE, nr. MM 96, 02.04.97, vedrørende
kalibrering og kontrol af målerne. I aftalen med målerfirmaet bør det fremgå, hvordan kontrollen
foretages.
Hovedledninger i kælder samt stigstrenge og koblingsledninger i boliger er oprindeligt udført i
middelsvære ”sorte” gevindrør. Hvor der er opsat nyere radiatorer er enkelte koblingsledninger
udført i galvaniseret stålrør.
Varmeledningerne i kælderen er generelt isolerede og afsluttet med pap og lærred. Der blev få
steder, på kortere strækninger i kælderen, konstateret manglende isolering eller forringet
isoleringsforhold i form af brudt isolering. Der er ikke foretaget asbestprøver på rørisoleringen,
men det må forventes at isoleringen på varmerørene afsluttet med pap/lærred er asbestholdig i
bøjningerne, da det var kutyme, da man isolerede rørene i sin tid. Dette skal undersøges
nærmere med en prøveudtagning på bvarmerørene.
Stand:
Varmeanlæggets rørsystem antages at have en alder på 75 år, og den tekniske levetid vurderes
på den baggrund at være opbrugt. Der er enkelte steder i kælderen konstateret begyndende
tæringer/irringer/ utætheder på ventilerne. Radiatorerne er mange steder blevet udskiftet til
nyere panelradiatorer, som følge af lejlighedsistandsættelser eller gennemtærringer af
oprindelige ribberadiatorer.
Der må i de kommende år påregnes stigende vedligeholdelsesudgifter til reparationer af
tæringer på rør, ventiler og oprindelige radiatorer.
Forudsætningerne for tilfredsstillende indregulering af centralvarmeanlægget vurderes ikke at
være i orden, da der ikke er monteret reguleringsventiler på afgreninger til stigstrenge i
kælderen.
Isoleringen vurderes at være i udmærket stand, men på enkelte kortere strækninger mangler
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isoleringen helt eller delvist, og er ikke blevet genetableret med pap/lærred, som følge af
reparationer. Der mangler generelt rørmærkning på alle varmerør i kælder. Sammenlignet med
nutidens standarder for isoleringstykkelser, er rørisoleringen mangelfuld, hvilket medfører et
forøget varmetab i ledningsnettet.
Det vurderes, at der i flere lejligheder er for små radiatorer til tilstrækkelig opvarmning af
boligerne. Dette er et problem for den pågældende bolig men også for de omkringliggende
boliger, der af den årsag afgiver varme til den mindre opvarmede bolig. For små radiatorer er
også en ulempe i forhold til afkølingen i varmeanlægget.
Karakter 6
Foranstaltninger:
Det anbefales at få monteret dynamiske strengreguleringsventiler på alle stigstrengene, så der
sikres korrekt fordeling af centralvarmevandet i anlægget.
Alle oprindelige ribberadiatorer bør udskiftes til nye moderne panelradiatorer, og alle gamle
termostatventiler (ældre end 15-20 år) bør udskiftes til nye. Udskiftning af oprindelige
ribberadiatorer inkl. termostatventiler anslås at koste kr. 6.000 ekskl. moms pr. radiator.
Manglende/ brudt isolering på rørstræk i kælder bør retableres af hensyn til varmetabet. Det bør
overvejes også at montere korrekt rørmærkning på varmerør i kælderen.
Reparation af isolering på varmerør i kælder forventes at koste ca. kr. 10.000 ekskl. moms.
Det anbefales endvidere at udskifte eksisterende sædeventiler til nye kuglehaner på
stigstrengene i kælderen.
På baggrund af centralvarmeanlæggets alder anbefales det, at der fremover afsættes et
mindre, fast vedligeholdelsesbeløb til løbende udskiftning af gennemtærede rør, radiatorer og
ventiler m.m. for at undgå vandskader.
Alternativt anbefales det, at varmeanlægget indenfor de næste 5-10 år udskiftes til et nyt
moderne 2-strenget anlæg med nedre fordeling, radiatorer placeret under vinduerne og
dynamiske strengreguleringsventiler på stigstrengene i stedet for løbende at bruge penge på
tiltagende vedligeholdelse af det eksisterende anlæg. Et nyt moderne 2-strenget radiatoranlæg
vil give bedre afkøling af fjernvarmevandet, mindre varmeforbrug samt bedre varmefordeling og
dermed komfort i boligerne ved placering af alle radiatorer under vinduerne.
Udskiftning af varmeanlægget ekskl. varmecentralerne anslås at koste ca. kr. 2.500.000, ekskl.
moms. Beløbet er inkl. nødvendige følgearbejder.
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Nyere elektronisk fordelingsmåler på radiator.

Nyere termostatventil på panelradiator

Nyere indeliggende radiator

Tegn på irring og begyndende tæring af
sædeventil i kælder

Oprindelig ribberadiator placeret på indeliggende
væg i lejlighed.

Brudt isolering på varmerør i kælder
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4.5.3

Brugsvandsinstallationer

4.5.3.1

Vandstik og varmtvandsproduktion
Konstruktioner:
Ejendommen er tilsluttet vandforsyningen hos Frederiksberg Forsyning.
Ejendommen er forsynet med 6 vandstik fordelt på 6 blokke. Koldtvandsstikkene forsyner hver
blok med både koldt- og varmt vand.
Vandstikkene uden for matriklen antages at være udført i støbejern, og vurderes at have en
alder på ca. 75 år. Ledninger uden for matrikelskel er Vandforsyningens ejendom. Det vides
ikke om der er foretaget udskiftninger af vandstikkene inden for matrikelskel, så det antages at
disse har samme alder som uden for matrikelskel.
Varmtvandsproduktionen foregår i 1 stk. 1000 L varmtvandsbeholder i hver blok.
Beholdertemperaturen bestemmes af automatikanlægget, der regulerer motorventiler på
fjernvarmereturledning (fra varmespiral).
Varmtvandsbeholderne antages at være beskyttet med anoder, men der er ikke konstateret
beskyttelse af rørsystemet.
Stand:
Tilstanden af vandstikket kendes ikke, men antages at være i mindre god stand, da de alle
vurderes at have en alder på mere end 75 år.
Karakter 6
Foranstaltninger:
I forbindelse med et evt. renoveringsprojekt af ejendommens brugsvandssystem bør det
overvejes at udskifte samtlige koldtvandsstik fra stophaner i gade til målere i bygning. Arbejdet
anslås at koste kr. 65.000 – 85.000 ekskl. moms pr. vandstik afhængig af dimensionen.

4.5.3.2

Vandinstallation i bygning
Konstruktioner:
Brugsvandssystemet er udført som et øvre fordelt anlæg, med hovedledninger for det varme
vand fremført i loftrum og hovedledninger for det kolde brugsvand og cirkulationsledningen
fremført i kældrene. Anlæggene er generelt forsynet med afspærringsventiler af typen
membranventiler. Der kunne generelt konstateres ældre statiske reguleringsventiler på
cirkulationsledninger i kælderen.
Brugsvandsinstallationens hovedledninger og stigstrenge er oprindeligt udført i galvaniserede
stålrør og vurderes at være fra bygningens oprindelse. Flere steder blev der konstateret
partielle udskiftninger i nyere galvaniserede stålrør. Der er foretaget en udskæring af et
rørstykke på systemet, der klart indikerer at systemet er tilstoppet med kalk og
korrosionsmateriale.
Alle lejligheder er forsynet med koldt og varmt brugsvand.
I boliger er brugsvandsledninger oprindeligt fremført som lodrette synlige rør på vægge. Antallet
af stigstrenge i lejlighederne varierer afhængig af størrelse og lejlighedstype. I standard
lejlighederne er der generelt 1 sæt fælles stigstrenge til køkkener og et sæt fælles stigstrenge til
badeværelser i hver opgang til deling mellem lejlighederne th. og tv.
Der er ikke konstateret beskyttelse af rørsystemet for det varme vand.
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Der er under besigtigelsen konstateret tilfælde i lejlighederne, hvor koblingsledninger af kobber
er tilsluttet direkte på de galvaniserede stigstrenge uden brug af ion-fælder. Endvidere er der
flere steder på systemet konstateret sammenblanding af forskellige metaller i form af
galvaniseret stålrør, kobberrør og messing ventiler. Det er meget uhensigtsmæssig at tilslutte
kobberrør direkte på galvaniserede rør uden brug af ion-fælder, fordi kobber-ionerne fremmer
korrosion af de galvaniserede rør væsentligt. Det samme gør sig gældende med de mange
messing ventiler der er monteret i systemet.
Når to forskellige metaller er i kontakt med hinanden i iltholdigt vand, er der øget
metalopløsning på det mindst ædle af de to metaller, som dermed vil korrodere hurtigere end
normalt. Angrebet på mindre ædle metaller kaldes bimetallisk (galvanisk) korrosion. Effekten af
bimetallisk korrosion stiger med øget ledningsevne af vandet.
Brugsvandsrørene er generelt isolerede og afsluttet med pap og lærred i kælderen. Der er
enkelte steder på kortere strækninger konstateret manglende eller brudt isolering i forbindelse
med tidligere partielle udskiftninger. Der er ikke foretaget asbestprøver på rørisoleringen, men
det må forventes at isoleringen på brugsvandsrørene afsluttet med pap/lærred er asbestholdig i
bøjningerne, da det var kutyme, da man isolerede rørene i sin tid. Dette skal undersøges
nærmere med en prøveudtagning på brugsvandsrørene.
Der er generelt ikke udført rørmærkning af brugsvandsrørene i kælder.
Stand:
Brugsvandsinstallationen som helhed vurderes at være i mindre god stand. Den tekniske levetid
for galvaniserede stålrør er ca. 30-40 år afhængig af vandkvaliteten og under forudsætning af at
rørsystemet er beskyttet.
På baggrund af brugsvandssystemets alder, tilstand og manglende beskyttelse af
varmtvandssystemet er det vores erfaring, at rørsystemet har indvendige korrosionsskader og
kalkbelægninger i et væsentligt omfang. Der er enkelte steder i kælderen og i boliger
konstateret overfladerust og begyndende tæringer på brugsvandssystemet samt utætheder ved
samlinger/ ventiler.
Karakter 7-8
Foranstaltninger:
Da levetiden for brugsvandssystemet teknisk set er langt overskredet og der flere steder ses
tegn på korrosion samt foretagne reparationer, må der fremover forventes et stigende behov for
reparationer på vandrørene. Det anbefales at udskifte rørsystemet indenfor de næste 1-2 år.
Det anbefales endvidere, at brugsvandsinstallationen udskiftes til et traditionelt nedre fordelt
system med varmt- og koldtvandsledning samt cirkulation i kælder. Endvidere anbefales det at
der monteres termostatiske reguleringsventiler i rustfrit stål på alle cirkulationsstigstrenge og
nye afspærringsventiler (kuglehaner) i rødgods.
Galvaniserede stålrør anses ikke længere for et egnet rørmateriale i brugsvandsinstallationer på
Frederiksberg, og en fremtidig installation bør derfor udføres i rustfrie stålrør med rødgods/
rustfrie fittings eller plastrør. Ved brug af disse materialer behøves der ikke
korrosionsbeskyttelse af rørsystemet. Udskiftning af brugsvandsinstallationen anslås at koste
ca. kr. 2.300.000 ekskl. moms. Beløbet er inkl. rørisolering og følgearbejder.
Til korrekt måling og fordeling af vandforbruget i ejendommen, kan det i forbindelse med en
fremtidig udskiftning af brugsvandssystemet anbefales at montere bivandmålere i lejlighederne
på både koldt- og varmt brugsvand. I forbindelse med montering af individuelle vandmålere, bør
det undersøges, hvorvidt det er muligt at få tilskud til dette. Flere kommuner yder hvert år støtte
til opsætning af bi-vandmålere for at nedbringe forbruget og presset på
grundvandsressourcerne. På tilsvarende ejendomme har vi tidligere opnået tilskud på kr. 1.000
inkl. moms pr. lejlighed eller 50% af de samlede omkostninger. I Frederiksberg kommune, skal
der som minimum forberedes til fremtidig indbygning af målere. Montering af bi-vandmålere
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anslås at koste kr. 90.000 ekskl. moms.
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Kobberrør tilsluttet direkte til galvaniseret stålrør

Synlige rør i badeværelse fordelt fra nabolejlighed

Begyndende tæring på membranventil i loftrum

Udskåret rørprøve fra T-stykke

Udskåret rørprøver fra brugsvandssystemet

Begyndende tæring på varmtvandsrøret i samling
mellem galvaniseret stålrør og messingventil
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4.5.4

Afløbsinstallationer

4.5.4.1

Faldstammer
Konstruktioner:
Ejendommen er generelt forsynet med faldstammer i køkkener til fælles betjening af køkken og
badeværelse i samme lejlighed. I enkelte lejligheder blev det konstateret, at faldstammen i
køkkenet også betjente afløb fra badeværelse og køkken i nabolejligheden. Faldstammerne er
oprindeligt udført i støbejern med muffesamlinger, men der er flere steder konstateret partielle
udskiftninger i enten rustfrie faldstammer eller støbejern med jetkoblinger. De oprindelige
faldstammer er fra bygningens oprindelse, og de partielle udskiftede faldstammer vurderes at
være etableret løbende gennem de seneste 15 år i forbindelse med at folk har renoveret
lejligheder, fraflytninger eller der er konstateret utætheder på faldstammen. Faldstammerne er
generelt i dimension Ø100 mm.
Faldstammerne er oprindeligt placeret synligt ved væg i hjørnet køkkenerne, men størstedelen
af beboerne har valgt at inddække faldstammen med en rørkasse eller lign.
Vandlåse fra køkkenvaske er generelt en blanding af nyere og ældre plast-installation. Afløb fra
køkkener er ført gennem køkkenskabe til faldstammen i hjørnet eller til faldstammen i
nabolejligheden.
Faldstammerne er udluftet over tag og fremstår uisolerede loftrum.
Faldstammerne i kælderen er ikke forsynet med rottespærrer.
Toiletter og håndvaske (sanitet) er en blanding af ældre og nyere typer. Der er flere steder
konstateret 1-skyls toiletter.
Stand:
De oprindelige støbejernsinstallationer har en alder på mere end 75 år. Den tekniske levetid for
støbejernsrør er ca. 50 år.
Generelt synes en del af de oprindelige faldstammer at være i mindre god stand, og de bør
skiftes inden for de næste 2-3 år. Der er enkelte steder i kælderen konstateret
rustudblomstringer og begyndende tæringer. Der må fremover påregnes gennemført større og
større vedligeholdelsesarbejder på de oprindelige afløbsinstallationer.
De faldstammer, der løbende er udskiftet til nyere rustfrie- eller støberjernsinstallationer
fremstår i god stand. Det er dog uvidst om faldstammerne i disse tilfælde er udskiftet fra kælder
til kvist eller om det kun er partielle udskiftninger, der er foretaget.
Afløbsinstallationer fra køkkenvaske vurderes generelt at være i udmærket stand. Der er
konstateret en blanding af nyere PP-installationer, hvor køkkener er blevet renoveret og ældre
PVC-installationer, hvor der ikke er foretaget renovering af køkkenet inden for de seneste 15-20
år.
Karakter 7 (Oprindelige faldstammer)
Karakter 3 (Udskiftede faldstammer)
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Foranstaltninger:
Når faldstammerne i ejendommen skal udskiftes, anbefales det at få dem udført i støbejernsrør
eller støjdæmpende plast. Støbejernsrør skal ikke brandsikres og de giver en væsentligt bedre
støjdæmpning end plastrør og rustfri stålrør. I forbindelse med en udskiftning af
faldstammesystemet, anbefales det at der monteres rottespærrer på alle nye faldstammer i
kælderen. Udskiftning af faldstammer kan med fordel udføres samtidig med udskiftning af
vandinstallationen, da følgearbejderne ofte er de samme, og der derved kan opnås en
besparelse i forhold til at gøre det ad to omgange. I forbindelse med gennemgangen kunne det
konstateres, at en del af afløbsinstallationerne er gemt væk bag rørkasser og nedhængte lofter i
forbindelse med at beboerne har gennemført individuelle lejlighedsrenoveringer. Der skal derfor
påregnes en del demonterings- og genmonteringsarbejde i forbindelse med en
faldstammeudskiftning. Alternativt kan man vælge at få de eksisterende faldstammer spulet og
renset og efterfølgende få dem coatet indvendigt med en Polyester plast.
Udskiftning af hele afløbsinstallationen inkl. nødvendige følgearbejder anslås at koste ca. kr.
2.100.000 ekskl. moms. Vælges løsningen med indvendig coatning af faldstammerne anslås
arbejderne at koste ca. kr. 850.000 ekskl. moms
4.5.4.2

Gulvafløb og sanitet
Konstruktioner:
Sanitet i boligerne varierer meget. Generelt er toiletter og håndvaske blevet udskiftet i takt med
at beboerne har renoveret badeværelser.
Sanitet er i disse tilfælde moderne 2-skyls toiletter og nyere håndvaske/ vaskeskabe med
indbygningsvaske. I en del af de lejligheder, hvor der ikke er foretaget renoveringsarbejder
inden for de seneste 20 år er der konstateret en del 1-skyls toiletter. Håndvaske er ligeledes
flere forskellige typer og størrelser.
Gulvafløb i badeværelser er oprindelige støbejernsafløb forsynet med vandlås under loft på
underliggende etage. Flere beboere vurderes dog at have fået udskiftet disse til nyere gulvafløb
med indbygningsvandlåse i forbindelse med renovering af badeværelset.
Stand:
Generelt er sanitet af meget blandet kvalitet, men generelt i funktionsdygtig stand.
Gulvafløb vurderes flere steder at være af ældre dato. Det er dog vanskeligt at vurdere
gulvafløbenes stand uden destruktiv prøvning.
Karakter, gulvafløb 5
Foranstaltninger:
I forbindelse med en udskiftning eller renovering af faldstammerne i ejendommen anbefales det,
at ældre gulvafløb med vandlås på underliggende etage udskiftes, og at evt. gamle toiletter med
1-skyl udskiftes til vandbesparende typer.
Oprindelige gulvafløb bør i forbindelse med en evt. faldstammeudskiftning/ renovering udbores
og erstattes af nye bolig gulvafløb med indbygningsvandlåse.
Udskiftning af oprindelige gulvafløb anslås at koste kr. 350.000 ekskl. moms. Udskiftning af
ejendommens 1-skyls toiletter anslås at koste kr. 3.000 ekskl. moms. Det skal i dette tilfælde
undersøges, hvorvidt Frederiksberg Kommune yder tilskud ved udskiftning af ejendommens 1skyls toiletter.
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Store rustudblomstringer på oprindelig faldstamme i
kælder

Faldstamme udskiftet til nye rustfri installation

Typisk inddækning af faldstamme i køkken

Nyere faldstammeudluftning i loftrum (uisoleret)

Oprindelig støbejernsinstallation og gulvafløb i
kælder

Plastrørsinstallation under køkkenvask

42

4.5.5

Kloak (afløb i jord)
Konstruktioner:
Bygningens kloaksystem er et fællessystem, hvor regnvand og spildevand fra bygningen føres i
samme ledninger. De offentlige kloakledninger, som bygningens afløb er tilsluttet, er også et
fællessystem.
Afløb (faldstammer) fra bygningen føres til kælderen og ned under kældergulvet til
kloakledninger, der ligger under bygningen. Tagnedløb føres til kloak via 200 mm
sandfangsbrønde med vandlås. Regn- og spildevand fra bygningen samles i 1 M brønde
placeret i terræn inden det ledes til det offentlige kloaksystem i Azaleavej.
Det er oplyst fra bestyrelsen, at de oprindelige kloakrør omkring blokkene generelt ikke er
renoveret. Dog er kloaksystemet omkring 10-14 blevet udskiftet og der er udlagt delvist
omfangsdræn ved Azaleavej 11-13.
Gulvafløb i kælder er en blanding af nyere gulvafløb med højtvandslukke og ældre gulvafløb
uden højtvandslukke.
Stand:
Ledninger og brønde er ikke besigtiget. Kloaksystemet vurderes ikke i denne rapport, da der
ikke foreligger nogen nyere TV-inspektionsrapport.
De oprindelige gulvafløb uden højtvandslukke vurderes at være nedslidte og sammen med
gulvafløb uden højtvandslukke kan det meget vel have været den primære årsag til at der
trængte vand ind i kælderen i forbindelse med skybruddet d. 2. juli 2011.
Foranstaltninger:
Til en mere dækkende vurdering af kloaksystemets tilstand vil vi anbefale, at der udføres en TVinspektion af ledningerne, samt en vurdering af brøndene inden for det næste år. En TVinspektion vurderes at koste ca. kr. 50.000 ekskl. moms.
Det anbefales at udskifte alle oprindelige gulvafløb i ejendommen til nye gulvafløb med
højtvandslukke, tilsvarende med det der i dag er monteret i det ene kælderrum. Det anbefales
ikke at indbygge en ”bold” i de eksisterende gulvafløb, da luften i disse med tiden har for vane
at forsvinde og dermed gøre lukkefunktionen utæt.
Arbejdet med udskiftning af gulvafløb anslås at koste ca. kr. 8.000 ekskl. moms pr. gulvafløb m.
højtvandslukke inkl. opbrydnings- og retableringsarbejder.
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4.5.6

Elinstallationer

4.5.6.1

Stærkstrømsforsyning, hoved- og fællestavle
Konstruktioner:
Stikledning:
Stikledninger, herunder hovedbly vurderes at være fra år 1937-38 hvor ejendommene er opført.
Til forsyning af hver boligblok er fremført 1 stk. stikledning forsynet fra T-muffer i jord.
Stikledningen er ført ind i bygningen til hovedbly i kælderen.
Stikledninger er med blyarmering og stofisoleringskappe.
Fra hovedbly forsynes ejendomstavler og målerrammer med afregningsmålere for hver bolig.
Forsyningen til ejendomstavlen er udført som stofledninger ført i klemkasser i træ.
Ejendomstavler:
Fællesinstallationer i ejendommene forsynes af en ejendomstavle i hver boligblok, hvori der er
placeret afregningsmåler (Dong Energy).
Ejendomstavler vurderes at være fra år 1937-38 hvor ejendommene er opført.
Ejendomstavler er placeret i kælderen i samme rum som hovedblyet.
Ejendomstavlerne er udført som trærammer hvorpå sikringsmateriellet er monteret.
Sikringsmateriellet er løbende blevet udskiftet, hvorfor de består af en blanding af det
oprindelige sikringsmateriel i sort bakelit og nyere IM-36 sikringsmateriel placeret i UG-kasser.
Ejendomstavlerne er med tiden blevet suppleret med fejlstrømsafbrydere (HFI eller HPFI)
Ejendomstavlen forsyner belysning i kælder og trapper, terrænbelysning, vaskemaskine,
tørretumbler og tekniske installationer i varmecentralen mv. i den gældende boligblok.
I kælderen i samme rum som ejendomstavlen, er der placeret målerrammer med
afregningsmålere (Dong Energy) for lejlighederne i den gældende boligblok, der er monteret 1
stk. målerramme pr. bolig.
Til gruppetavle i lejligheder er fremført 1 stk. hovedledning, udført som plastisolerede kabel.
Der er til lejligheder fremført 3 faser + N 400V.
Stand:
Stikledning og hovedbly vurderes til at være i acceptabelt alderssvarende stand og de
besigtigede installationer var uden visuelle tegn på skader. Det vurderes at restlevetiden for
stikledning og hovedbly er 5-10 år, ved uændret brug af ejendommen og uden ændringer af
tilslutninger i lejlighederne.
Karakter 6
Generelt er ejendomstavlerne fra byggeriets oprindelse og er væsentlig over den maksimale
anbefalede levetid, således der er stor sandsynlighed for nedbrud på sikringsmateriellet, hvilket
forårsager driftsvigt på ejendommens installationer.
I takt med installering af nye installationer og ændringer af eksisterende elinstallationer i
ejendommene er ejendomstavlerne løbende blevet suppleret op med nyt sikringsmateriel og
flere dele af det eksisterende sikringsmateriel og materiel til styringer er blevet udskiftet og er af
forskellige typer materiel, alder og varierende stand.
Generelt fremstår ejendomstavlerne som nedslidte og vurderes at have en restlevetid på
mellem 5-10 år.
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Ud fra de besigtigede tavler vurderes det, at alle fællestavler indeholder de lovmæssige
fejlstrømsafbrydere (HPFI/HFI)
Karakter 6
Hovedledninger til gruppetavler i lejligheder vurderes til at være udskiftet efter byggeriets
oprindelse og er i god aldersvarende stand. De besigtigede kabler havde inden visuelle tegn på
skader og der anslås en restlevetid på 20-30 år, ved uændret brug af lejligheder.
Karakter 2
Foranstaltninger:
Det vurderes at alle eksisterende ejendomstavler bør udskiftes.
Udskiftning af ejendomstavler forventes at beløbe sig til ca. kr. 150.000 ekskl. moms.
(udskiftet inden 5-10 år)
Det vurderes at alle eksisterende stikledninger og hovedbly bør udskiftes.
Udskiftning af stikledninger og hovedbly forventes at beløbe sig til ca. kr. 125.000 ekskl. moms.
(udskiftet inden 5-10 år)
4.5.6.2

Elinstallation i bolig
Konstruktioner:
I lejligheder som ikke er blevet renoveret vurderes lysinstallationerne at være fra byggeriets
oprindelse og udført med stofledninger ført i træklemmekasser i entréen og stålrør i vægge.
I lejligheder som ikke er renoveret er der ved døre til de forskellige rum afsat afbryderne for
tænding af lys, tilsluttet lampeudtag placeret midt i loft. I stuen er der placeret en stikkontakt i
forlængelse af afbrydere.
Stikkontakter i rum er generelt placeret på væg, der var i flere af de besigtigede lejligheder
suppleret op med flere stikkontakter.
I størstedelen af de besigtigede lejligheder, var elinstallationerne helt eller delvist udskiftet.
I alle de besigtigede lejligheder var installationerne i køkkenet helt eller delvist udskiftet i takt
med at køkkenerne er renoveret og der er suppleret op med stikkontakter til tidssvarende
standard for udførelsestidspunktet.
Målerrammer med afregningsmålere for lejligheder vurderes at være fra år 1937-38 hvor
ejendommene er opført.
Der er for hver lejlighed placeret en målerramme, målerrammerne er placeret i kælderen ved
siden af eller i samme rum som ejendomstavlen.
Målerrammer er udført som træmålerrammer med afdækninger af lakeret metal af strømførende
dele.
Gruppetavler i boliger er placeret i skabe i entréen, gruppetavler er udført med IM-36
sikringsmateriel placeret UG-kasser i plast.
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Stand:
Installationer:
I lejligheder med installationer fra byggeriets oprindelse, vurderes installationerne at være
væsentlig overskredet den maksimale anbefalede levetid, således at der er stor sandsynlighed
for nedbrud på sikringsmateriellet, hvilket 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 er ikke udført beskyttelsesleder (jord) i installationer fra byggeriet oprindelse.
Der blev i besigtigede lejligheder ikke observeret nogen ulovlige installationer.
Karakter 6
Kontaktmateriel:
I lejligheder som ikke er renoveret, antages det ud fra typen på kontaktmateriellet i de
besigtigede lejligheder, at eksisterende kontaktmateriel fra byggeriet oprindelse er blevet
udskiftet i slutningen af 1960’erne. Kontaktmateriellet vurderes til at være i god aldersvarende
stand og der er i de besigtigede lejligheder ikke observeret skader på kontaktmateriellet, hvorfor
der vurderes en restlevetid på 10-20 år.
Karakter 4
Antal stikkontakter:
Det vurderes at i lejligheder med installationer fra byggeriet oprindelse at antallet af
stikkontakter er i underkanten af nutidens gældende standarter, hvor der er påkrævet 1 stk.
2
stikkontakt pr. påbegyndt 4m i beboelsesrum, samt 3 stk. disponible stikkontakter i køkkenet.
I lejligheder som er renoveret må det antages at antallet af stikkontakter overholder krav til antal
af stikkontakter ved renoveringstidspunktet.

Målerrammer:
Målerrammerne er fra byggeriets oprindelse og har dermed overskredet den tekniske levetid,
således at der er stor sandsynlighed for nedbrud på sikringsmateriellet, hvilket forårsager
driftsvigt. Målerammerne fremstår i rimelig aldersvarende stand uden visuelle tegn på skader,
der vurderes på trods af alderen en restlevetid på 5-10 år ved uændret brug af lejligheder.
Karakter 6
Gruppetavler:
Gruppetavler fra byggeriets oprindelse antages at være udskiftet til nyere materiel ud fra typen
af de besigtigede tavler og vurderes til at være i god aldersvarende stand. Der var ingen
visuelle tegn og skader på de besigtigede gruppetavler.
Der vurderes en restlevetid på 10-20 år ved uændret brug af lejligheder.
De besigtigede gruppetavler var forsynet med lovpligtig fejlstrømsafbryder.
Karakter 2
Foranstaltninger:
Installationer:
Stofisolerede ledninger bør skiftes, af drifts- og sikkerhedsmæssige hensyn.
Det anbefales ud fra elinstallationernes alder, at der foretages et elinstallationseftersyn, hvor
installationer gennemgås for fejl og mangler samt ulovligheder.
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Generelt skal de enkelte andelshavere sørge for, at få fornyet elinstallationerne efterhånden
som behovet opstår og sørge for at der ikke forefindes ulovlige elinstallationer i lejlighederne.
2

Udskiftning af installationer og kontaktmateriel i lejlighed på ca. 65m forventes at beløbe sig til
ca. kr. 17.000 ekskl. moms.
2

El-eftersyn for lejlighed på ca. 65m forventes at beløbe sig til ca. kr. 2.000 ekskl. moms.
Stikkontakter:
Det anbefales at der suppleres op med flere stikkontakter i lejligheder med oprindelige antal
stikkontakter i beboelsesrum
Supplering af stikkontakter forventes at beløbe sig til ca. kr. 750 ekskl. moms. pr. stikkontakt
inkl. 10 meter installation.
Målerrammer:
Udskiftning af målerrammer for lejligheder forventes at beløbe sig til ca. kr. 250.000 ekskl.
moms. (udskiftet inden 5-10 år)
Gruppetavler:
Der er tidligere vedtaget ved lov at der i eksisterende tavler inden d. 1. juli 2008 skulle udføres
ekstrabeskyttelse ved brug af fejlstrømsafbrydere af typen HPFI-afbrydere. Eksisterende
fejlstrømsafbryder af typen HFI-afbrydere er også lovlige.
Forefindes der lejligheder hvor boligtavlen ikke er forsynet med fejlstrømsafbrydere af typen
HPFI- eller HFI-fejlstrømsafbryder, skal andelshaveren sørge for at det indbygges i tavlen,
således at det opfylder lovkravene.
Indbygning af 1 stk. fejlstrømsafbryder (HPFI) i lejlighedstavler forventes at beløbe sig til ca. kr.
1.500 ekskl. moms pr. lejlighed.

4.5.6.3

Elinstallation i fællesområder
Konstruktioner:
Elinstallationer for kraft- og lysinstallationer i kældre er udført synlig med en blanding af kabler
med plastkapper, samt ledninger i stålrør.
Forsyninger til vaskemaskine og tørretumblere i kældre er udført som kabelinstallation og
vurderes til at være af nyere dato.
Forsyninger til tekniske anlæg i varmecentraler i kældre er en kombination af ledninger i stålrør
og nyere kabelinstallationer.
Fleste af installationerne i varmecentralen er afsluttet i marinedåser, samt i afdækninger med
motorværn mv. hvortil pumper og øvrige komponenter er tilsluttet.
Til forsyning af krydsfelter for bolignet er der fremført ny kabelinstallation som forsynes af ny
kombineret fejlstrømsafbryder og automatsikring placeret i selvstændig UG-tavle ved
ejendomstavlen.
Stand:
Ledninger i stålrør vurderes at være fra byggeriets oprindelse og må antages at være
overskredet den maksimale anbefalede levetid, således der er stor sandsynlighed for nedbrud
på sikringsmateriellet, hvilket forårsager driftsvigt.
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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.
Kabelinstallationerne er med plastisolerede kapper og fremstår i god aldersvarende stand og
vurderes en restlevetid på 20-30 år.
Oprindelige installationer, Karakter 6
Nyere installationer, Karakter 2
Forsyninger til vaskemaskine og tørretumbler vurderes at være af nyere dato og fremstår i god
stand, med en vurderet restlevetid på 20-30 år.
Karakter 2
Forsyninger til tekniske anlæg i varmecentraler i kældre er en kombination af ledninger i stålrør
og nyere kabelinstallationer.
Ledninger i stålrør vurderes at være fra byggeriets oprindelse og må antages at være
overskredet den maksimale anbefalede levetid, således der er stor sandsynlighed for nedbrud
på sikringsmateriellet, hvilket forårsager driftsvigt.
Kabelinstallationerne med plastisolerede kapper fremstår i god aldersvarende stand og
vurderes en restlevetid på 20-30 år.
Oprindelige installationer, Karakter 6
Nyere installationer, Karakter 2
Foranstaltninger:
Det anbefales at udskifte installationer med stofisolerede ledninger i stålrør. Det anbefales at få
eksisterende stofledninger i stålrør udskiftet inden for 5 år.
Udskiftning af stofledninger i stålrør som er antaget til at være 75 % af den samlede
installationsmasse i ejendommene, forventes at beløbe sig til ca. kr. 120.000 ekskl. moms.
(udskiftet inden 5 år)
4.5.7

Svagstrømsinstallationer

4.5.7.1

Dørtelefoner
Konstruktioner:
Der er i ejendommene etableret porttelefonanlæg. Ved adgangsdøre til opgange er der
etableret dørtableauer.
I hver lejlighed er der ved hoveddør afsat en svartelefon, med indbygget trykknap for åbning af
opgangsdør.

Stand:
Porttelefonanlægget vurderes at være af ældre dato og er af fabrikat VOCO.
Generelt fremstår porttelefonanlægget i god aldersvarende tilstand og uden synlige tegn på
skader og fungerer efter hensigten
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Porttelefonanlægget er af sådan en alder at der ikke længere produceres reservedele til det.
Svartelefoner i lejligheder fremstår generelt i god aldersvarende stand.
Karakter 6
Foranstaltninger:
Grundet der ikke længere produceres reservedele til porttelefonanlægget, vil det ikke være
muligt at udskiftet defekte komponenter i anlægget. Det anbefales at porttelefonanlægget
udskiftet til et nyt anlæg.
Udskiftning af porttelefonanlæg til nyt anlæg uden video.
Udskiftning af porttelefonanlæg til nyt anlæg uden video forventes at beløbe sig til ca. kr.
200.000 ekskl. moms.
Udskiftning af porttelefonanlæg til nyt anlæg med video.
Udskiftning af porttelefonanlæg til nyt anlæg med video forventes at beløbe sig til ca. kr.
700.000 ekskl. moms.
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
Konstruktioner:
Der er til bygninger fra terræn ført forsyninger ind i kælderen til telefonudtag i lejligheder.
Forsyninger er ført synligt i kælder og fordeles ud til lejligheder.
I lejligheder er der placeret det af TDC forsyningspligtige 3-polede telefonudtag.
I lejligheder er der via bolignettet etableret telefonforbindelse som supplement til TDC’s udtag.
Fra bolignet krydsfelt i kælder er forsyninger til udtag i lejligheder fremført via gitterbakker i
kælder og mellem etagerne i lukkede ledningskanaler på opgange. I lejligheder er udtag
generelt placeret over hoveddør eller i skab i entréen.
Stand:
Forsyninger til telefon og 3-polede udtag er fra byggeriet oprindelse. Installationer vurderes at
være vedligeholdt af udbyder i gennem tiderne og fremstår i acceptabel aldersvarende stand.
Der var ikke synlige tegn på skader af kabler og udtag.
Bolignetinstallationer og udtag er af nyere dato og fremstår i god stand.
Foranstaltninger:
Ud fra telefonforsyningen og udtagenes stand, vurderes der ikke behov for udskiftning af udtag
eller kabler. Forsyninger vedligeholdes af udbyder efter behov.
Ud fra bolignet installationernes alder forventes der er ikke at være behov for at udføre
vedligeholdelsesarbejder inden for en 10-årig periode.
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4.5.7.3

Antenneinstallationer
Konstruktioner:
Ejendommen er inden for nyere dato blevet forsynet med kabelTV via bolignettet. Fra terræn er
der fremført antenneforsyning til bolignet krydsfelter i kældre. Fra bolignet krydsfelt i kælder er
forsyninger til udtag i lejligheder fremført via gitterbakker i kælder og mellem etagerne i lukkede
ledningskanaler på opgange. I lejligheder er antenneudtag enten placeret over hoveddør eller i
skab i entréen.
Eksisterende antenneforsyninger er fra terræn ført til fordeler skabe i kælder, hvorfra
eksisterende antenneudtag til de enkelte lejligheder er forsynet fra.
Stand:
Antenneinstallationerne og udtag forsynet fra bolignettet er af nyere dato og fremstår i god
stand uden synlige tegn på skader.
Eksisterende antennekabler og udtag er af ældre dato og fremstår i acceptabelt stand uden
synlige tegn på mangler og skader.
Foranstaltninger:
Antenneinstallationerne og udtag forsynet fra bolignettet er af nyere dato og der forventes ikke
behov for at udføre vedligeholdelsesarbejder inden for en 10 årige periode
Eksisterende antennekabler og udtag fungerer efter hensigten, og der vurderes ikke behov for
udskiftning af udtag eller kabler. Men det vurderes ud fra materiales alder at der er stor
sandsynlighed for hyppigere fejl på anlæggene på grund af slidtage.
Det må antages at være et begrænset antal beboere som benytter de eksisterende
antenneanlæg og med tiden må det forventes at samtlige beboere vælger at benytte bolignettet.
Derfor vurderes der ikke behov for yderligere vedligeholdelse af anlæggene, end løbende
udskiftning af defekte antenneudtag mv.

4.5.7.4

Data installationer
Konstruktioner:
Der er i lejligheder via bolignettet etableret dataudtag med mulighed for internetopkobling.
Fra bolignet krydsfelt i kælder er forsyninger til dataudtag i lejligheder fremført via gitterbakker i
kælder og mellem etagerne i lukkede ledningskanaler på opgange. I lejligheder er dataudtag
generelt placeret over hoveddør eller i skab i entréen.
Stand:
Installationerne og dataudtag forsynet fra bolignettet og er af nyere dato og fremstår i god stand
uden synlige tegn på skader.

Foranstaltninger:
Installationerne og dataudtag forsynet fra bolignettet er af nyere dato og der forventes ikke
behov for at udføre vedligeholdelsesarbejder inden for en 10-årig periode
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4.5.8

Belysningsanlæg

4.5.8.1

Terrænbelysning
Konstruktioner:
På ejendommenes facader ved trapper til kælder og enkelte steder ved gangstier er der
etableret belysningsarmaturer.
Ved indgangsdøre til trappeopgange er etableret belysning bag glasparti ved siden af døren.
Forsyninger til terrænbelysningen og styringer er fremført fra ejendomstavlerne i kældre.
Installationen føres synligt i kældre, nedgravet i terræn samt synligt på facader.
Terrænbelysningen styres via automatik, placeret i ejendomstavler.
Stand:
Flere af de eksisterende installationer er igennem tiden løbende blevet udskiftet og suppleret,
hvorfor de fremstår i varierende stand.
De dele af installationerne som er fra byggeriets oprindelse udført som stofledninger i rør,
vurderes overskredet den maksimale anbefalede levetid, således at der er stor sandsynlighed
for nedbrud på sikringsmateriellet, hvilket 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.
De dele af installationen som er udskiftet og supplerede er generelt udført som
kabelinstallationer og fremstår i god aldersvarende stand og vurderes en restlevetid på 20-30
år.
Oprindelige installationer, Karakter 6
Nyere installationer, Karakter 2
Belysningsarmaturer på facader er generelt af nyere dato og fremstår generelt i god
aldersvarende stand.
Belysningsarmaturer ved indgangsdøre til trappeopgange vurderes at være fra byggeriets
oprindelse. Armaturerne fremstår generelt i acceptabelt stand.
Belysningsarmaturer på facader Karakter 2
Belysningsarmaturer på ved opgangsdøre Karakter 5
Foranstaltninger:
Stofledninger i stålrør bør udskiftes, af drifts- og sikkerhedsmæssige hensyn og udføres så
installationen fordeles på flere faser.
Det anbefales at eksisterende stofledninger i stålrør bør udskiftes inden for 5 år.
Udskiftning af lysinstallationer i stålrør som antages til at være 50 % af den samlede
installationsmasse i ejendommene forventes at beløbe sig til ca. kr. 50.000 ekskl. moms
(udskiftet inden 5 år)

4.5.8.2

Belysning i fællesarealer.
Konstruktioner:
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Lysinstallationerne til belysningsarmaturer og stikkontakter i kældre er udført synlige som en
blanding af ledninger i stålrør og kabler.
Lysinstallationer på trappeopgange er udført som ledninger i rør, skjult i vægge.
I kældre er der igennem tiden løbende blevet etablerede bevægelsesmeldere til tænding af
lyset. Bevægelsesmeldere er af forskellige typer.
Lys på trappeopgange styres via trappeautomater i ejendomstavler og tændes ved tryk placeret
på repos.
Stikkontakter i kældre er tilsluttet lysinstallationen og kun aktiv ved tændt lys.
Eksisterende colombustryk til tidligere styring af kælderlyset er ikke længere aktive efter
etablering af bevægelsesmeldere.
I kældre er belysning udført som væg- og loftfatninger bestykket med en blanding af E27
standardpære og lavenergipære. I varmecentraler er der afsat lysrørsarmaturer.
I trappeopgange er der på hver repos placeret et belysningsarmatur, belysningsarmaturet er
udført som vægarmaturer med E27 fatning og med glasafdækning.
Stand:
De dele af lysinstallationerne i kælder som er udført som stofledninger i rør, vurderes at være
fra byggeriet oprindelse og er overskredet den maksimale anbefalede levetid, således at der er
stor sandsynlighed for nedbrud på sikringsmateriellet, hvilket 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.
Generelt fremstår de oprindelige lysinstallationer i varierende stand
Nyere lysinstallationer udført som kabelinstallationer med plastisolerede kapper som fremstår i
god aldersvarende stand og der vurderes en restlevetid på 20-30 år.
Der er ikke fremført jord i installationen og det vurderes at lysinstallationen ikke er fordelt på
flere grupper og flere steder giver de ikke tilstrækkelig lys.
Lysarmaturerne i kældre er uøkonomiske og opfylder ikke gældende krav til armaturer for
placering i fællesadgangsveje.
Oprindelige installationer, Karakter 6
Nyere installationer, Karakter 3
Armaturer Karakter 5
De dele af lysinstallationerne i kælder som er udført som stofledninger i rør, vurderes at være
fra byggeriet oprindelse og den anbefalede maksimale levetid er overskredet, således at der er
stor sandsynlighed for nedbrud på sikringsmateriellet, hvilket forårsager driftsvigt.
Lysinstallationer på trappeopgange vurderes at være fra byggeriets oprindelse og den
anbefalede maksimale levetid er overskredet, således at der er stor sandsynlighed for nedbrud
på sikringsmateriellet, hvilket forårsager driftsvigt.
Der er ikke fremført jord i installationen og det vurderes at lysinstallationen ikke er fordelt på
flere faser iht. gældende krav for fælles adgangsveje.
Lysarmaturer er uøkonomiske og giver ikke tilstrækkelig lys, men er generelt i god
aldersvarende stand.
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Trappeautomater og sikringsmateriel for trappelyset vurderes at være fra byggeriets oprindelse,
og den anbefalede maksimale levetid er overskredet og fremstår generelt nedslidt og i dårlig
stand. Der er ikke indbygget fejlstrømsafbryder foran trappelyset.
Oprindelige installationer, karakter 6
Armaturer, Karakter 3
Tavlemateriel Karakter 6.

Foranstaltninger:
Udskiftning af stofledninger i stålrør i kældrene bør skiftes af drifts- og sikkerhedsmæssige
hensyn. Det anbefales at eksisterende stofledninger i stålrør udskiftet inden for 5 år.
Udskiftning af lysinstallationer i kældrene som er antaget til at være 50 % af den samlede
installationsmasse i ejendommen, forventes at beløbe sig til ca.kr. 65.000 ekskl. moms
(udskiftet inden 5 år)
Det anbefales at man udskifter eksisterende armaturer i kældre til armaturer med
lavenergilysrør og der suppleres med nye armaturer.
Udskiftning af armaturer i kældrene som vurderes at være samtlige armaturer, forventes at
beløbe sig til ca.kr. 300.000 ekskl. moms. afhængig af hvilket belysningsarmatur der vælges.
Udskiftning af stofledninger i stålrør på trappeopgange bør skiftes af drifts- og
sikkerhedsmæssige hensyn. Det anbefales at eksisterende stofledninger i stålrør udskiftes
inden for 5 år.
Trappeautomater og sikringsafgange udskiftes så installationen fordeles på flere faser.
Udskiftning af lysinstallationer i trappeopgange som er antaget til at være 100% af den samlede
installationsmasse i ejendommene forventes at beløbe sig til ca.kr. 205.000 ekskl. moms
(udskiftet inden 5 år)
Det anbefales at man udskifter eksisterende armaturer på trappeopgange til armaturer med
lavenergilysrør, så der opnås bedre lysniveau i trappeopgange.
Udskiftning af armaturer i kældrene som vurderes at være samtlige armaturer forventes at
beløbe sig til ca.kr. 55.000 ekskl. moms. afhængig af hvilket belysningsarmatur der vælges.
(udskiftet inden 5 år)
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Det oprindelige hovedbly i kælder til forsyning af
ejendomstavler og gruppetavler i lejligheder
Stikledningen er fra byggeriets oprindelse
udførelse i blyarmeret kabel.

Oprindelige målerrammer med afregningsmåler for
lejligheder

Oprindelig ejendomstavle i kælder med en
blanding af eksisterende og nyere sikringsmateriel.

Stikkontakt placeret i væg som vurderes at være
fra slutningen af 1960’erne.
Forsyninger til afbryder vurderes at være fra
byggeriet oprindelse og udført som stofledninger i
stålrør
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Gruppetavle i lejlighed med ældre type
fejlstrømsafbryder af typen HFI.

Bevægelsesmeldere i kældergange til styring af
kælderlys..

Renoveret køkken i lejlighed, hvor elinstallationer
er udskiftet og antallet af stikkontakter er suppleret
op til tidssvarende antal ved udførelsestidspunkt.

Belysningsarmatur i kælder med lofttype med E27
lavenergipære.
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Kraftinstallationer til forsyninger af
cirkulationspumper mv. i varmecentral
.

Porttelefon ved indgangsdør til trappeopgang.

Kraftinstallationer til forsyning af vaskemaskine og
tørretumbler.

Svartelefon i lejligheder.
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Tele Danmarks forsyningspligtige telefonudtag

Eksisterende
hovedtelefonforsyning/fordelingspunkt i kælder.

Nyt teleudtag forsynet fra bolignettet.
.

Eksisterende antenneinstallation.
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Eksisterende antenne.fordelingsskab.

Krydsfelt for bolignettet hvorfra ny
antenneinstallation forsynes fra..

Nyt antenneudtag over dør til lejlighed forsynet fra
bolignettet.

Dataudtag for internetopkobling forsynet fra
bolignettet.
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Belysning ved indgangsdøre til trappeopgange.

Belysningen på trappen Azaleavej 3..

Belysning på facade ved trappe til kældre.

Belysningen på trappen sdr. fasanvej 52.

59

Styringer (trappeautomater) for trappelyset fra
byggeriet oprindelse
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4.5.9

Ventilation
Konstruktioner:
Alle boliger er oprindeligt ventileret ved naturlig ventilation i badeværelser.
I de fleste af de besigtigede lejligheder var der monteret mekanisk et-rums ventilator til den
naturlige aftrækskanal. Dette er meget uheldigt, da disse ventilatorer ofte kun suger, når lyset
på badeværelset er tændt. Ventilatoren vil i lange perioder i løbet af dagen ikke være aktiv, og
tværsnitsarealet på aftrækskanalen, vil i stedet være reduceret med ca. 50 %, hvilket blot
forværrer udsugningsforholdene og skimmelproblemerne i lejlighederne.
Alle naturlige aftrækskanaler er ført over tag. I et af loftrummene, blev det konstateret, at den
ene aftrækskanal fra en af boligerne ikke var ført over tag, men kun ført op i loftrummet.
Der er ikke konstateret naturlige aftrækskanaler i køkkenerne. Der har været friskluftindtag i
køkkener sandsynligvis i forbindelse med et fadebur. I en del af de besigtigede lejligheder var
emhætterne tilsluttet med afkast til aftrækskanal i facadevæg. I øvrige lejligheder blev der
konstateret kulfilter emhætter i køkkenet.
Stand:
Generelt vurderes ventilationsforholdene at være utilfredsstillende i forhold til nutidige
standarder.
De oprindelige aftrækskanaler vurderes erfaringsmæssigt at være tilsmudsede og snavsede.
Karakter 5-6.
Foranstaltninger:
På baggrund af bestyrelsens oplysninger om at der i flere lejligheder er problemer med
skimmelvækst og dårligt indeklima, anbefales det at der etableres særskilte ventilationsanlæg i
hver lejlighed med indblæsning i opholdsrummene og udsugning i køkkener og badeværelser.
Løsningen opfylder kravene i Bygningsreglementet BR10 vedr. ventilation i etageejendomme,
men kræver samtidig en del rørføring i hver lejlighed. Løsningen anslås at koste ca. kr.
2.500.000 ekskl. moms.
Alternativt kan det anbefales, at foreningen ansøger kommunen om dispensation til at etablere
et udsugningsanlæg i loftrummet i hver blok. Boksventilatoren kan så suge fra eksisterende
aftrækskanaler i badeværelserne fra hver boligenhed med de luftmængder der stilles krav til i
BR10. Samtidigt anbefales det at der søges tilladelse til at montere mekaniske emhætter i alle
køkkener, med afkast til eksisterende aftrækskanal i facadevæg.
Denne løsning anslås at koste ca. kr. 1.500.000 ekskl. moms.

61

Et-rumsventilator tilsluttet eksisterende aftrækskanal

Aftrækskanal i loftrum, der ikke er ført over tag

Emhætte med indbygningsmotor tilsluttet til aftræk
I facadevæg.

Kulfilteremhætte i køkken

Aftrækskanal i facadevæg ved køkken

Naturlige aftrækskanaler i loftrum ført over tag
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4.5.10

Gasinstallationer
Konstruktioner:
Ejendommen er forsynet med gasstik i kælderen under hver opgang.
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 synligt på væg i køkken eller i skab.
Gasinstallationerne i kælder og stigstrenge er generelt udført i galvaniserede stålrør.
Koblingsledninger efter måler er oprindeligt udført i galvaniserede stålrør, men er enkelte 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.
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Gammel gasmåler monteret i skab i køkken.
Rørinstallation er udført i oprindelige galvaniserede
stålrør.

Gasstigstreng ført i højskab i køkken

Gas hovedforsyningsledning i kælder
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4.5.11

Fælles anlæg

4.5.11.1 Beboervaskeri
Konstruktioner:
Ejendommens fællesvaskerier er udstyret med tørretumblere samt vaskemaskiner.
Stand:
Fællesvaskerierne fremstår generelt i udmærket stand.
Karakter 4
Foranstaltninger:
Der forventes ikke at der skal ofres væsentlige beløb på fællesvaskerierne inden for de næste ti
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 i de lave bygninger 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 belagt med poleret linoleum med forkantslister i stål.
På undersiden af trappeløb og reposer er der etableret spredt forskalling og pudslag.
I nr. 52 og 1, hvor der er en etage mere, er trapper og reposer udført i beton med terrazzo
belægninger.
Entredørene er udført som pladedøre i træ med indfatninger og gerigter ligeledes af træ.
Indgangsreposen er udført med terrazzobelægning.
Der er fremført affaldsskakte til hver etage i opgangen.
Stand:
Trapperumsvæggene fremstår i god og funktionel stand. Væggene viser ikke tegn på nylig
malervedligeholdelse.
Karakter 3
Vanger, trin og stødtrin er i god stand.
Karakter 3
Håndlister og balustre er i god stand.
Karakter 3
Trinflader og reposer er i god stand.
Karakter 3
Entredøre, inkl. karme og gerichter, er i god stand.
Karakter 3
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 2 hhv. 3 opgange fordelt over ca. 5 år. Dette vil dog kunne varieres
ifht. foreningens ønsker og økonomi.
For snedkermæssig opretning af trædele, maling af vægge, lofter, undersider af trappeløb og
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trædele kan udgifter forventes at beløbe sig til ca. 70.000 pr. opgang.
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Hovedtrappe med linoleumsbelægning, stødtrin og
vanger i træ, kvartstaff lister mv.

Adgang til tagrum sker med stige gennem lem i
loftet..

Hovedtrappe af træ

Indgangsrepos, trappe samt repos i kælder er med
terrazzobelægning.
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Ubrandbar betontrappe med terrazzobelægninger;
findes i nr. 52 og 1.

Hovedtrappe af beton med terrazzo.
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4.6.2

Udvendige trapper
Konstruktion:
Udvendige trapper til kælder er udført med støbte/pudsede 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).
Rækværk er udført i malet stål, med håndlister og bund i rør og vandrette balustre ligeledes i
rør. Rækværk er monteret i vanger og ydermure.
Trin ved indgangspartier til hovedtrapper er belagt med klinker
Stand:
Kældertrapperne inkl. vanger fremstår generelt i dårlig stand. Der ses store skader i form af,
algebegroninger, ødelagt puds 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 trin.
Karakter 5
Rækværker er generelt intakte og fastsiddende i murværket.
Karakter 3
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
Der ses en del skader på klinker på trin ved indgangspartierne til hovedtrapper.
Karakter 4
Foranstaltninger:
Der bør snarest foretages en renovering af ejendommen udvendige kældertrapper, da den
nuværende tilstand (med åbne skader, revner, defekte trin og ramper mv.) gør konstruktionen
mere udsat for skader, og dermed medvirker til et eskalerende forfald.
Renoveringen kan udføres ved at der foretages en reparation af den eksisterende konstruktion
(udbedring af revner, udstøbning med reparationsbeton el. lign.) ,udstøbning af et nyt pudslag i
bunden, samt evt. en malerbehandling af rækværket.
Udgifter hertil forventes at beløbe sig til ca. kr. 20.000 ekskl. moms pr. trappe.
Defekte klinker ved trin til indgangspartier til hovedtrapper bør skiftes indenfor kort tid.
Udgifter hertil forventes at beløbe sig til ca. kr. 15.000 ekskl. moms
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4.6.3

Fællesområder
Konstruktion:
Fællesområderne består af belægninger i adgangsveje, haver og grønne områder – herunder
div. beplantninger, samt skraldeskure og garageanlæg ved nr. 10-14. Der findes desuden en
del bænke fordelt i området samt en lille nyere legeplads.
Belægninger med adgangsveje til og fra hovedtrappeopgangene er udført i SF sten.
Belægninger der fører fra vejen til hhv. garageanlæg samt skraldecontainere mv., er udført med
hhv. asfalt og betonbelægninger.
Garageanlæg er placeret hhv. under nr. 10-14 samt i selvstændige bygninger i umiddelbar
tilknytning til de øvrige anlæg ved nr. 10-14. De selvstændige bygninger er udført i blankt
murværk i gule lertegl, med tagkonstruktioner af beton med tagpapbelægninger. Mod
nabomatriklen (mod Roskildevej) er der opført en mur – ligeledes i blankt murværk i gule lertegl.
Stand:
Gårdanlæggets beplantninger – herunder græsarealer, buskadser og træer - fremstår i pæn og
vel vedligeholdt stand. Ved besigtigelsen pågik der en omfattende beskæring af
beplantningerne mod det sydlige nabomatrikel.
Karakter 2
Legepladsen fremstår i god stand.
Karakter 2
SF-stens belægninger fremstår generelt i god stand.
Karakter 2
Skralde/containerskure samt træværk i tilknytning hertil fremstår generelt i god stand; der bør
dog foretages almindelig vedligeholdelse af træværket i form af påføring af træbeskyttelse min.
hvert 4. år.
Karakter 3
Garageanlæg fremstå generelt i god stand; porte blev ikke funktionstestet ved besigtigelsen.
Karakter 3
Betonbelægninger mellem garageanlæg i nr. 10-14 og plankeværket mod det nordlige
matrikelskel fremstår nedbrudt og ødelagte, med begyndende opkøring af huller mv.
Karakter 8
Asfaltbelægninger mellem Azaleavej 8 og 10 fremstår generelt nedbrudte med mange revner og
krakeleringer.
Karakter 7
Mur ved selvstændig garagebygning fremstår med store skader i sten og fuger.
Karakter 7
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Foranstaltninger:
Der bør indenfor en kort periode foretages en renovering af belægninger til og fra
skralde/containerrum samt garageanlæg. Renoveringen anbefales at omfatte en komplet ny
opbygning af underlag – herunder med nødvendig renovering/omlægninger af kloak og
afvandingsforanstaltninger mv. – idet den omfattende nedbrydning mange steder også berører
de underliggende bærelag. Der bør afsluttes med belægning egnet til tung kørsel.
Udgifter hertil forventes at beløbes sig til ca. kr. 400.000 ekskl. moms for de berørte områder.
Der bør endvidere foretages en renovering af murværket mod det nordlige matrikelskel ved
siden af det selvstændige garageanlæg. Renoveringen bør omfatte udskiftning af defekte sten
samt en komplet omfugning af de beskadigede fuger.
Udgifter hertil forventes at beløbes sig til ca. kr. 30.000 ekskl. moms.
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Nedbrudte vanger, ramper samt delvist trin på udv.
Kældertrappe.

Udvendig kældertrappe med kælderhals.
Rækværker er umiddelbart i god stand.

Legepladsen er i god stand.

Nedbrudte vanger, ramper samt delvist trin på udv.
Kældertrappe.
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Legepladsen er i god stand.

Selvstændige garageanlæg er i god stand.

Murværket ved siden af selvstændigt garageanlæg
er i dårlig stand.

SF-belægning som adgangsvej. Trin til
indgangspartier er stedvis beskadigede.

Betonbelægninger ved indkørsel til
skralde/containerskure er i meget dårlig stand.
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Træværk er i god stand; det bør dog vedligeholdes
ved påføring af træbeskyttelse.

SF-stens belægninger ved tørrepladser bag
bygningerne kunne ved besigtigelsen ikke
inspiceres pga. sne. Beskæring af beplantninger
pågår.

Asfaltbelægninger ved nr. 10 er i meget dårlig
stand.

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 udenoms
arealer m.m.
Der er i 10-års budgettet afsat et beløb på kr. 410.000 ekskl. moms. pr. år til øvrige
vedligeholdelsesudgifter. Ejendommens udgifter til løbende vedligeholdelse forventes at kunne
reduceres i takt med, at der bliver udført planlagt renovering af ejendommens konstruktioner og
installationer.

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

4.1.2

Udbedring af skader i kældergulve

ca. kr.

50.000

4.2.1

Gennemgang af tæthed i tag ved inddækninger

ca. kr.

15.000

4.2.2

Renovering af skader i facader

ca. kr.

90.000

4.2.2

Renovering af riste til ventilationshuller i facader

ca. kr.

5.000

4.2.2

Renovering af skader i sokkel

ca. kr.

10.000

4.3.2

Kontrol af renoverede døre mellem opgange og kælder

ca. kr.

6.000

4.5.2.1

Renovering af varmecentraler

ca. kr.

800.000

4.5.2.2

Reparation af isolering på varmerør i kælder

ca. kr.

10.000

Udskiftning af centralvarmeanlægget

ca. kr.

2.500.000

4.5.3.1

Udskiftning af vandstik

ca. kr.

510.000

4.5.3.2

Udskiftning af brugsvandsinstallation
Montering af bi-vandmålere

ca. kr.
ca. kr.

2.300.000
90.000

4.5.4.1

Udskiftning af faldstammer
Renovering af faldstammer (coatning)

ca. kr.
ca. kr.

2.100.000
850.000

4.5.4.2

Udskiftning af gulvafløb

ca. kr.

350.000

4.5.5

TV-inspektion af kloak

ca. kr.

50.000

4.5.6.1

Udskiftning af stikledninger og hovedbly

ca. kr.

125.000

Udskiftning af ejendomstavler

ca. kr.

150.000

Udskiftning af hovedledninger

ca. kr.

175.000

Indbygning af 1 stk. fejlstrømsafbryder i lejlighedstavle
(pr. bolig)

ca. kr.

1.500

Udskiftning af installationer og kontaktmateriel (pr.bolig) ca. kr.

17.000

4.5.6.2

4.5.6.3

EL-eftersyn (pr. bolig)

ca. kr.

2.000

Udskiftning af elinstallationer i fællesområder

ca. kr.

120.000
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4.5.7.1

Udskiftning af porttelefonanlæg

ca. kr.

200.000

4.5.8.1

Udskiftning af terrænbelysning (installationer i stålrør)

ca. kr.

50.000

4.5.8.2

Udskiftning af belysning i fællesarealer (kælder)
Udskiftning af lysarmaturer i kælder
Udskiftning af lysinstallationer på hovedtrapper
Udskiftning af lysarmaturer i trappeopgange

ca. kr.
ca. kr.
ca. kr.
ca. kr.

65.000
300.000
205.000
55.000

4.5.9

Etablering af nyt mekanisk ventilationsanlæg (BR10)
Dispensation for etablering af mekanisk udsugning

ca. kr.
ca. kr.

2.500.000
1.500.000

4.6.1

Etapevis almindelig vedligeholdelse af opgange

ca. kr.

70.000 pr. stk.

4.6.2

Renovering af udvendige kældertrapper

ca. kr.

20.000 pr. stk.

4.6.2

Renovering af trin til indgangspartier

ca. kr.

15.000

4.6.3

Udskiftning af belægninger ved indkørsel til containere

ca. kr.

400.000

4.6.3

Renovering af mur ved selvstændigt garageanlæg

ca. kr.

30.000

5.8.

Øvrige vedligeholdelsesudgifter

ca. kr.

410.000
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A/B Søndermarksvænget

10-års budget

Januar 2013
Sag nr. 12.073A

Karakter

Pkt.

Bygningsafsnit

4.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.2
4.2.2
4.3
4.3.2
4.3.2
4.5
4.5.2.1
4.5.2.2
4.5.2.2
4.5.3.1
4.5.3.2

Fundamanter og kælder
Udbedring af skader i kældergulve
Klimaskærm
Gennemgang af tagbelægningernes tæthed
Renovering af facaderne
Udbedring af ventilationshuller til gl. fadebure
Renovering af skader i sokkel
Øvrige primære bygningsdele
Kontrol af branddøre mellem opgange og kælder
Malerbehandling af udv. opgangsdøre og kælderdøre
Tekniske installationer
Renovering af varmecentraler
Reparation af isolering på varmerør i kælder
Udskiftning af centralvarmeanlægget
Udskiftning af vandstik
Udskiftning af brugsvandsinstallation
Montering af bi-vandmålere
Udskiftning af afløbssystemet
Udskiftning af gulvafløb
TV-inspektion af kloak
Udskiftning af stikledninger og hovedbly (EL)
Udskiftning af ejendomstavler (EL)
Udskiftning af hovedledninger (EL)
Udskiftning af elinstallationer fællesområder
Udskiftning af porttelefonanlæg
Udskiftning af terrænbelysning
Udskiftning af belysning i fællesarealer (kælder)
Udskiftning af lysarmaturer i kælder
Udskiftning af lysinstallationer i trappeopgange
Udskiftning af lysarmaturer i trappeopgange
Etablering af mekanisk ventilation
Fællesarealer
Renovering af hovedtrapper
Renovering af udvendige kældertrapper
Renovering af trin ved indgangspartier
Udskiftning af belægninger ved skralde/containerrum
Renovering af mur ved garageanlæg
Byggeplads, 10-20 %
Uforudseelige udgifter, 10 %
Teknisk rådgivning, 10 %
Øvrige vedligeholdelsesudgifter
Moms, 25 %
Samlede omkostninger i alt inkl. moms

4.5.4.1
4.5.4.2
4.5.5
4.5.6.1
4.5.6.1
4.5.6.1
4.5.6.3
4.5.7.1
4.5.8.1
4.5.8.2
4.5.8.2
4.5.8.2
4.5.8.2
4.5.9
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.2
4.6.3
4.6.3
4.7
4.9
4.8

1-9

2013

2014

2015

0

0

15.000
15.000

6.000
6.000

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

2019

2020

2021

2022

10-års sum

0

0

0

0

0

0

105.000

0

0

0

0

0

0

0

90.000
5.000
10.000
0

40.000

0

40.000

0

0

0

0

0

5.350.000

40.000
2.500.000

200.000

40.000
800.000
800.000

1.245.000

0

2.500.000

0

0

10.000
2.500.000
510.000
2.300.000
90.000
2.100.000
350.000

210.000
210.000

2.100.000
350.000
50.000
125.000
150.000
175.000
120.000
200.000
50.000
65.000
300.000
205.000
55.000
2.500.000
1.335.000
770.000

21.000
23.100
25.410
410.000
172.378
861.888

400.000
30.000
1.424.600
1.567.060
1.206.636
4.100.000
5.765.357
26.924.653

125.000
150.000
175.000
120.000
200.000
50.000
65.000
300.000
205.000
55.000
165.000

50.000
50.000
120.000
15.000
90.000
5.000
10.000
86.000
6.000
80.000
12.655.000
800.000
10.000
2.500.000
2.300.000

50.000

400.000
3
6
4
7-8
7

2018

0

3
60.000

2017

50.000
50.000
0

4-5
4
4
5
4

2016

2.500.000
0

0

0

140.000
140.000

140.000
140.000

140.000
140.000

140.000
140.000

120.000
15.000
400.000
48.100
52.910
58.201
410.000
262.553
1.312.764

30.000
562.000
618.200
680.020
410.000
1.972.555
9.862.775

259.000
284.900
313.390
410.000
964.323
4.821.613

20.000
22.000
24.200
410.000
169.050
845.250

84.000
92.400
101.640
410.000
382.010
1.910.050

138.500
152.350
167.585
410.000
563.359
2.816.794

14.000
15.400
16.940
410.000
149.085
745.425

264.000
290.400
319.440
410.000
980.960
4.904.800

Ovenfor er opstillet en samlet oversigt over de foreslåede arbejder. Priserne er inklusiv moms, inklusiv rådighedsbeløb til uforudselig udgifter, inklusiv eventuelle udgifter til byggeplads og inklusiv beløb til eventuel teknisk rådgivning.
Der er ikke indeholdt administrationssalær samt udgifter til myndighedsbehandling og lånefinansiering.

Alm Thomsen ApS

14.000
15.400
16.940
410.000
149.085
745.425

