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Side 2 

1. 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 i: 
AB Borups plads, Borupsplads 26-30, Stefansgade 48-62, Humlebæksgade 39-
51, Lundtoftegade 2-10, 2200 København N, matr. nr. 2000173 af Udenbys 
Klædebo Kvarter, København.  
 
Rapporten indeholder, udover en registrering af de enkelte bygningsdele, en 
optegnelse over forslag til arbejder på bygningsdelene, som bør udføres nu eller 
i fremtiden. Rapporten kan således danne grundlag for en egentlig prioritering 
af arbejderne, med henblik på at bringe ejendommen i god og sund stand. 
 
Hvor der er foreslået udført arbejder, er der oplyst overslagspriser, som er 
beregnet på grundlag af V&S prisbøger, egne erfaringer, prisoplysninger fra 
entreprenører.  
 
I forbindelse med udarbejdelse af rapporten har følgende dokumenter været til 
stede: 

• BBR – skema 

• Tegningsmateriale. 

• Energimærke af 20-06-2011 

2. Overordnet konklusion 

Ejendommen må generelt betegnes som værende i middel til god stand. Nogle 
bygningsdele er middel til god stand. Mens andre bygningsdele har overskredet 
levetiden. 
Følgende vedligeholdelsesarbejder bør igangsættes inden for de næste 5 år: 
 

• Montering af hængselstift til nedløbsrør 

• Fugning ved blændede skorstene. 

• Lodret fugtsikring af kælder og etablering af omfangsdræn 

• Etablering af naturlig ventilation til kælderen 

• Udbedring af kældervæggene i varmecentralen 

• Udbedring af kælderloftet 

• Reparation af murværk omkring dørene 

• Partiel udbedring af skader på gadefacade 

• Lukning af gab mellem sokkelpuds og gadebelægning 

• Udbedring af revner og maling af gårdfacader 

• Forankring af bærejern i portgennemgang 

• Udbedring af murværk i Humlebækgade 39, 3.th. 

• Montering af bundstykke på hoveddørene 

• Malermæssig istandsættelse af hoveddørene 

• Istandsættelse af bitrappedørene 

• Reparation af indgangstrapper 

• Afrensning af kældertrapper 

• Reparation af kældertrappers betonvanger 

• Udbedring af asfalten i portgennemgangen 

• Udskiftning af trykholdestation 

• Fælles pumpeautomatik for centralvarme 

• Udbedring af rørisolering 

• Udskiftning af afløbsinstallationer 

• Service af pumpebrønde 



 

 

 

Side 3 

• TV-inspektion 

• Udskiftning af vandinstallationer 

• Lukning og brandlukning af gamle huller og gennemføringer i kældrene 

• Fastgørelse af installationer i kældrene 

• Udskiftning af tavle i ejendomskontor 

• Opmærkning af tavler generelt, hvor der mangler 

• Udskiftning af defekte installationer i kældre 

• Udskiftning af defekte installationer i ejendomslokale 

• Udskiftning af defekte installationer i varmecentral 

• Udbedring af føringsveje, fastgørelse af trækrør til lofter 

• Udbedring af føringsveje, lukning af føringsveje 

•  Udbedring af føringsveje, gennemgang af kanaler i opgange 

• Udskiftning af defekte belysningsarmaturer i trapperum 

• Udskiftning af defekte belysningsarmaturer i kældre 

•  Afkobling og demontering af gamle belysningsarmaturer og installationer i 
loftrum 

• Gennemgang af Rødhætte stolpearmaturer, for at sikre der ikke er overgang i 
dem samt udskiftning til LED lyskilder  

•  Udskiftning af gl. måler og gruppetavle Uden beskyttelsesrelæ (HFI/HPFI) 

• Nyt gulvafløb i ejendomskontoret 

• Vådrumssikring af rum med vask i ejendomskontoret 

• Udbedring af terrazzogulvet i Le Quattro Stagioni 

• Ny vandrende ved udgang af nedløb fra altaner. 

• Udskiftning af ødelagte fliser 

• Partiel afrensning af flisebelægningen i gården. 

• Udskiftning af ødelagt træbeklædning på affaldsstationerne i gården 

• Malervedligehold af affaldsstationer og skur 

• Malervedligehold af plankeværk ved legeplads   

Endvidere anbefales det, at der på længere sigt foretages følgende arbejder: 
 

• Malervedligehold af kiosken 

• Malervedligehold af hoveddøre 

• Rensning af ventilationskanaler 

• Brandsikring af WC/badeværelser mod bagtrappetårn 

• Demontering og affaldshåndtering af gamle træklemkasser og stofisolerede 
ledninger i kældrene 

• Udskiftning af defekte installationer på facader, i porte og opgange 

• Udskiftning af gl. måler og gruppetavle med beskyttelsesrelæ (HFI/HPFI) 
 
Nogle istandsættelsesarbejder kan afvente igangsættelse til et senere 
tidspunkt. 
Det er vigtigt, at ejendommen fremover gennemgås med jævne mellemrum, og 
det vurderes, hvor der skal vedligeholdes, og i hvilken stand man ønsker 
ejendommen skal fremstå. 
 
Ejendommens tekniske installationer er generelt i nogenlunde fornuftig stand. 
For opretholdelse af anlæggenes funktion er det vigtigt, at de tekniske 
installationer vedligeholdes og serviceres i henhold til ejendommens drifts- og 
vedligeholdelsesinstruktion. 
 
På baggrund af ejendommens alder beliggenhed, skal vi anbefale at det altid 
undersøges nærmere om der kan søges tilskud til energibesparende tiltag m.m., 
hos kommunen, HOFOR etc. 
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3. Ejendomsoplysninger 

Opførelsestidspunkt 
I henhold til BBR ejermeddelelse er ejendommen opført i 1924 og renoveret i 
1993. Taget er renoveret i 2009, hvor der samtidig blev udskiftet vinduer og sat 
altaner op. 
Ejendommen er beliggende på matr. nr. 5040, 2000173 af Udenbys Klædebo 
Kvarter, København.  
Ejendommen har iht. kulturstyrelsens database, en bevaringsværdi på 3. 
 
Arealer 
Ejendommen består af 1 karré bebyggelse med 23 opgange. 
Ejendommen er beliggende ved trafikbelastede veje.  
 
Der er 5 beboelsesetager (stuen – 4. sal) 
Hele ejendommen har kælder. 
Tageetagen er høj og med sadeltag.  
 
I kælderen findes varmecentral, cykelkældre, pulterrum m.v.  
 
Det fremgår i henhold til BBR-ejermeddelelsen at ejendommens areal fordeler 
sig som følgende:  

 

Bygning Bebyg-
get areal 
m2 

Bygnings- 
areal 
m2 

Boligareal 
m2 

Erhvervs-
areal 
m2 

Kælder 
m2 

Antal  
boliger 

Bygn. 1 1867 9310 8435 863 1842 106 

Bygn. 3 552 2721 2721 0 513 37 

Bygn. 4 796 3980 3980 26 796 55 

I alt 3215 16011 15136 889 3151 198 

 
   

Boligerne er:  
2-vær fra ca. 56 m2  
3-vær på ca. 70-126 m2  
4-vær på ca. 80-124 m2 

6-vær på ca. 150 m2 
7-vær på ca. 162 m2 
Alle boliger har køkken og badeværelse. 
 
Installationer 
Ejendommen opvarmes med fjernvarme via veksler i et lukket vandbaseret 
anlæg. Der findes desuden installationer for varmt og koldt brugsvand. 
 
Vandforsyning er fra offentligt vandværk. 
 
Der findes faldstammer fra badeværelser / køkken. 
 
Afledning af spildevand sker til offentligt spildevandsanlæg. 
 
Ejendommene har overvejende faste elinstallationer af ældre dato. Ikke faste 
installationer som stikkontakter m.m. er både af ældre og nyere dato. 
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4. Rapportens opbygning og indhold 

I det efterfølgende gennemgås den overvejende del af ejendommenes 
bygningsdele med hensyn til: 
 
Konstruktion: 
I dette afsnit beskrives den pågældende bygningsdels opbygning, materialer 
m.v. 
 
Tilstand: 
I dette afsnit beskrives den pågældende bygningsdels 
vedligeholdelsesmæssige tilstand. 
For bedømmelse af bygningsdelens stand og vedligeholdelsesgrad anvendes 
nedenstående karakterskala: 
God:  G 
Acceptabel:  A 
Dårlig:  D 
Ringe:  R 
 
For hver bygningsdel angives desuden en prioritet for vigtigheden af de enkelte 
anbefalede vedligeholdelsesarbejder. Skalaen for prioriteringen opdeles som 
følger: 
 
Høj 
Middel 
Normal 
Lav 
 
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 2017 priser ekskl. moms. 
 
Forudsætninger for registreringen 
Registreringen er foretaget mandag og tirsdag d. 27. og 28. marts i en periode, 
hvor vejrliget har været vekslende og overvejende solrigt med varierende vind. 
 
På besigtigelsesdagene lå dagstemperaturen omkring 5-10 °C, der var 
overskyet skyer med få glimt af solen.  
Der er ikke foretaget hultagning eller adskillelse i forbindelse med 
registreringen. 
 
Registreringen af ejendommens facader er foretaget fra gade, gård og altaner, 
samt gennem vinduer i lejligheder.  
Registrering af tagflader inkl. inddækninger, m.v. er foretaget fra gade, gård, 
altaner og besigtigelse på taget indvendigt. 
  
Registreringen af kælderydervægge m.v. er foretaget fra kælderen, fra gade og 
gård. 
 
Vinduer er registreret fra lejligheder, butikker, trappeopgange samt gade og 
gård. 
 
Etageadskillelser, installationer og indvendige vægge er registreret fra kælder, 
lejligheder, butikker og fællesarealer. 
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Fælles- og udenomsarealer er besigtiget fra trapper, kælder og gård. 
Der er foretaget besigtigelse i repræsentative lejligheder jævnt fordelt i 
ejendommen. 
 
Besigtigede boliger: 
Borups Plads 26 – 4.th. 
Borups Plads 30 – 3. th. 
Borups Plads 30 – 4. th. og tv. 
Stefansgade 52 – 1.th 
Stefansgade 54 – 3.tv. 
Stefansgade 54 – 4.th. 
Stefansgade 56 – 1.tv. 
Stefansgade 56 – 3.tv. 
Stefansgade 56 – st. th. 
Stefansgade 60 – 1.tv. 
Humlebækgade 39 – 3.th. 
Humlebækgade 41 – 2.tv 
Humlebækgade 43 – 3.th. og 45, 4.th 
Humlebækgade 45 – 4. th og tv. 
Humlebækgade 49 – 4.th. 
Humlebækgade 49 - 4.tv. 
Lundtoftegade 2 – 1.tv. 
Lundtoftegade 6 – 4.tv. 
Lundtoftegade 10 – 3.th. og 4.th. 
Lundtoftegade 10 – 4. tv. 
 
Besigtigede erhverv: 
Kiosken 
Le Quattro Stagioni 
Thai Sports Massage 
Cafe Fatamorgana  
 
Ejendomskontoret, Borups Plads 28 
 
Teknisk rådgivning 
I forbindelse med visse af de foreslåede arbejder må det anbefales, at der 
medvirker en byggeteknisk rådgiver, således at de optimale løsninger vælges. 
 
Teknisk rådgivning vil typisk omfatte detaljeret fastlæggelse af arbejdernes 
omfang, opstilling af budget, udformning af udbudsmateriale inkl. 
tegningsmateriale, indhentning af tilbud, kontrahering med den billigste 
entreprenør, fagtilsyn med arbejdernes udførelse, byggeledelse, afholdelse af 
byggemøder, afholdelse af afleveringsforretning, udformning af byggeregnskab 
m.v. 
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5. Tilstandsvurdering 

5.1. 01. Tag 

5.1.1. Konstruktion: 

Tagkonstruktionen er opbygget som sadeltag med hanebåndsspær.  
Taghældning ca. 45 °. 
 
Taget er udskiftet i år 2009. I den forbindelse blev spærene forstærket og 
oprettet og der blev lavet ny tagfod. 
Tagbelægning er i røde falstegl og med inddækninger udført i zink. 
 
Spærene er udført i træ, med lægter. Der et undertag af bræddelag. 
 
Udluftning af taget sker ved tagfod og øverst i tagfladen ved 
’ventilationstagsten’ i den næst- og tredjeøverste række tagsten.  
Tagrummet er ventileret og uisoleret  
 
Rygningssten er lagt i mørtel 
 
Faldstammeudluftninger er udført i støbejern med inddækninger og hætter i 
zink. 
Ventilationshætter er udført i zink. 
Udvendigt synlige skorstene er attrap der fremstår i blanke røde teglsten. Alle 
skorstene er blændede under tag. 
 
Taget er udført med ovenlysvinduer til bagtrapperne, med en inddækning som 
velux standardprodukt.  
Tagrender er udført i zink og lagt i rendejern. Nedløbsrør er i zink.  
Skotrender er udført i zink. 
 
Etagedæk er udført med bjælker i træ, afsluttet med brædder mod spidsloftet 
og et pudset bræddelag mod lejlighederne nedenfor. 
 
 

5.1.2. Tilstand: 

Taget er generelt i udmærket tilstand. Der er ikke tegn på utætheder og taget 
synes velventileret.  
Der er oplysninger om enkelte tegn på borebiller, uden at det kan oplyses om 
det er gamle eller nyere spor, og dette skal holdes under opsyn. 
 
Tagbelægning  
Tagbelægningen er i udmærket stand. Teglstenene ligger generelt pænt og 
jævnt ud over tagfladen. Der er ikke set tegl med revner.  

 
 

  
Tagbelægning Tagbelægning 
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Rygning  
Standen af rygningen er udmærket. Der er ikke set tegn på revner eller andre 
svigt.  
 
Tagfod 
Tagfoden er opskalket og udført med snefangsrør. Standen er god. Der er ingen 
tegn på utætheder eller byggetekniske svigt.  
 
Spær og lægter 
I forbindelse med udskiftningen af taget i år 2009 blev eksisterende spær 
oprettet med planker på siden og lægter erstattet med nye. Standen af 
spærene og lægterne er god. 
 
Isolering 
Taget er ifølge energimærket isoleret med 200 mm. Det er grundet 
bræddegulvet ikke muligt at besigtige isoleringen og standen kan dermed ikke 
konstateres. Ud fra isoleringens alder på 8 år og standen af den generelle 
tagkonstruktion antages det, at standen er udmærket.  
 
Taghætter og faldstammeudluftninger: 
Udluftningshætter er i zink og faldstammeudluftninger er zink. 
De besigtigede er intakte og i udmærket stand. Der er enkelte steder set, at 
inddækninger ikke slutter helt tæt til tagstenen. Dog er der ikke tegn på at fugt 
kan trænge ind. 
Tagudluftning sker ved ventilationssten. 
Faldstammeudluftninger er støbejern med hætter i zink. Inddækninger ved 
udluftningerne er udført som blød plisseret zink.  

 

  
Taghætte og faldstammeudluftning Taghætter og faldstammeudluftninger 

 
 
Skorstene og brandkamme: 
Ejendommen har oprindeligt været udført med skorstene. Skorstenene er 
blændet under tag med betonfliser. Enkelte steder er der opmuret en ny 
attrapskorsten for at bevare det arkitektoniske udtryk.  
 
De besigtigede skorstene er i acceptabel stand. De nyetablerede 
attrapskorstene fra 2009 er generelt lukket med en betonflise og udført med et 
’fundament’ af tegl. Dette fundament er udført med store fuger og uden at 
lægge murstenene i forbandt. Dog ses der ingen grund til, at det ikke skal 
fungere efter hensigten som base for attrapskorstenen.  
 
Når en skorsten pilles ned under tag skal de blændes, da der stadig trækker 
fugt op fra kælderen og da beboere kan finde på at sætte en aftrækskanal til 
skorstenen og dermed lede fugt fra lejligheden den vej ud. På ejendommen er 
skorstenene blot blændet med en betonflise der ikke slutter helt tæt. Der kan 
således blive ledt fugt op i tagrummet. Da tagrummet er ventileret bør denne 
fugt kunne komme væk, således at der ikke opstår problemer med svamp og 
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skimmel. Man bør fra foreningens side have et øget fokus på om der opstår 
fugtproblemer.  

 

  
Skorsten Humlebækgade  Skorsten Humlebækgade 

 
Brandkammene er pudsede. Der er ikke ved besigtigelsen set revner eller tegn 
på svigt. De besigtigede brandkamme er i udmærket stand. 

 

  
Brandkamme og skorstene Blændet skorsten 

 
Tagvinduer:  
Tagvinduer er udført som velux vinduer i træ med udvendig alukapsel. 
Vinduerne er fra år 2009. Vinduerne er med 2 lag glas/ termorude og udstyret 
med automatisk brandoplukning. De besigtigede tagvinduer var i udmærket 
stand. Hvor vidt røgoplukket er funktionsdygtigt kan ikke konstateres, men det 
antages, at grundet vinduets lave alder at automatikken fungerer.   
 
Tagrender og nedløb: 
Tagrender og nedløb er udskiftet til zink ved tagrenovering i 2009. 
Tagrender og nedløb er generelt i god stand.  
Levetid på tagrender og nedløb er ca. 30 år. 
 
Det var ikke muligt ved besigtigelse at konstatere om tagrenderne er fyldt med 
blade. 
 
Et enkelt sted blev det observeret at to dele af et nedløbsrør var gået fra 
hinanden. Dette skyldes sandsynligvis vandtrykket. Der er ikke monteret 
hængselsstift til nedløbet hvor bøjningen er. 
 
Nedløb fra altaner munder ud i gårdbelægningen uden nogen rende til at lede 
vandet ordentligt væk fra ejendommen. Der ses flere steder at den omkring 
liggende belægning er lavbegroet som tydeligt viser den øgede vandpåvirkning. 
Bliver vandet ikke ledt ordentligt væk fra ejendommen kan der trænge fugt op i 
murværket og det kan give problemer med fugt og skimmel.  
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Nedløbsrør gået fra hinanden Nedløb fra altan munder ud i 

belægningen 

 
 
 

5.1.3. Foranstaltninger: 

Man bør montere en hængselsstift til at fastholde nedløbets bøjning, hvor de to 
nedløbsrør er gået fra hinanden. 
 
Man bør lave render i gårdbelægningen, der fører tagvandet ned til gårdens 
 ’kanal’ og videre til kloak. For økonomi se pkt. 19 Private friarealer. 
 
Desuden bør tagrenderne jævnligt ses efter for blade, som en del af den 
normale drift. Det bør nævnes at ejendommen er beliggende i tætte 
byomgivelser, så det er begrænset hvor mange blade der kan ligge i 
tagrenderne.  
 
 
Taget samlede stand:  G 
Prioritering   Lav 
 
Inddækninger og taghætter: A 
Prioritering   Lav 
 
Skorstenene og brandkamme: G 
Prioritering   Lav 
 
Ovenlys:   G 
Prioritering   Lav 
 
Tagrender og nedløb:  A 
Prioritering   Normal  
 
 
Montering af hængselsstift, ca. kr. 500 ekskl. moms. 
 
Fugning ved blændede skorstene ca. kr. 15.000 ekskl. moms.   
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5.2. 02. Kælder / fundering 

5.2.1. Konstruktion: 

Bygningen er med kælder. Kælderen anvendes blandt andet til varmecentral, 
cykelkælder og pulterrum.  
 
Fundament og kælderydervægge er udført som massivt murværk afsluttet med 
puds.  
Kældergulv er et støbt betondæk. I varmecentralen er der lagt fliser. 
Etagedæk mod stueetagen er traditionelt bjælkelag med forskalling rør og puds. 
Pulterrumrum er udført som trådbure.  
 

5.2.2. Tilstand: 

Fundamenter: 
Ingen sætningsskader er observeret ved besigtigelsen. 
 
Kældervægge: 
Kælderydervægge fremstår generelt i dårlig til ringe stand.  
Murværket er ekstremt opfugtet med tydelige buler og nedfaldet puds. Værst er 
det ved væggene i varmecentralen, især grundet den dårlige udluftning.  

 
 

  
Kældervæg i varmecentralen Kældervæg i varmecentralen 

 
Ydermere har fliseopkanten i varmecentralen flere steder revet sig løs fra 
væggen, grundet den høje fugt. Et enkelt sted er væggen bagved helt smuldret 
væk.  

 

  
Kældervæg i varmecentralen Kældervæg i varmecentralen 

 
 
Kældergulv/terrændæk: 
Terrændæk fremstår generelt i acceptabel stand.  
Nogle steder er der afskallede områder på gulvet. 
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Afskallet område på gulv Kældergulv 

 
 
Kælderlofter: 
Kælderlofter fremstår generelt i dårlig til ringe stand.  
Flere steder er stål bjælker meget rustne. Enkelte steder er pudset faldet af og 
rør og træbjælkelag blotlagt. Er de pudsede lofter i kælderen ikke intakte er de 
ikke i orden brandmæssigt.  

 

  
Rusten bjælke i kælder Nedfaldet puds i kælder 

 
 
Pulterrumsvægge: 
Pulterrum er generelt i god stand.  
Trådrumsbure er en hensigtsmæssig løsning til at opdele kælderen i mindre 
pulterrum.  

 

  
Trådrumsbure Trådrumsbur til opbevaring 

 
 

5.2.3. Foranstaltninger: 

Kældrene er i meget dårlig stand, både hvad angår bygningsdele og overflader. 
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Fugtniveauet i kælderen er så højt, at der er stor risiko for skimmel som vil 
kunne trives i stor stil. Også råd og svamp har gode vækstbetingelser i 
kælderen. 
 
For at mindske fugtproblemerne bør man lave lodret fugtsikring af kælderen. 
Man bør lave huller i indervæggene til naturlig ventilation samt montere 
udeluftsventiler i kælderens ydervægge. Derudover bør man overveje at 
installere omgangsdræn og efterisolere kælderydervæggene.    
 
Man bør især have fokus på varmecentralen, når man går i gang med at 
udbedre fugtproblemerne i kælderen. 
Væggene i varmecentralen bør repareres ved ny spartling, maling og 
fliseopkant. 
 
Kælderloft skal udbedres, så brandsikring er intakt. 
 
De rustne stål bjælker bør undersøges nærmere for at fastslå, hvor stor et tab 
de har lidt i bæreevne og om det er nødvendigt at forstærke 
dækkonstruktionen. 
 
Man bør have øget fokus på kældergulvet med hensyn til om der opstår 
revnedannelser. Det er ikke nødvendigt at udføre renovering af gulvet på 
nuværende tidspunkt.   
 
Kælderens samlede tilstand: R  
Prioritering   Høj 
  
Lodret fugtsikring af kælderydervægge og etablering af dræn, ca. 
5.900.000 kr. ekskl. moms. 
 
Etablering af naturlig ventilation mellem kælderrummene og fra 
kælderen til det fri, ca. kr. 100.000 ekskl. moms.  
 
Udbedring af vægge i varmecentralen, ca. kr. 60.000 ekskl. moms. 
 
Udbedring af kælderlofter, ca. kr. 350.000 ekskl. moms. 
 
Man bør afsætte et beløb til nærmere undersøgelser af stål bjælkernes 
bæreevne, ca. kr. 8.000 ekskl. moms.  
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5.3. 03. Facade / sokkel 

5.3.1. Konstruktion: 

 
Gadefacader:  
Facaderne har et klassicistisk udtryk med beige puds på den øvre del af facade 
og kvaderpuds på den nedre del af facaderne. (stueetagen og kælderen). 
Ved bygningshjørner er der kvaderpudset. 
Der er gesimsbånd mellem stueetagen og 1. sal samt ved tagfod. 
Ydervægge er jfr. gamle tegninger massivt murværk.   
Omkring vinduerne mod Borups Plads er der en vindramme i kalk-
cementmørtel.  
Sokkel er pudset i samme farve som øvrig facade. 
 
Gårdfacader: 
Gårdfacaden er udført i murværk pudset i indfarvet gul. 
Sokkel er malet sort. 
 
Sålbænke: 
Sålbænke er udført i sink. Sålbænk er udskiftet i forbindelse med udskiftning af 
vinduer i år 2009 
 
Altaner 
På gårdsiden er der altaner med galvaniserede bunde og stålrækværker med 
håndliste og gulvbelægning i hårdttræ. 
Underside er formentligt aluminiumsbelagt plade i hvid.  
Altaner er opsat i 2009 
 

5.3.2. Tilstand: 

 
Gadefacader: 
Gadefacader fremstår generelt i middel stand. Der ses nogle markante revner i 
gesimsbånd, enkelte revner i pudsen og flere i soklen. Omkring flere vinduer 
under sålbænkene ses der ligeledes revner i murværket. Revnerne skyldes 
sætninger i huset der opstår på grund af forskydninger eller bevægelser i 
jorden.  
Når der kommer revner i murværket, er der mulighed for at vand kan trænge ind 
i huset og give anledning til frostsprængninger. Man bør holde øje med revnerne 
og se om de udvikler sig, da der i så fald skal foretages afstivning af murværket.    

 

  
Facade mod gaden (Lundtoftegade) Revne i murværk og gesims 



 

 

 

Revne i murværk 

 
Nederst på facaderne ved indgangspartierne er der s
er opløst og faldet af
påvirket af vejsalt og vand via trappestenen

 

Nedfaldet puds ved butik (Borups 
plads) 

 
På indvendig side af ydervæggene i flere af opgange
Malingen skaller grundet fugt i murværket som træng

 

Afskallet maling i opgang

 
Revne i murværk 

Nederst på facaderne ved indgangspartierne er der store områder hvor pudsen 
er opløst og faldet af. Muren omkring indgangspartiet bliver også yderligere 
påvirket af vejsalt og vand via trappestenen som bidrager til at pudsen opløses

 
Nedfaldet puds ved butik (Borups Nedfaldet puds (Stefansgade 58)

På indvendig side af ydervæggene i flere af opgangene er malingen skallet af. 
Malingen skaller grundet fugt i murværket som trænger op nedefra. 

 
Afskallet maling i opgang Afskallet maling i opgang (Humlebæ

gade 45) 
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tore områder hvor pudsen 
ing indgangspartiet bliver også yderligere 

som bidrager til at pudsen opløses.  

 
Nedfaldet puds (Stefansgade 58) 

ne er malingen skallet af. 
er op nedefra.  

 
Afskallet maling i opgang (Humlebæk-
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Langs gadefacaden er det tydeligt at se at der flere steder er et gab mellem den 
pudsede sokkel og den tilstødende belægning. I dette gab kan vand løbe ind og 
påvirke de bagved liggende konstruktioner, hvilket er med til at opfugte muren.  
 

 

  
Gab mellem sokkelpuds og belægning Gab synes lukket med puds. 

 
Gårdfacader: 
Facaden i gården er generelt i dårlig til middel stand.   
Facaden fremstår med mange mørtelreparationer af sætningsrevner, da 
facaden efter reparationerne ikke er blevet malet. Reparationer af 
sætningsrevnerne er især synlige omkring vinduerne. Flere steder ses der 
revner, som ikke er repareret.  

 

 
Gårdfacade set fra altan  

 
Gårdfacade set fra altan

 
Gårdfacade set fra altan Gårdfacade set fra terræn. 

 



 

 

 

Side 17 

Sætningsrevnerne starter fra soklen og bevæger sig op ad. At der stadig er syn-

lige revner efter der er udført reparationer kan være et tegn på at bygningen ik-

ke er færdig med at sætte sig. Igangværende sætninger kan være alvorlige, men 

vurderes imidlertid i dette tilfælde primært at være et kosmetisk problem. Man 

bør holde øje med udviklingen af sætningerne. Konsekvenser ved sætningsrev-

ner kan være fugtskader i huset, fugtpåvirkning og nedbrydning af facaden/ 

ydermuren. 

Udover sætningsrevnerne fremstår soklen meget slidt og trænger til at blive ma-

let. 

  
Sætningsrevner i soklen Sætningsrevner i soklen 

 

Også ved portgennemgangene er der massive sætningsrevner i murværket. 
Med revner af denne størrelse er det ikke nok at reparere med puds, her skal 
der fræses jern ind i hvert 3. skifte.  

 
 

  
Sætnings revner i portgennemgangen Sætnings revner i portgennemgangen 
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Ligesom ved gadefacaden er der tydelige tegn på at kælderydermuren er 
opfugtet og at fugten bevæger sig længere op i murværket. Dette er mest 
tydeligt omkring dørene hvor det kan ses at pudsen er opløst/ nedfaldet. Her er 
facaden også yderligere påvirket af vand og salt fra trappestenene.  

 

  
Opfugtet murværk omkring 
bagtrappedør 

Opfugtet murværk omkring 
bagtrappedør 

 
 
I lejlighedernes køkken er der en gammel ’ventilationskanal’. Disse steder er der 
åbent direkte fra det fri ind til en lille rude af et enkelt lag glas, hvilket giver 
anledning til et stort varmetab og trækgener.  

 

  
Ventilation i ydermuren  

 

Indvendigt 

 I lejligheden på Humlæbækgade 39, 3. th er der lavet uddybninger i ydervæg-

gen på ca. 25cm, her er således kun et par sten mellem ude og inde, hvilket gi-

ver problemer med varmetransmission og fugt som øger risiko for svamp og 

skimmel. Ud over den ene udhulning sås to andre steder, en på indervæg og en 

på ydervæg, hvor samme form for udmuring var lukket. 

Uddybninger vurderes ikke at medføre problemer med statik og bæreevne. 
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Udhulning af ydervæg Ca. 25cm, dyb 

 
 
I lejligheden på Lundtoftegade 10, 3. og 4. th har beboeren registreret 
problemer med indtrængen af vand i forbindelse med et kraftigt regnvejr. Der 
var ved besigtigelsen ikke noget at se. Man bør være opmærksom på problemet 
og holde øje med om det opstår igen. Er der utætheder i konstruktionen kan det 
give fugtproblemer for flere lejligheder end denne og vandet kan trænge ind i de 
udvendige konstruktioner som er foreningens ansvar.  
 
Altaner: 
Generelt fremstår altaner i god stand. 
Altangulve fremstår i varierende tilstand. Gulve og håndliste bør afrenses for 
alger, samt olieres årligt, dette dog mest af hensyn til udseende. 
Altannedløbene er beskrevet under 5.1 Tag.  

 

  
Lavbegroet altan Gelænder på altan 

 
 

5.3.3. Foranstaltninger:  

I løbet af de kommende år bør man holde øje med udviklingen af 
sætningsrevnerne. 
Ser man tydelige tegn på musetrapper skal disse forankres med jern, for at 
skaderne ikke genopstår. 
 
Såfremt man i anden forbindelse opsætter stillads på facader, bør man som 
minimum udbedre de skader der er på facaderne i etagerne samt male 
gårdfacaden selvom dette blot er et kosmetisk indgreb. 
 
Man bør reparere facader og sokler omkring dørene med puds. 
 
Man bør lukke gabene på gadefacaden mellem soklen og belægningen.  
 
Under pkt. 02 Kælder er arbejderne man bør udføre for at stoppe opfugtningen 
af kælderydervæggene. 
 
Ventilationsriste højere oppe i vægge kan eventuelt lukkes. 
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Ved Humlebækgade 39 3.th, bør man mure hullet i muren til og gøre det klart for 
beboerne at det ikke er tilladt at pille sten ud af ydermuren.  
 
Portgennemgangen bør eftergås og revnerne udbedres ved forankring med jern.   
 
Altanerne bør som nævnt afrenses for alger og olieres årligt, dette er den 
enkelte beboers eget ansvar.   
 
Det bør forventes, at der skal ofres beløb på almindelig vedligeholdelse de 
næste 10 år. 
 
Gadefacaders samlede tilstand:  A  
Prioritering   Normal 
 
Havefacaders samlede tilstand:   D/A 
Prioritering   Normal 
 
 
Reparation af murværk omkring dørene ved gade og i gård, 46stk., ca. 
100.000 kr. ekskl. moms. 
 
Partiel udbedring af skader på gadefacade, ca. kr. 220.000 ekskl. moms.  
 
Lukning af gab mellem sokkel og belægning på gadefacaden, ca. kr. 
20.000 ekskl. moms. 
 
Udbedring af revner og maling af gårdfacade inklusiv sokkel, ca. kr. 
2.500.000 ekskl. moms.   
 
Forankring af bærejern ved portgennemgangen, ca. kr. 50.000 ekskl. 
moms. 
 
Udbedring af murværk ved lejligheden i Humlebækgade 39, 3.th, ca. kr. 
1.500 ekskl. moms. 
 
Ved udbedring af skader på gade- og gårdfacade i etagerne skal man 
påregne en udgift til opsætning, leje og demontering af stillads på ca. kr. 
1.200.000 ekskl. moms.    
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5.4. 04. Vinduer 

5.4.1. Konstruktion: 

Vinduer i boliger, erhvervslejemål og kældervinduer er udskiftet til nye 
trævinduer mod gården med 2-lags energiruder og mod gaden til vinduer med 
koblede rammer. Vinduerne er fra 2009. 
Altandøre er udført i træ med 2 lags energiruder og et bundstykke i massivt træ. 
Dørene er monteret samtidig med opsætningen af altaner i år 2009.  
 
Alle vinduer og døre er udstyret med friskluftsventiler.  
Fuger omkring vinduer og altandøre er udført med luftkalkmørtel  
Sålbænke er i zink. 
 

5.4.2. Tilstand: 

Vinduer  
Vinduerne i lejligheder, erhvervslejemål og kælder er generelt i udmærket stand. 
Træværket på de besigtigede rammer er i god stand. 
Glasisætningsbånd er i god stand. 

 

  
Termorude mod gården Friskluftsventil 

  
Vindue med koblede rammer mod 
gaden 

Gadevindue set udefra 

 
Altandøre 
Generelt fremstår altandørene i god stand.  
Bundstykket ses ved flere altaner med aftegninger fra vand. Dette er dog 
naturligt da det udvendigt er i konstant kontakt med vind og vejr. Enkelte 
beboere klagede over utætheder. 

 

  
Altandør Altandør 
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Sålbænke 
Sålbænke er i zink. Ved de besigtigede vinduer var sålbænke alle steder i god 
stand.  

 

  
Sålbænk Vindue mod gade Sålbænk Vindue mod gade 

 
 
Kalfatringsfuger 
Kalfatringsfuger er udført som luftkalkmørtel. Levetiden på en luftkalkmørtel 
fuge er normalt 50 år.    
 
Generelt var fugerne i god stand.  

 

  
Fuge ved sålbænk Fuger ved altandør 

 
 
Tætningslister og glasisætningsbånd 
Både tætningslister og glasisætningsbånd er på de besigtigede vinduer og 
altandøre i god stand. 
 

5.4.3. Foranstaltninger: 

Vinduerne er blot 9 år gamle og der er ikke nogle nødvendige foranstaltninger i 
den nærmeste fremtid. 
 
Det bør dog forventes, at der skal ofres beløb på almindelig vedligeholdelse de 
næste 10 år. 
 
Derudover må man forvente at ruderne skal udskiftes om ca. 16 år. 
 
Vinduer i boligers samlede tilstand: G  
Prioritering   Normal 
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5.5. 05. Udvendige døre 

5.5.1. Konstruktion: 

 
Gadedøre:  
Gadedøre til trappeopgange er oprindelige massive trædøre malet røde. Der er 
monteret sparkeplade på dørene. Dørene er udført uden bundstykke. 
 
Bagtrappedøre:  
Bagtrappedørene er massive trædøre. Dørene er udskiftet i år 2009. 
 
Kælderdøre: 
Kælderdørene er massive trædøre. Dørene er udskiftet i år 2009. 
 
Hoveddøre og bagdøre til boliger: 
Hoveddøre til boliger er massivetrædøre malet i en mørkegrå nuance. Ligeledes 
er bagtrappedøre i massivt træ. 
 
Butiksdøre: 
Dørene til butikkerne er alle udskiftet i år 2009. 
 
Fugerne til alle døre er udført som luftkalkmørtel. 
 
Altandøre er medtaget under 04. vinduer. 
 

5.5.2. Tilstand: 

 
Gadedøre:  
Gadedøre fremstår i middel stand. 
Overfladerne på dørene fremstår slidte, med ridser, skrammer og afskallet 
maling omkring sparkeplader og karme.  
Døre skønnes at være oprindelige. 

 

  
Dør ved lundtoftegade nr. 6 Afskallet maling på hoveddør 

 
 
Bagtrappedøre: 
Overfladerne på dørene fremstår generelt i udmærket stand. 
Døre er blevet skiftet i år 2009 
 
Der er enkelte steder registreret meget store fuger. Ved en enkelt dør hvor der 
er en stor bundfuge ses en bunke salt. Når der ligger salt ved dørene vil det 
trække med ind i murværket sammen med vand og der vil forekomme skader på 
puds som det ses ved nærmest alle af ejendommens udvendige døre.   
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Bred fuge. Salt på trappe. Bred fuge ved bagtrappedør 

 
 
Hoveddøre og bagdøre til boliger: 
Hoveddørene til boligerne er generelt i acceptabel stand.  
Flere af dørene trænger til en malerbehandling. Enkelte af dørenes dørgreb er 
delvist revet løs fra dørbladet.  

 

  
Indgangsdøre til lejlighederne Løst dørhåndtag 

 
Bagtrappedørene er i acceptabel stand. 
 
 

5.5.3. Foranstaltninger: 

Døre bør eftergås og maleristandsættes hvert 8. år 
Hvis der er funktionsproblemer, bør man få dem eftergået og justeret. 
 
 
Gadedøres samlede tilstand:  A 
Prioritering   Normal 
 
Bagtrappedøres samlede tilstand: A  
Prioritering   Normal 
 
Hoveddøre og bagdøre til boligers  
samlede tilstand:   A 
Prioritering   Normal 
 
Malermæssig istandsættelse af hoveddøre, 23 stk., ca. kr. 46.000 ekskl. 
moms. 
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5.6. 06. Trapper 

5.6.1. Konstruktion: 

 
Hovedtrapper:  
Hovedtrapper er oprindelige trætrapper beklædt med linoleum og forkanter i 
messing. 
Vægge er malet hvide. 
Lofter er pudsede og malede. 
Balustre er af træ og malet.  
Håndliste er i træ og lakeret. 
Gulvet ved indgangen til trapperummet er af terrazzo. 
 
Bagtrapper: 
Bagtrapper er oprindelige trætrapper. Hvorvidt de er malede eller lakerede er 
forskelligt fra opgangene imellem.  
Balustre og håndliste er i malet træ. 
Vægge er pudsede og malede. 
Lofter er pudsede og malede. 
 
Udvendige trapper:  
Udvendige trapper til hoveddøre er granittrin.  
 
Udvendige trapper til butikker varierer. 
Størstedelen er i beton. En enkelt er beklædt med røde klinker.  
 
Udvendige kældertrapper er støbte trapper med ramper.  
Værn er i stål. 
 
 

5.6.2. Tilstand: 

Hovedtrappe 
Hovedtrappe inkl. balustre og håndliste fremstår i god stand.  
Trin fremstår i god stand med blot mindre slitage.   
 
Vægge og lofter er generelt set i god stand, bortset fra at ydervæggen ved 
gadedøren bærer præg af fugtproblemer. Opgange er malervedligeholdt.  

 

Hovedtrappe Hovedtrappe 

 
Bagtrapper: 
Bagtrapperne fremstår i dårlig stand. 
Trinene er generelt set intakte, men fremstår slidte.  
Balustre og håndlister på bagtrapper er i udmærket stand. 
Mange steder er der skader i pudsen på trappens underside. 
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Bagtrappe Afskallet puds på bagtrappe 

 
Vægge og lofter trænger til at blive malerbehandlet, selvom dette er et 
kosmetisk indgreb. Der er flere markante revner i væggene. Revner skal altid 
observeres og sker der væsentlige ændringer, bør byggeteknisk rådgiver 
kontaktes.  
Aht. brandsikkerheden må der ikke være oplag på trapperne. 

 

  
Revner i væggen Revner i væg og loft 

 
Ved bagtrappen tilhørende Borups Plads nr. 26 er der store aftegninger efter 
brand. Det tyder på, at der er nogen, som har siddet og leget med en lighter. 
Det anbefales, at man holder øje med, om der opstår nye aftegninger, for at 
opklare, om det er et vedvarende problem. 

 

  
Bagtrappe Borups Plads nr. 26 Afskallet maling på hoveddør 

 
I samme opgang (Borups Plads nr. 26) er der ved indgangen fra gården skader i 
trægulvet ved mødet med sokkel. 
 
Ved bagtrappen tilhørende Borups Plads nr. 54 er der et markant område i loftet 
med tegn på fugtproblemer, der kommer til udtryk ved et fugtskjold og 
afskalning af puds. Ved vedvarende påvirkning af vand og fugt kan der opstå 
skader i form af råd og svamp. Man bør derfor hurtigst muligt finde og udbedre 
årsagen til skaden samt gøre sig klar om det er et generelt problem for 
ejendommen eller et lokalt problem for opgangen. Det tyder imidlertid på, at det 
er et lokalt tilfælde. 
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Fugtskjolder i loft. Bagtrappetårn –
Borups Plads nr. 54. 

 
 
Udvendige trapper: 
Ved hovedtrapper fremstår udvendige trin generelt i dårlig til acceptabel stand. 
Standen varierer meget fra trappe til trappe.  
 
Trappen til Kiosken ved Borupsplads er i dårlig stand og er tydeligt medtaget 
efter påvirkning af salt og vand. Trappen bør repareres samtidig med 
udbedringerne af facaden omkring den.   

 

Dør ved kiosken på Borups Plads Trappe ved Borups Plads 

 
Udvendige kældertrapper og deres rækværk er som helhed i acceptabel stand. 
Trappetrinene er generelt i intakte med enkelte småskader. 
Vangerne til kældertrapperne er med flere skader af varierende størrelse i 
betonen. Lavbegroning ses i større områder på flere af betonvangerne.  

 

  
Kældertrappe fra Stefansgade Skade og lavbegroning på betonvange 
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Foranstaltninger: 
Hovedtrapperne bør eftergås med jævne mellemrum og males efter behov for at 
opretholde et pænt udtryk. 
 
Bagtrapper og bitrapperum bør istandsættes, hvilket indebærer udbedring af 
revner, malerarbejde af vægge, slibning og lakering/ maling af trappetrin, 
udbedringer af skader i puds på trappernes underside, samt generelle små 
reparationer. 
 
Fugtskaden ved Borups Plads 54 bør udbedres og man bør have øget opsyn 
ved de andre opgange for at sikre, at skaden ikke er et generelt problem. 
 
De udvendige kældertrapper bør eftergås med mindre reparationer i betonen.    
 
 
Hovedtrappers samlede tilstand: A  
Prioritering   Lav 
 
Bagtrappers samlede tilstand: D 
Prioritering   Høj   
 
Butikstrappers samlede tilstand D/A 
Prioritering   Lav 
 
Kældertrappers og indgangstrins  
samlede tilstand:  D/A 
Prioritering   Lav 
 
 
Istandsættelse af bitrappetårne, ca. kr. 2.500.000 ekskl. moms. 
 
Reparation af indgangstrapper, ca. kr. 40.000 ekskl. moms. 
 
Afrensning af kældertrapper, ca. kr. 80.000 ekskl. moms. 
 
Reparation af betonvanger til kældertrapper ca. kr. 100.000 ekskl. moms. 
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5.7. 07. Porte / gennemgang 

5.7.1. Konstruktion: 

Ejendommen har to portgennemgange til henholdsvis Humlebækgade og Bo-
rups Plads. 
Portene er i massivt træ, malet røde.   
 
Belægningen er i asfalt. 
 
Væggene i port gennemgangene er medtaget under pkt. 02 Facader/sokkel 
  

5.7.2. Tilstand: 

 
Portene er i udmærket stand, men trænger til rengøring og malervedligehold.  

 

  
Dør ved lundtoftegade nr. 6 Afskallet maling på hoveddør 

 

  
Dør ved lundtoftegade nr. 6 Afskallet maling på hoveddør 

 

Asfalten i overfangen fra gård til port gennemgang er ved den ene port revnet 

og trænger til at blive repareret. 
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Gennemgang port 

 

5.7.3. Foranstaltninger 

Man bør overveje at udbedre asfalten i port gennemgangene, hvor de tilstøder 
gårdens flisebelægning. 
  
Der bør forventes vedligehold, dækkende over rengøring, smøring af hængsler, 
eftergang af låse og maling af dørblade og karme som følge af vanlig drift i løbet 
af de næste 10 år.  
 
Portenes samlede tilstand:  A  
Prioritering   Lav 
 
Udbedring af asfalten ca. kr. 3.000 ekskl. moms. 
 
Maling og reparation af porte ca. kr. 33.000 ekskl. moms.  
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5.8. 08. Etageadskillelser 

5.8.1. Konstruktion: 

Etageadskillelserne er træbjælkelag med træplankegulve, forskalling og puds 
på undersiden. 
Vedligeholdelse af gulv- og loftsoverflader påhviler den enkelte andelshaver. 
 
I enkelte af de besigtigede lejligheder var lagt tæppe, andre laminat.  
 
Et enkelt sted er loftet set beklædt med akustikplader.  
 
 

5.8.2. Tilstand: 

Etageadskillelserne synes at være i god stand. 
 
Lofter er i varierende stand, afhængigt af vedligeholdelsesniveauet i boligen. 
 
Beboerne i Lundtoftegade 10, 3th. og 4. th beretter imidlertid, at de har haft 
problemer med vandindtrængen ved kraftige regnskyl.  
 
Gulve er i varierende stand, afhængigt af vedligeholdelsesniveauet i boligen. 

 

 
Humlebækgade nr. 41, 2tv Borupsplads 30 4. th 

 
 

5.8.3. Foranstaltninger: 

Man bør finde ud af hvorvidt problemerne med indtrængen af vand i 
Lundtoftegade 10, 3th. og 4. th er et alment problem, om det skyldes brud på 
vandrør eller utætheder i klimaskærmen.  
 
Det forventes ikke, at der skal ofres beløb i forbindelse med etageadskillelserne 
i etagerne. 
 
De enkelte andelshavere skal forestå den egentlige vedligeholdelse af gulvene 
og lofter. 
 
Etageadskillelser samlet tilstand: A  
Prioritering   Lav 
 

 
 
 
  



 

 

 

Side 32 

5.9. 09. WC/bad 

5.9.1. Konstruktion: 

Alle boliger har fra opførelsen været udført med toilet. Andelshavere har 
individuelt etableret bad i boligen. 
 
Toiletter i boliger og baderum kan være renoveret løbende af de enkelte 
andelshavere. Således er vægge og boliger i WC og baderum i meget 
varierende stand. I toiletter er der ved besigtigelsen set; terrazzogulve med 
tæppe, klinker og mosaik fliser. 
  
 

5.9.2. Tilstand: 

Vedligeholdelsesstanden i alle de besigtigede badeværelser og toiletter varierer.  
Af naturlige årsager vil den for resten af ejendommen også være varierende fra 
lejlighed til lejlighed, idet det er andelslejligheder som istandsættes individuelt. 
 
Fuger mellem væg/væg og gulv/væg var intakte i nogle af de besigtigede 
boliger, mens andre trængte til at blive skiftet. Er fugerne ikke intakte kan vand 
trænge ind i de bagvedliggende konstruktioner og der kan opstå fugtproblemer 
med skimmel- og rådskader til følge.  
 
På enkelte badeværelser, bl.a. Humlebækgade nr. 49 4.th., er der skimmel på 
væggene opstået på baggrund af dårlig ventilation og påvirkning af vandmættet 
luft i længere tid. Malingen i loftet skaller ikke på grund af fugt, men skyldes, at 
der er blevet malet med plastic maling ovenpå kalkholdig maling. Med tiden 
bliver den nye maling for tung og skaller af. 
 
I Humlebækgade nr. 41, 2tv. Ses gulvtæppe lagt ovenpå det originale 
terrazzogulv.   

 

Humlebækgade nr. 41, 2tv Humlebækgade nr. 49, 4th 

 
 
I Humlebækgade nr. 49, 4.th ses det gamle trådglas mellem toilet og bagtrappe. 
Dette er ikke en løsning der er brandmæssig korrekt, da branden kan sprede sig 
fra bolig til bolig igennem trådglasset. Ved bl.a. Borups Plads 30, 4.th. hvor 
trådglasset er erstattet af eller påbygget med, en krydsfinersplade kan kravet 
være overholdt, hvis der er lavet den korrekte fuge. 
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Humlebækgade nr. 41, 2tv Borups Plads 30, 4.th 

 
I enkelte lejligheder ses der opstillet badekabiner. Badekabiner er ifølge SBI 
(Statens byggeforskningsinstitut) godkendt som en midlertidig løsning. Det er 
værd at bemærke at midlertidig godt kan vare flere år. 
 
 

5.9.3. Foranstaltninger: 

Det er den enkelte andelshaver, som står for vedligeholdelse af de enkelte 
vådrum. Andelsforeningen bør have kendskab til hvad der udføres i de enkelte 
boliger. At gældende vådrumsanvining følges og arbejdet udføres 
håndværksmæssigt korrekt. 
Forkert udførte badeværelser kan skabe skade på bærende bygningsdele, både 
som råd-/svampeskader eller tærede bærejern. 
 
Flere af de oprindelige toiletter er lavet om til badeværelser. Disse kan have 
problemer med ventilation som det er set ved Humlebækgade nr.49. Problemer 
med ventilationen, kan give gode vækstbetingelser for skimmel og andre svame 
også i de bagvedliggende konstruktioner, som er en del af foreningens 
ejendom. Man bør derfor forsøge at få udbedret eventuelle generelle 
fugtproblemer ved de oprindelige toiletrum.     
 
Flere af lejlighederne har toiletter hvor vejledende brandforanstaltninger ikke er 
overholdt ved de gamle trådglas og muligvis ved opsatte krydsfinersplader eller 
lignende. Foreningen bør overveje at udbedre forholdende så nutidens 
brandvejledninger er i efterfulgt, selvom dette ikke er et decideret krav. En 
sådan udbedring vil blot kræve at sætte en krydsfinersplade, med en tykkelse 
der overholder kravene, på udvendig side (mod bagtrapperummet) og slutte tæt 
med en fuge. Det antages at ca. 10% af lejlighederne ikke er brandsikret 
korrekt, dette er dog at betragte som et kvalificeret gæt, da omfanget er 
bestemt ud fra de besigtigede lejligheder. 
 
Der er i nogle lejligheder udført nye gulvfliser og vægfliser i badeværelser, samt 
andre istandsættelser med bl.a. udskiftning af armaturer og toilet. 
 
Det skal bemærkes, at alle nye elinstallationer i badeværelser altid skal udføres 
af en autoriseret Elinstallatør. Dette er gældende for at sikre at arbejdet bliver 
udført håndværksmæssigt korrekt, og i henhold til gældende normer og 
reglementer. 
 
Desuden skal det bemærkes, at opsætning og tilslutning af nye vand- og 
afløbsinstallationer skal udføres af en autoriseret VVS- installatør. Dette for at 
sikre at arbejdet bliver udført håndværksmæssigt korrekt, således at der ikke 
opstår utætheder ved afløb og vandtilslutning. 
 
Badeværelserne bør løbende eftergås, særligt i brusenichen, da det er vigtigt, at 
de elastiske fuger er intakt både mellem væg /væg og væg/gulv. 
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Dette forbedrer levetiden for baderummene og de underliggende 
konstruktionsdele.  
 
Jfr. Stærkstrømsreglementet må der ikke placeres vaskemaskiner i vådzonen 
og 60 cm fra denne. Håndvaske ligger i vådzonen. 
 
Selvom WC og badeværelserne er andelshavernes ejet ansvar, bør foreningen 
have kendskab til de renoveringer beboerne foretager.  
 
 

Badeværelsers samlede tilstand: D/A 

Prioritering   Høj 

 

Udskiftning af trådglas eller krydsfiner i bagtrapperum/WC til en i dag 

brandmæssig godkendt løsning, ca. kr. 1.700 stk. ekskl. moms. 

For 10% af  bebyggelsen vil dette være ca. kr. 40.000 ekskl. moms. 
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5.10. 10. Køkken 

5.10.1. Konstruktion: 

Der er eget køkken i samtlige boliger. 
Køkkener hører til den enkelte andelshavers vedligeholdelsespligt. Flere 
køkkener er skiftet løbende til nyere elementkøkkener.  
 
 

5.10.2. Tilstand: 

Vedligeholdelsesstanden i alle de besigtigede køkkener varierer. Af naturlige 
årsager vil vedligeholdelsesstanden for resten af køkkenerne i ejendommen 
også være varierende fra lejlighed til lejlighed, idet det er andelslejligheder som 
istandsættes individuelt. 

 
 

Køkken i Lundtoftegade nr. 6 Køkken i Humlebækgade 43 3.th 

 
 

5.10.3. Foranstaltninger: 

Der afsættes ikke økonomi til vedligeholdelse af køkkener, da det påhviler den 
enkelte andelshaver. 
 
Det er vigtigt, at beboerne er opmærksomme på fugen omkring vask og 
blandingsbatteri er intakt, da det er bordpladens svage punkt pga. mulig 
opfugtning af vand.  
 

Køkkeners samlede tilstand: A 

Prioritering   Lav 
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5.11. 11. Varmeanlæg 

5.11.1. Varmecentral 

 
5.11.2. Konstruktioner: 

Ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen i Købehavns Kommune, og 
fjernvarmen leveres af HOFOR. 
Fjernvarmestikket er indført i varmecentralen.  
 
Ejendommen er forsynet fra ét stk. fjernvarmebaseret varmecentral. 
Her veksles fjernvarmen til det interne distributionsnet.  
Varmecentralen forsyner hele ejendommen med centralvarme og varmt 
brugsvand. 
 
Det vurderes at der er udført opdateret fjernvarmeinstallation og installeret nye 
fjernvarmevekslere i ejendommen ved renovering i 1992.  
Centralvarmeveksler er en pladeveksler med isoleringskappe.  
 
Radiatoranlægget er udført som et lukket 2-strenget centralvarmeanlæg, og 
sikkerhedsventiler, manometre m.m. er placeret i varmecentralen. 
Ekspansionsbeholder er en Pneumatex trykholdestation fra år 1992. 
 
Fremløbstemperaturen til radiatoranlægget styres automatisk efter 
udetemperaturen af et Danfoss ECL automatikanlæg, monteret i varmecentralen.  
Udeføleren er monteret på facaden, og det antages at der er sommerstop for 
centralvarmeforsyningen i ejendommen. 
 
Varmeanlæggets cirkulationspumper er 2 stk. fabrikat Grundfos Magna 65-60 F, 
og pumperne er dermed differenstrykstyrede. 
 
Varmtvandssystemet er udført med cirkulation. Cirkulationspumpen for det varme 
brugsvand er fabrikat Grundfos Magna 3, 40-180, og dermed differenstrykstyret.  
Varmtvandstemperaturen i det varme brugsvand styres via automatik og en RECI 
motorventil monteret på fjernvarme retur fra varmtvandsbeholderen. 
  
Rørinstallationerne i varmecentralen er generelt isoleret og afsluttet med pap og 
lærred, og delvist malerbehandlet.  
 
Anlægget er forsynet med afspærringsventiler, og generelt er der kugleventiler, 
som Broen Ballomax på fjernvarme og centralvarme, og primært kugleventiler på 
brugsvandsinstallationerne.  
 

Der er generelt isoleret hen over ventiler, så håndtag med spindelforlængere går fri 

af isoleringen. 

Alternativt er der enkelte steder isoleringskapper ved ventiler. 
 

  



 

 

 

Side 37 

5.11.3. Tilstand: 

 
 

Fjernvarmemåler i varmecentral Fjernvarmevekslere i varmecentral 

Cirkulationspumper for centralvarme Automatik for vejrkompensering af 
centralvarmen 

  
Trykholdestation for centralvarme Varmtvandsbeholder for produktion af 

varmt brugsvand 

Mikrobobleudlufter på centralvarme Cirkulationspumpe for varmt brugsvand 
og Kruger Elektrolyse for VVB 
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Varmtvandsbeholder, automatik og rør 
under loft i varmecentral 

Kugleventil på brugsvandsinstallation, 
reparationsshunt for VVB, og ventilen 
skal normalt være lukket (OK) 

 
Varmecentralens komponenter vurderes generelt at være fra 1992-1993 fra 
ombygningen, og er dermed ca. 24 år gamle. 
 
Varmtvandsbeholder er ombygget af RECI med nye spiraler jf. mærkeplade som 
RECI GE 3 16, KES-11i 2014. 
 
Den nuværende trykholde station er begyndt at svigte, og skal derfor genstartes 
for at fungere korrekt.  
Der er desuden ønske om en fælles automatiktavle for de 2 centralvarmepumper, 
således at pumpestop og pumpemotion kan ske automatisk. 
 
Installationerne for fjernvarme og centralvarme vurderes, ud over de ovenstående 
punkter, at være i rimelig funktionel stand.  
Dog må det forventes at der skal afsættes beløb til løbende vedligeholdelse. 
 
 

5.11.4. Foranstaltninger: 

 
Til udskiftning af trykholdestation afsættes der kr. 50.000,- ekskl. moms.  
 
Til en fælles pumpeautomatik, for centralvarmepumperne afsættes der kr. 
30.000,- ekskl. moms.  
 
Ud over dette bør det ikke forventes, at der skal ofres væsentlige beløb på 
vedligeholdelse og istandsættelse af varmecentralen de næste 10 år. 
 
Varmecentral, centralvarmeanlæg, samlet tilstand: A  
Prioritering    Middel 
 
Varmecentral, varmt brugsvand, samlet tilstand: A 
Prioritering    Middel 
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5.11.5. Varmeanlæg i bygning 

 
5.11.6. Konstruktioner: 

Anlæggets rørsystem og radiatorer antages at være fra perioden efter 
ejendommens renovering af VVS i 1992-1993, og dermed ca. 24 år gammelt.  
 
Centralvarmeanlægget består af hovedledninger i kælder, stigestrenge, ventiler og 
radiatorer.  
Radiatorerne er generelt placeret på ydervægge under vinduerne.  
Anlægget er opbygget som et lukket 2-strengs anlæg. 
 
Der findes afspærringsventiler og statiske strengreguleringsventiler fabrikat 
Flowcon på anlæggets stigestrenge i kælder. 
 
Der findes termostatventiler og nyere elektroniske varmefordelingsmålere på 
radiatorerne i de besigtigede lejligheder.  
 
Varmeledningerne i kælderen er isoleret og afsluttet med henholdsvis malet 
pap/lærred og isogenopak. 
Hovedledninger i kælder samt stigestrenge og koblingsledninger i boliger er udført 
i sorte stålrør 

 

5.11.7. Tilstand: 

Varmeanlæggets rørsystem vurderes at være i tilfredsstillende stand.  
Indreguleringstilstanden vurderes at være tilfredsstillende. 

 

Ventiler på centralvarmerør i kælder Centralvarmerør under loft i kælder 

Radiator i bolig, med varmemåler og 
termostatventil 

Radiator i bolig med ”radiatorskjuler”, 
samt varmemåler og termostatventil 
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Radiator i kiosk, med termostatventil og 
varmemåler 

Radiator i køkken i bolig, med 
termostatventil og varmemåler 

Radiator i bolig, med varmemåler og 
termostatventil, (varmemåler er løs, 
dette må klares ved næste aflæsning) 

Radiator i trappeopgang, uden 
termostatventil og varmemåler 

 
 

Der er observeret enkelte uisolerede rørstrækninger på centralvarmerør og uisole-

rede komponenter, og disse bør udbedres for at minimere uønsket varmetab. 

 

 
5.11.8. Foranstaltninger: 

Det bør ikke forventes, at der skal ofres væsentlige beløb på vedligeholdelse og 
istandsættelse af centralvarmeanlæg i varmecentralen de næste 10 år. 
 
Til udbedring af rørisolering afsættes der kr. 15.000,- ekskl. moms.  
 
Varmeanlæg i bygning, samlet tilstand: G  
Prioritering   Lav 
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5.12. 12. Afløb 

5.12.1. Konstruktioner: 

Oprindelige afløbs- og faldstammedele er støbejernsrør med blystøbte samlinger.   
Der er observeret relativt mange delvise udskiftninger af faldstammer og 
afløbsinstallationer til f.eks. plastrør. 
Faldstammer udluftes over tag. 
 
Faldstammerne står generelt ikke synligt i boligerne.   
Gulvafløb i badeværelser er forsynet med vandlåse, og der er observeret mange 
nyere gulvafløb i rustfrit stål, med rist i rustfrit stål.  
Vandlåse fra køkkenvaske er generelt observeret i plastrørsinstallation.  
 

5.12.2. Tilstand: 

 

Gulvafløb i bruseområde, nyere type 
med rist i rustfrit stål 

Gulvafløb under håndvask, nyere type 
med rist i rustfrit stål 

  
Faldstamme i badeværelse med delvis 
udskiftning ved nyt grenrør 

Faldstamme i badeværelse med 
rustangreb og risiko for utæthed 

Faldstamme i badeværelse med delvis 
udskiftning ved nyt grenrør (plastrør 
som synlige afløb anbefales ikke) 

Faldstamme i køkken med delvis 
udskiftning ved nyt grenrør (plastrør 
som synlige afløb anbefales ikke) 
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Køkkenafløb under køkkenvask Vandlås under loft i kælder, med 
begyndende utæthed 

  
Faldstammeudluftning i tagrum, føres til 
taghætte i tag (nyere støbejern) 

Faldstammeudluftning i tagrum, føres til 
taghætte i tag (ældre støbejern) 

 

Faldstammeudluftninger over tag  
 

 De oprindelige støbejernsrør vurderes, at have en alder på over 60-80 år, og da 
den tekniske levetid for støbejernsrør normalt er ca. 50 år, så vurderes levetiden 
dermed generelt at være opbrugt for de oprindelige faldstammer. 
 
Gulvafløb i badeværelser er med indbyggede vandlåse, og erfaringsmæssigt må 
det forventes at gulvafløbene endnu ikke er tærede. 
Det er dog vanskeligt, at vurdere gulvafløbene uden destruktiv prøvning.  
Det antages at gulvafløbene er i rimelig stand. 
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Afløbsinstallationer fra køkkenvaske vurderes at være i fornuftig, dog må det 
forventes at faldstammer i oprindelige støbejernsrør er i ringe stand.  
 
Der er flere steder i kælderen foretaget delvise udskiftninger af faldstammerne, og 
man skal derfor være opmærksom på, at mange strækninger kan være med 
rustangreb, tilstopninger m.m., og når det tages i betragtning af 
afløbsinstallationen er mere end 60-80 år gammel, så er dette ikke unormalt. 
 
 

5.12.3. Foranstaltninger: 

 
Der må forventes at skulle ofres et større beløb til udskiftning af 
afløbsinstallationerne i ejendommen. 
 
Til udskiftning af afløbsinstallationen afsættes der ca. kr. 4.600.000,- ekskl. 
moms.  
 
Afløb i bygning, samlet tilstand: D 
Prioritering   Middel 
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5.13. Kloak 

5.13.1. Konstruktioner: 

Afløb (faldstammer) fra bygningen føres til kælderen, hvor der ligger 
afløbsledninger ført under/gennem bygningen.  Fra kloak er der ført 
hovedledninger under bygningen til offentlig brønd i fortov og veje. 
Overfladevand afvandes via tagnedløb og rørbrønde mod havefacade og 
gadefacade.  
I gården er der etableret afvandingssystem med render i fliser og nedløbsbrønde, 
og fra gårdfacade løber vandet fra nedløbsrørene hen over flisebelægningen, dog 
ikke alle steder i kinnekullerender. 
 

5.13.2. Tilstand: 

Afløbsinstallationerne i jorden kan ikke vurderes korrekt, uden at der foretages en 
TV-inspektion. 

. 

Kloakdæksler i gården Nedløbsrør fra tagrende, med 
kinnekullerende 

Afløbsrende i gården, med overgang for 
flisebelægning 

Nedløbsbrønd i afløbsrenden, kant på 
afløb er højere end flisebunden 

Nedløbsrør fra altaner i gården Nedløbsrør fra altaner i gården, uden 
kinnekullerender 
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Tavle for pumpebrønd til ”vandhullet”, 
ved Stefansgade 54-56 

Automatik for drænpumpebrønd, ved 
Borups Plads 28 

 
Der er oplysninger om 1 stk. defekte pumpebrønd for dræn og 1 stk. defekt 
pumpebrønd for ”vandhullet” i gården. Tavler m.m. er besigtiget sammen med 
vicevært, og det anbefales at få udført autoriseret eftersyn og eventuelle 
nødvendige udskiftninger og igangsætning af de 2 pumpebrønde. 
 
Der foreligger ellers ikke oplysninger om generelle problemer med kloaksystemet. 
 
 

5.13.3. Foranstaltninger: 

 
Det bør forventes, at der fortsat er udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse af 
ejendommens kloakledninger i jord de næste 10 år. 
 
Vi vil anbefale at der foretages en samlet TV-inspektion af hele ejendommens 
kloaksystem. 
 
Kloak, samlet tilstand:  A  
Prioritering   Middel 
 
Pumpebrønde, samlet tilstand: D  
Prioritering   Høj 
 
 
Til service og igangsætning af pumpebrønde afsættes der ca. kr. 25.000,- 
ekskl. moms.  
 
Til en samlet TV-inspektion afsættes der ca. kr. 150.000,- ekskl. moms.  
 
 
Der er her ikke afsat udgifter til udbedring af kloakledninger generelt.  
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5.14. 14. Vandinstallation 

5.14.1. Konstruktioner: 

Ejendommen forsynes med vandværksvand fra HOFOR.  
Ejendommen er forsynet med vandstik i kælderen.  
Vandstik føres ind fra gadeplan med hovedvandmåler i kælderen.  
Ledninger uden for matrikelskel er Vandforsyningens ejendom. 
 
Varmtvandsproduktionen foregår i 1 stk. varmtvandsbeholder med motorventil og 
automatik til sikring af korrekt varmtvandstemperatur. 
Beholderen samt rørsystemet er med elektrolyseanlæg til beskyttelse med 
indvendig tæring og rustangreb. 
 
Alle lejligheder er forsynet med koldt og varmt brugsvand.  
Brugsvandssystemet er udført som et nedre fordelt anlæg, med hovedledninger 
for det varme brugsvand og cirkulation, samt koldt brugsvand fremført i kælder. 
 
Brugsvandsinstallationen er udført i galvaniserede stålrør, sandsynligvis fra 
ejendommens renovering i 1992-1993, og er dermed ca. 24 år gamle. 
I boliger er vandrørene generelt fremført som lodrette rør, synlige eller ført i 
rørkasser med koblingsledninger frem til køkken og toilet / bad.  
Flere steder er vandinstallationen renoveret og udskiftet i forbindelse med 
istandsættelse af lejlighederne. 
Rør i kælder er generelt isolerede og afsluttet med isogenopak.  
 

5.14.2. Tilstand: 

Tilstanden af vandstikket kendes ikke.  
Vandstikket kan erfaringsmæssigt, være delvist ”tilstoppet” med kalk og 
korrosionsprodukter, dog er der ikke oplysninger om manglende vandtryk.  
 

Vandrør under loft i kælder Vandrør under loft i kælder, circonventil 
til sikring af cirkulation af varmt vand 

Vandrør i kælder med blandet 
installation i galv. stålrør og kobberrrør 

Vandrør under loft i kælder, 
hjælpepumpe til varmt brugsvand 
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Stigestrenge i køkken, med vandmålere 
og tilslutning til køkkenvask 

Stigestrenge i køkken, med vandmålere 
og fordelerrør til pex-rørsinstallation 

Vandrør i badeværelse, nye installation i 
rustfri stålrør 

Vandrør i badeværelse, blandet 
installation i galv. stålrør og kobberrør 

  
Vandrør i badeværelse, blandet 
installation i galv. stålrør og kobberrør 

Delvis udskiftning af stigestrenge, med 
primofitsamling  

Gammel højtskyllende cisterne Køkken, stigestreng med anboringstee 
(anbefales ikke) 
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Til at sikre korrekt varmtvandstemperatur ved tapstederne i boligerne er der 
monteret termostatiske strengreguleringsventiler fabrikat Frese Circon på 
anlæggets stigestrenge for cirkulation af varmt brugsvand i kælder. 
 
Der er ikke observeret væsentlige udvendige tæringer eller rustangreb i de 
oprindelige brugsvandsrør i galvaniseret stål. 
Men på baggrund af brugsvandssystemets alder og tilstand er det vores erfaring, 
at rørsystemet har begyndende indvendige korrosionsskader og kalkbelægninger.  
Den tekniske levetid for galvaniserede stålrør er ca. 35-40 år, og er derfor vurderes 
levetiden ikke at være nået endnu. 
Der er dog oplysninger om problemer med at mange vandrør er tilstoppede med 
rust- og kalkaflejringer, og dette stemmer overens med vores erfaringer med at 
vandinstallationer i galvaniserede stålrør er meget udsat for tæring/korrosion/kalk. 
 
Der er i kælderen observeret en hjælpepumpe på cirkulationen af det varme 
brugsvand, og dette er normalt et tegn på at rørinstallationerne er begyndende 
tilstoppede med kalk/rust, og at man derfor ikke oplever en tilstrækkelig cirkulation 
af varmt brugsvand i anlægget. 
 
I nogle af boligerne er koblingsledningerne udført i kobberrør.  
Et enkelt sted i kælderen er der observeret blandet installation med nyere vandrør i 
kobber tilsluttet hovedforsyningsledning i galvaniseret stålrør. 
Denne blanding af galvaniserede stålrør og kobberrør har normalt medført 
tæringsskader på de galvaniserede stålrør, men der er her ikke observeret skader.  
 
Brugsvandsinstallationen som helhed vurderes ikke at være i acceptabel stand. 
 
 

5.14.3. Foranstaltninger: 

Der må forventes at skulle ofres et større beløb til udskiftning af 
vandinstallationerne i ejendommen. 
 
Til udskiftning af vandinstallationen afsættes der ca. kr. 7.200.000,- ekskl. 
moms.  
 
Vandinstallation, samlet tilstand: D  
Prioritering   Middel 
  

 
  



 

 

 

Side 49 

 

5.15. 15. Gasinstallation 

5.15.1. Konstruktioner: 

Der er ført gasinstallationer frem fra kælderetagen og videre op til køkkenerne i de 
enkelte lejligheder.  
 
I lejlighederne er der individuelle gasmålere og tilslutning til gaskomfur. 
Det er ikke i alle lejligheder, at gassen benyttes i køkkenet. 
 
Gasinstallationen er generelt bevaret i de fleste lejligheder.  
 

5.15.2. Tilstand: 

Gasinstallationer i boliger er besigtiget, og det vurderes, at gasinstallationerne 
fungerer hensigtsmæssigt.  
Ifølge oplysninger fra beboere er der ingen problemer med installationerne.  
 

Gasrør i kælder Gasmåler i bolig, ældre type 

 
Gasmåler i bolig, nyere type Gasrør afproppet i bolig efter fjernelse 

af gasmåler og gaskomfur (nu elkomfur) 
 

Gasinstallation, samlet tilstand:  A  
Prioritering   Lav 
 
 

5.15.3. Foranstaltninger: 

Der forventes ikke at skulle ofres beløb til vedligeholdelse på gasinstallationerne. 
 
Ved individuelle de- eller genmonteringer af gasmålere afholdes udgiften af den 
enkelte bruger / andelshaver. 
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5.16. 16.  Ventilation 

5.16.1. Konstruktioner: 

 
I køkkener og badeværelser er der aftrækskanaler for naturlig ventilation. 
Kanalerne er ført op i tagrum. 
I tagrum er aftrækskanaler samlet, og føres over tag i udluftningshætter. 
 
I flere boliger er der tilsluttet mekaniske ventilatorer på de naturlige aftrækskanaler, 
og dette er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i bygningsreglementet. 
 
I køkkener antages det at emhætter er tilsluttet afkast ved facader, dog er 
kanalerne gemt i installationsskakte.  
 

5.16.2. Tilstand: 

Der er ingen oplysninger om problemer med den naturlige ventilation. 
 

Aftrækskanal i tagrum Aftrækskanal i tagrum, gl. muret/støbt 
kanal med overgang til ny kanal i zink 

  
Aftrækskanaler ført over tag Køkken med emhætte tilsluttet kanal for 

naturligt aftræk 

Aftræk i køkken (lukket til) Aftræk i køkken 
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Aftræk i køkken (lukket til) Aftræk i badeværelse 

Aftræk i badeværelse med mekanisk 
ventilator  

Aftræk i badeværelse med mekanisk 
ventilator  

 
 
Aftrækskanaler fra baderum og køkkener vurderes erfaringsmæssigt, og med 
alderen taget i betragtning at være tilstoppet med snavs.  
 
 

5.16.3. Foranstaltninger: 

 
Det anbefales at kanaler renses hvert 10. år.  
 
Ventilation, samlet tilstand: A  
Prioritering  Middel 
 
Rensning af samtlige lodrette aftrækskanaler for naturlig ventilation anslås at 
koste ca. kr. 100.000 ekskl. moms.  
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5.17. 17. El / svagstrøm 

5.17.1. Forsyninger, hovedbly og tavler 

 
5.17.1.1. Konstruktioner: 

Ejendommens elforsyning kommer fra Dong. Der er indført stikledninger i 
kældrene, til ejendommens hovedbly.    
 
Fra de enkelte hovedbly er ejendomstavler og stigeledningerne forsynet. Der er 
afsat ejendomstavler i trappeopgangene, i nr. 6, 10, 30, 43, 48 og 58 samt 
undertavler i kældrene. I boligerne, er der afsat måler og gruppetavler, i entréerne. 
 
Forbruget til fællesinstallationer afregnes via målere i ejendomstavlerne, det 
samlede forbrug kendes ikke. Forbruget til erhverv og boligerne afregnes via 
målere ved de enkelte erhverv og boliger, de enkelte forbrug kendes ikke. 
Fra hovedbly er der fremført hovedledninger til tavler/gruppetavler i varmecentral, 
ejendomskontor m.v. 
 
Der er ikke blevet demonteret materiel ved gennemgangen.  
 

 
5.17.1.2. Tilstand: 

Ved besigtigelsen er der ikke observeret ulovlige installationer. 
 
De besigtigede stikledninger er i god stand. 

  
Alle stikledninger er forsynet fra kabel-
skabe, ved facaderne. Kabelskabene er 
i meget varierende stand. 

Alle stikledninger er nyere 
plastisolerede kabler. 

 
De besigtigede hovedbly er i god stand. 

  
Alle hovedbly er i god kvalitet, fabrikat 
Løgstrup. 

Alle hovedbly er afsat i kælderen, og 
udført som gulvplacerede.  
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De besigtigede ejendomstavler er i god stand. 

  
Ejendomstavle, Borups plads nr. 30 Ejendomstavle, Lundtoftegade nr. 6 
 

  
Ejendomstavle, lundtoftegade nr. 10 Ejendomstavle, Humlebækgade nr. 43 
 

  
Ejendomstavle, Stefansgade nr. 48 Ejendomstavle, Stefansgade nr. 58 
 
Den besigtigede varmecentraltavle er i rimelig stand, ejendomskontortavlen er i ringe 
stand. 

  
Varmecentraltavle Ejendomskontortavle 
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Eksisterende træklemlister og stofisolerede stigeledninger, der ikke er demonteret. 

  
Gammel træklemkasser Gammel træklemkasser 
 

  
Gammel træklemkasse med 
stofledninger 

Gammel træklemkasse med 
stofledninger  

 

 

5.17.1.3. Foranstaltninger: 

Flere steder er der lidt med fastgørelser, der ikke er udført korrekt, men ud over 
dette vurderes elinstallationerne generelt at være i rimelig fornuftig stand.  
 
Alle gamle træklemkasser og stofisolerede ledninger der ikke anvendes, skal 
demonteres og fjernes snarest muligt. Gennemføringer skal lukkes. 
 
Installationen vurderes at have tilstrækkelig kapacitet, og opfylde nutidige krav. 
Dog bør hovedbly, hovedtavler og undertavler efterses. Så manglende beslag, 
skruer, afdækninger mv. bliver udskiftet/monteret. 
Opmærkning af installationer og tavler de steder det mangler. 
 
Dong skal kontaktes, med oplysning om at deres kabelskab nr. 5804 er 
beskadiget. 
 
Stikledninger, samlet tilstand: G  
Prioritering   Normal 
 
Hovedledninger, samlet tilstand: G  
Prioritering   Normal 
 
Stigeledninger, samlet tilstand: A  
Prioritering   Normal 
 
Hovedbly, samlet tilstand:  G  
Prioritering   Normal 
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Ejendomstavler, samlet tilstand: A  
Prioritering   Normal 
 
Undertavler, samlet tilstand:  A/R  
Prioritering   Middel/Høj 
 
Demontering og affaldshåndtering af gamle træklemkasser og stofisolerede 
ledninger i kældrene ca. kr. 100.000,- ekskl. moms. 
 
Lukning og brandlukning af gamle huller og gennemføringer i kældrene ca. 
kr. 75.000,- ekskl. moms. 
 
Fastgørelse af installationer i kældrene ca. kr. 100.000,- ekskl. moms. 
 
Udskiftning af tavle i ejendomskontor ca. kr. 10.000,- ekskl. moms. 
 
Opmærkning af tavler generelt, hvor der mangler ca. kr. 20.000,- ekskl. 
moms. 
 
Der skal reserveres et rådighedsbeløb til nødvendig og løbende vedligeholdelse. 
Der afsættes kr. 50.000,- ekskl. moms.  
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5.17.2. Fællesinstallationer 

 
5.17.2.1. Konstruktioner: 

Ejendommen er forsynet med installationer der har været renoveret/udskiftet flere 
gange. Samt flere nyere installationer. Installationerne er fremført i kældrene, til 
fordeling i ejendommen. 
 
Enkelte installationer er også fremført i loftrummene.  
 
Fra ejendomstavlerne er der fremført forsyninger til kraftinstallationer, 
lysinstallationer mv. i ejendommen. 
 
Der er ikke blevet demonteret materiel ved gennemgangen. 
 
 

5.17.2.2. Tilstand: 

Ved besigtigelsen er der observeret ulovlige installationer. 
 
Generelt er installationerne i fornuftig stand, der ligger bare stadig en del 
installationer der ikke er blevet vedligeholdt. Og en del installationer der ikke er 
blevet demonteret, i forbindelse med der er etableres nye installationer.  
 
I forbindelse med etablering af de nye installationer, tavler, kontakter mv. der er 
blevet udført forudsættes det normalt, at installationerne bliver kontrolleret, 
gennemmålt, og at eventuelle ulovlige installationer bliver udskiftet.  

 
Installationer i ejendommen. 

  
Forsyning til gårdbelysning Forsyning til gårdbelysning 
 

  
Gamle stålrør Løse installationer 
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Tjærearmeret kabel Løse installationer 
 

  
Løse installationer Gamle stålrør  
 

  
Gamle stålrør Blandede installationer 
 

  
Løse installationer Løse installationer 
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Løse installationer Løse installationer 
 

  
Løs dåse Løse installationer 
 

  
Gamle stålrør Løse installationer 
 

  
Løse installationer Løse installationer 
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Løse installationer Løse installationer 
 

  
Løse låg Fugt problemer ved tavle 
 

  
Fugt problemer ved føler Gamle døde installationer 
 

  
Forlængelse af installation ved kontakt Gamle døde installationer 
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Gamle døde installationer Blanke ledningsender i kabelbakke 
 

  
Fugt problemer, fastgørelse rustet væk Fugt problemer, fastgørelse rustet væk 
 

  
Løse installationer Fugt problemer ved tavle, løse 

installationer 
 

  
Føringsvej i port, Humlebækgade Gammel indstøbt dåse i port, 

Humlebækgade 
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Gamle stålrør med stofledninger Gamle stålrør med stofledninger 
 

 
5.17.2.3. Foranstaltninger: 

Defekte elinstallationer skal udskiftes i hele ejendommen.  
 

Gamle døde installationer skal demonteres og affaldshåndteres i hele 
ejendommen. 
 
Installationer i kældre samlede tilstand: R  
Prioritering Høj 
 
Installationer på facader, i porte og opgange 
samlede tilstand: A  
Prioritering Middel 
 
Installationer i ejendomslokale, samlede tilstand: D  
Prioritering Høj 
 
Installationer i varmecentral, samlede tilstand: D  
Prioritering Høj 
 
 
Udskiftning af defekte installationer i kældre ca. kr. 550.000,- ekskl. moms. 
 
Udskiftning af defekte installationer på facader, i porte og opgange ca. kr. 
45.000,- ekskl. moms. 
 
Udskiftning af defekte installationer i ejendomslokale ca. kr. 25.000,- ekskl. 
moms. 
 
Udskiftning af defekte installationer i varmecentral ca. kr. 35.000,- ekskl. 
moms. 
 
Der skal reserveres et rådighedsbeløb til nødvendig og løbende vedligeholdelse. 
Der afsættes kr. 50.000,- ekskl. moms. 
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5.17.3. Svagstrømsinstallationer 

 
5.17.3.1. Konstruktioner: 

Der er antenne-, telefon- og internetforbindelser i de besigtigede boliger.  
 
Der er etableret Parknet i ejendommen, med krydsfelter placeret i kældrene. 
Installationerne er fremført under lofter i kældrene, i trækrør, og her fra op i 
boligerne 
 

5.17.3.2. Tilstand: 

Ved besigtigelsen er der observeret ulovlige installationer. Der er krav til at bolignet 
installationer fremføres i 100 % lukkede føringsveje, så det ikke er muligt at kunne 
koble sig ind på dem.   
 
Anlæggene for antenne-, tele- og internetinstallationer er nyere og er i rimelig 
funktionel stand. 
 
Der er dog flere installationer og trækrør, der ikke er fastgjort forsvarligt til lofter og 
vægge. Samt flere steder hvor installationerne hænger løst.  
 
Dørtelefonanlæg er placeret ved ejendommens opgangsdøre, og der er ingen 
oplysninger om problemer med dørtelefoner. 
 
Adgangskontrolanlæg er placeret ved ejendommens adgangsveje, døre, porte 
mv., og der er ingen oplysninger om problemer med dørtelefoner 

 
 
Bolignet installationer i kældre. 

  
Gennemføringer uden brandlukning Trækrør ophængt under VVS-rør 
 

  
Installationer fremført uden føringsvej Installationer fastgjort til VVS-rør 
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Trækrør ligger løst ovenpå VVS-rør Gennemføring uden brandlukning 
 

  
Trækrør ligger løst ovenpå VVS-rør Trækrør hænger løst under loftet 
 

  
Trækrør med stærk og svagstrøm 
blandet 

Delvis fastgjort trækrør under loft 

 

  
Trækrør med stærk og svagstrøm 
blandet 

Trækrør med stærk og svagstrøm 
blandet 
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Bolignet installationer i boliger. 

  
Bolignet udtag i bolig Bolignet udtag i bolig 
 

  
Bolignet udtag i bolig Bolignet udtag i bolig 
 
Porttelefon og adgangskontrolsystem i ejendommen. 

  
Siedle dør tableau, venstre side (med 
læser) 

Siedle dør tableau, højre side 

 

  
Læser ved kælderdør Læser afsat ved port 
 



 

 

 

Side 65 

  
Svarapparat i bolig Svarapparat i bolig 
 

  
Styretavler afsat på væg i kælder Styretavler afsat på væg i kælder 
 

  
Styretavler afsat på væg i kælder Styretavler afsat på væg i kælder 
 
 

5.17.3.3. Foranstaltninger: 

Krav til respektafstande er ikke overholdt. Der ligger stærkstrømskabler sammen 
med svagstrømsledningerne i de fleste trækrør under lofterne i kældrene.  
 
Det skal vurderes hvor mange kabler der skal omlægges. 
 
Krav til ophæng og fastgørelse af installationer er ikke overholdt. Flere 
installationer hænger i sig selv, og er slet ikke fast gjort. Hvilket belaster 
svagstrømsledningerne i en sådan grad, at de direkte tager skade af det.  
 
Alle trækrør og installationer skal fastgøres iht. reglerne, til faste bygningsdele.  
 
Krav til lukkede føringsveje på bolignet installationer. Parknet skal kontaktes, for at 
sikre dette bliver udført korrekt. 
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Bolignet installationers samlede tilstand:  A  
Prioritering    Middel 
  
Bolignet kabling/føringsvejenes samlede tilstand: A  
Prioritering    Høj 
 
Porttelefoninstallationers samlede tilstand: A  
Prioritering    Normal 
 
Adgangskontrolinstallationers samlede tilstand: A  
Prioritering    Normal 
 
Udgifter til eventuelle forbedringer af antenne-, telefon- og internetforbindelser i 
boligerne påhviler normalt den enkelte beboer. 
 
Udbedring af føringsveje, fastgørelse af trækrør til lofter ca. kr. 100.000,- 
ekskl. moms. 
 
Udbedring af føringsveje, lukning af føringsveje ca. kr. 150.000,- ekskl. moms. 
 
Udbedring af føringsveje, gennemgang af kanaler i opgange ca. kr. 20.000,- 
ekskl. moms. 
 
Der skal reserveres et rådighedsbeløb til nødvendig og løbende vedligeholdelse. 
Der afsættes kr. 50.000,- ekskl. moms. 
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5.17.4. Belysningsanlæg 

 

5.17.4.1. Konstruktioner: 

De fælles belysningsanlæg er udendørs belysning på ejendommen og i gården. 
Belysningsanlæg på hovedtrapper og bagtrapper. Belysningsanlæg i kældergange 
og porte/gennemgange. Belysningsanlæg i loftrum er delvis demonteret.  
 
Anlæg til belysning styres af pirfølere og skumringsrelæ. Flere installationer er 
stedsebrændende. 
 

5.17.4.2. Tilstand: 

Ved besigtigelsen er der observeret ulovlige installationer. Fritsiddende/blottede 
lyskilder, som ikke er lovlige i fællesadgangsveje. 
 
Generelt er belysningsinstallationerne i rimelig funktionel stand. Der er ved 
besigtigelsen dog registreret rigtig mange defekte belysningsarmaturer.  

 
Belysningsarmaturer i ejendommen. 

  
Loft og væg belysningsarmatur, 
bagtrappe 

Loft og væg belysningsarmatur, kælder 

 

  
Loft og væg belysningsarmatur, kælder Loft og væg belysningsarmatur, kælder 
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Loft og væg belysningsarmatur, kælder Loft og væg belysningsarmatur, kælder 
 

  
Loft og væg belysningsarmatur, kælder Loft og væg belysningsarmatur, kælder 
 

  
Loft og væg belysningsarmatur, kælder Loft og væg belysningsarmatur, kælder 
 

  
Loft & væg belysningsarmatur, 
hovedtrappe 

Stænktæt armatur i varmecentral, uden 
front/skærm 
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Loft & væg belysningsarmatur, 
hovedtrappe 

Loft & væg belysningsarmatur, 
hovedtrappe 

 
Belysningsarmaturer i loftrum. 

  
Loft og væg belysningsarmatur, loft Kugleglas belysningsarmatur, loft 
 
Belysningsarmaturer i gården. 

  
Belysningsarmatur til væg, 
Rørhat/Quarto 

Belysningsarmatur til væg, 
Rørhat/Quarto 

 

  
Belysningsarmatur til stolpe, Rødhætte Belysningsarmatur til stolpe, Rødhætte 
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Belysningsarmatur til stolpe, Rødhætte Sti belysning i gården, Pullert 

 

 

5.17.4.3. Foranstaltninger: 

Defekte belysningsarmaturer skal udskiftes i hele ejendommen.  
 

Gamle døde installationer skal demonteres og affaldshåndteres i hele 
ejendommen. 
 
Belysningsanlægs på trapper samlede tilstand: A  
Prioritering    Normal 
 
Belysningsanlægs i kældre samlede tilstand: R  
Prioritering    Høj 
 
Belysningsanlægs i loftrum samlede tilstand: R  
Prioritering    Høj 
 
Belysningsanlægs på facader samlede tilstand: G  
Prioritering    Normal 
 
Belysningsanlægs i gården, samlede tilstand: A  
Prioritering    Normal 
 
 
Udskiftning af defekte belysningsarmaturer i trapperum ca. kr. 50.000,- ekskl. 
moms. 
 
Udskiftning af defekte belysningsarmaturer i kældre ca. kr. 350.000,- ekskl. 
moms. 
 
Afkobling og demontering af gamle belysningsarmaturer og installationer i 
loftrum ca. kr. 50.000,- ekskl. moms. 
 
Gennemgang af Rødhætte stolpearmaturer, for at sikre der ikke er overgang i 
dem samt udskiftning til LED lyskilder ca. kr. 25.000,- ekskl. moms. 
 
Der skal reserveres et rådighedsbeløb til nødvendig og løbende vedligeholdelse. 
Der afsættes kr. 50.000,- ekskl. moms. 
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5.17.5. Elinstallation i lejligheder 

 

5.17.5.1. Konstruktioner: 

I de besigtigede lejligheder er gruppetavlerne ældre, nyere og helt nye. 
Gruppetavlerne er generelt udstyret med HPFI men kun HFI-relæ. Der blev kun 
registreret manglende beskyttelses relæ i en enkelt bolig. 
 
Elinstallationerne er generelt af meget forskellig standart fra lejlighed til lejlighed. 
Flere har stadig de gamle stofisolerede ledninger og flere er løbende blevet 
renoveret og enkelte er helt ny istandsatte. 
 
Der er antenne-, telefon- og internetforbindelser i de besigtigede boliger.  
 

5.17.5.2. Tilstand: 

Generelt er installationerne i fornuftig stand, i boligerne. Der er selvfølgelig 
undtagelser, hvor installationerne er i nedslidt stand.  
 
Flere af de besigtigede boliger, stadig er forsynet via de gamle stålmålerrammer. 
Denne type målerramme bør udskiftes inden for en kortere årrække. 
 
I enkelte lejligheder befinder der sig ødelagte stikkontakter og afbrydere som skal 
udbedres.  Ved berøring og/eller brug af kontaktmateriellet, vil der være risiko for 
elektrisk stød. 
 
Hvor der befinder sig HFI-relæer bør disse udskiftes til HPFI, for at øge 
personsikkerheden. 
HPFI-relæer skal testes om de er funktionsdygtige minimum to gange årligt. 
 
I forbindelse med etablering af ny installation, tavler/kontakter forudsættes det, at 
installationerne er kontrolleret, gennemmålt, og at eventuelle ulovlige installationer 
er afhjulpet.  
 
Til boliger hvor der stadig er de gamle stofisolerede ledninger. Vil vi oplyse om, at 
der kan være brandfare ved stadig at holde liv i denne nedslidte installation.  
 
Ved besigtigelsen blev der observeret enkelte ulovlige installationer.  
 
 

Boliger. 

  
Gruppetavle i bolig Træklemkasse i bolig 
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Gruppetavle i bolig, under ombygning Gruppetavle i bolig 
 

  
Gruppetavle i bolig, under ombygning Gruppetavle i bolig 
 

  
Nye plastisolerede ledninger Gamle stofisolerede ledninger 
 

  
Nyere FUGA afbryder i træunderlag FUGA afbryder uden dæksel og nyere 

stikkontakt med jord 
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Nyere FUGA lysdæmper og stikkontakt Nyere FUGA afbryder og stikkontakt 
 

  
Gammel bakelit stikkontakt i 
træunderlag 

Gammel minitangen, afbryder 

 

  
Gammel minitangen, afbryder og stikk. Gammel minitangen, stikkontakt 
 

5.17.5.3. Foranstaltninger: 

Foranstaltninger i boligerne, er noget den enkelte beboer står for. 
 

Gruppetavler bør udskiftes til nye dobbelt-isolerede gruppetavler, da flere af de 
besigtigede boliger stadig er forsynet via de gamle enkeltisolerede 
stålmålerrammer. Ved udskiftning, skiftes både målerramme og gruppetavle, nyere 
gruppemateriel kan evt. genbruges. 

 
Gamle stofisolerede ledninger skal skiftes hurtigst muligt. Da deres isolerende 
evne er væk, og de kan forudsagde kortslutning og brand. 

 
Alle gruppetavler skal være udstyret med et beskyttelses relæ. 

 
Elinstallation i lejligheder, plastisolerede  
Kabler og ledninger samlet tilstand:  G/A  
Prioritering    Normal 
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Elinstallation i lejligheder, stofisolerede  
Kabler og ledninger samlet tilstand:  D/R  
Prioritering    Høj 

 
Måler og gruppetavler i lejligheder  
med gamle rammer, samlet tilstand:  D/R  
Prioritering    Middel 

 

Måler og gruppetavler i lejlighed uden  
beskyttelses relæ, samlet tilstand:  R  
Prioritering    Høj 

 

 
Udskiftning af måler og gruppetavle ca. kr. 6.500,- ekskl. moms, og 1 stk. er 
medtaget i den 10-årige vedligeholdelsesplan, såfremt det skal udføres i en 
lejelejlighed. 

 
 

Det må forventes, at der skal ofres beløb på almindelig vedligeholdelse og 
istandsættelse de næste mange år, ind til de sidste installationer er blevet 
udskiftet/renoveret. 
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5.18. 18. Øvrige ombygningsarbejder 

Generelt:  
De bærende bygningsdele under nedenstående punkter er beskrevet andre 
steder i rapporten. 

 

5.18.1. Ejendomskontoret: 

 

5.18.1.1. Konstruktioner 

Ejendomskontoret ligger i stueetagen. 
Vægge er malede hvide. 
Gulv er i beton 
Loftet er med et træbjælkelag afsluttet med puds.  
Der er kælder tilknyttet ejendomskontoret. 

 

5.18.1.2. Tilstand 

Ejendomskontoret er generelt i ringe til udmærket stand. 
I kælderen er der placeret en håndvask med en hane under. Der er ikke noget 
gulvafløb, hvilket tydeligt er at se i betonen der har taget skade. Det er tydeligt 
at se at gulvet jævnligt bliver vandbelastet. Der bør etableres et gulvafløb og 
rummet bør vådrumssikres hvis man skal opfylde det tilsyneladende behov. 
Etableres et gulvafløb ændres rummet til et vådrum der skal vådrumssikres for 
at opfylde det nuværende bygningsreglement.   

 
 

Håndvask i ejendomskontorets kælder Vandpåvirkning af gulvet. 

 

 
5.18.1.3. Foranstaltninger  

Man bør etablere et gulvafløb under vasken og lave en vådrumssikring af 
rummet der opfylder nutidens krav og vejledninger. Vådrumssikringen skal 
foretages på hele gulvet samt på væggen bag vasken, 50cm til hver side.   
 
Ejendomskontorets samlede tilstand D/A 
Prioritering   Normal 
 
Nyt gulvafløb, ca. kr. 30.000 ekskl. moms. 
 
Etablering af vådrum, ca. kr. 55.000 ekskl. moms. 
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5.18.2. Kiosken: 

 
5.18.2.1. Konstruktioner: 

Kiosken ligger i stueetagen. 
Vægge er malede hvide. 
Vinduerne er udskiftet i år 2009 
Gulv er med fliser 
Loftet er med et træbjælkelag afsluttet med puds.  
Trappen er udført i beton. 

 
 

5.18.2.2. Tilstand: 

Bygningsdele i kiosken er generelt i en udmærket stand. 
 

Man bør overveje om man vil lave malerudbedringer af væggene, da pudsen 
omkring de nye vinduer er fremtræden og da de generelt trænger til maling. 
Dette er dog kosmetiske forbedringer.  

 

Puds omkring vindue 

 
 

5.18.2.3. Foranstaltninger: 

Der ingen særlige foranstaltninger udover dem, der er beskrevet i andre afsnit. 
 
Kioskens samlede tilstand:  A  
Prioritering   Lav 
 
Maling af vægge og lofter, ca. kr. 50.000 ekskl. moms.  
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5.18.3. Le Quattro Stagioni: 

 
5.18.3.1. Konstruktioner: 

Pizzeriaet ligger i stueetagen 
Vægge er malede med motiver som udsmykning til pizzeriaet. 
Vinduerne er skiftet i år 2009. 
Gulv er med terrazzo. 
Loftet er med et træbjælkelag afsluttet med puds.  
Trappen er beklædt med fliser i tegl. 
Kælderen er med gulv i beton og loft med træbjælkelag afsluttet med puds. 

 
5.18.3.2. Tilstand: 

Bygningsdele er generelt i en udmærket stand.  
Gulvets terrazzo ses med flere revner. Revner i gulvet på et sted som Le Quattro 
Stagioni, hvor der kommer mange mennesker ind fra gaden af giver anledning til 
at der bliver trådt meget vand og salt ind i vinterperioden. Når der er revner i 
gulvet vil vandet og saltet have mulighed for at trænge længere ind i 
konstruktionerne. 

 

Revne i terrazzo Revne i terrazzo 

 
 

5.18.3.3. Foranstaltninger: 

Man bør overveje at udbedre revnerne i terrazzoen. 
Der er derudover ingen særlige foranstaltninger udover dem, der er beskrevet i 
andre afsnit. 

 
Le Quattro Stagioni’s samlede tilstand: A  
Prioritering   Normal 

 
Udbedring af terrazzo ca. kr. 10.000 ekskl. moms. 

(under forudsætning af at de eventuelle bærejern i dæk er intakte) 
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5.18.4. Thai Sports Massage: 

 
5.18.4.1. Konstruktioner: 

Massage klinikken ligger i stueetagen 
Vægge er malede. 
Vinduerne er skiftet i år 2009. 
Gulv er belagt med tæpper 
Loftet er beklædt med akustik gipspladelofter. 
Trappen er i beton. 

 
5.18.4.2. Tilstand: 

Bygningsdelene er generelt i en udmærket stand.  
 
5.18.4.3. Foranstaltninger: 

Der er ingen særlige foranstaltninger udover dem, der er beskrevet i andre 
afsnit. 

 
Massageklinikkens samlede tilstand: A  
Prioritering   Normal 
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5.18.5. Cafe Fatamorgana:  

 
5.18.5.1. Konstruktioner: 

Cafeen ligger i stueetagen 
Vægge er malede. 
Vinduerne er skiftet i år 2009. 
Gulv er trægulv. 
Loftet er træbjælkelag med puds. 
Trappen er i beton. 

 
5.18.5.2. Tilstand: 

Bygningsdelene er generelt i en udmærket stand.  
 
5.18.5.3. Foranstaltninger: 

Der er ingen særlige foranstaltninger udover dem, der er beskrevet i andre 
afsnit. 

 
Cafeens samlede tilstand:  A  
Prioritering   Normal 
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5.19. 19. Private friarealer 

5.19.1.1. Konstruktion: 

Gården er et fælles gårdanlæg for karréen. 
 

Gården er rundt langs bygningen belagt med fliser, med flere store og mindre 
bede med planter og små træer op langs facaden. 

 
I det fælles gårdrum er der cykel p-pladser ved hver af affaldsstationerne.  

 
Affaldsstationerne er bygget op i trykimprægneret træ overdækket som en 
pergola, med en størrelse der giver plads til otte affaldscontainere.  

 
I gården står også et aflåseligt skur der er opbygget med et stolpeskelet i træ, 
med bølgetag og nedløb og tagrender i zink. Væggene er konstrueret med 
plader i eternit og en beklædning i træ som affaldsstationerne. 

 
Rundt i gårdrummet er der indrettet mindre hyggekroge med borde og bænke. 
Et enkelt sted er der placeret bænke under en pergola. Ved siden af en lille dam.  

 
I midten af gårdrummet ligger et stort fælles haveanlæg med træer, buske, bede 
og græsareal, hvor der er fælles legepladser. Udover legepladserne er der lavet 
en indhegnet basket- og fodboldbane med hegn af galvaniseret stål og 
asfaltbelægning.  

 
Ved den ene legeplads er placeret et plankeværk rundt om legeområdet. 

 
Der er rundt om haveanlægget lavet en vandrende i beton der leder regnvand 
ned i brønde.  

 
 
 
5.19.1.2. Tilstand: 

Gårdanlægget er i udmærket tilstand. 
 

Fliserne er generelt set pæne, til trods for at de flere steder er revnede.  
Enkelte steder er fliserne lavbegroet som tegn på at vandet ikke bliver ledt 
ordentligt væk og ned i vandrenden. Dette er især tydeligt hvor vandet fra 
altanerne bliver ledt direkte ud på fliserne uden en vandrende. 

 

Lavbegroet flisebelægning ved 
udmunding af altan nedløb 

Revner i gårdens flisebelægning  

 
 

Bede og planter langs bygningen er generelt i udmærket stand. 
 

Ved renderne er der generelt en smule blade og grene. 
 



 

 

 

Side 81 

På affaldsstationerne er flere af de vandrette beklædningsbrædder er knækket 
eller helt faldet af, hvilket giver skuret et fattigt udtryk. Dette har dog kun 
arkitektonisk betydning.  

 
 

Affaldsstation Manglende beklædning på 
affaldsstation 

  
Haveanlægget er pænt vedligeholdt, med gode muligheder for leg og ophold.  
Plankeværk mellem hyggekroge og legeplads, fremstår pænt og intakt. 

 

Legeplads med plankeværk Haveanlæg med sø og pergola 

 
 
5.19.1.3. Foranstaltninger: 

Vandrender bør etableres i gårdbelægningen, de steder hvor nedløbene fra 
altanerne fører vand ud på belægningen. 
Man bør afrense fliserne for lav og alger i de områder hvor de er påvirkede i høj 
grad. 
Knækkede fliser bør udskiftes. 

 
Legepladsen skal årligt aht. til sikkerhed efterses af en legepladskonsulent. Hvis 
ikke foreningen har en service aftale, bør de etablere en. 

  
Man bør opsætte ny træbeklædning på affaldsstationer hvor denne er knækket 
eller faldet af. 
Opfriskning af træet på skure, affaldsstationer og plankeværk bør som minimum 
males eller behandles med træbeskyttelse i den nærmeste fremtid og 
vedligeholdes ca. hvert 10.år. 

 
Pergolaen er i bedre stand, men kan med fordel blive vedligeholdt samtidig med 
de øvrige træbaserede konstruktioner.  

 
Vandrenderne bør renses med jævne mellemrum for grene og blade. 

 
Fællesarealets samlede tilstand: A  
Prioritering   Lav 

 
Legepladsernes samlede tilstand: A 
Prioritering:   Normal 
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Haveanlægets samlede tilstand: A 
Prioritering   Lav 

 
Ny vandrende i belægning ved udløb af altan nedløb, 46 stk, ca. kr. 
300.000 ekskl. moms. 

 
Udskiftning af ødelagte fliser i flisebelægning afsættes der ca. kr. 20.000 
ekskl. moms. 

 
Partiel afrensning af flisebelægning, ca. kr. 10.000 ekskl. moms. 

 
Udskiftning af ødelagt træbeklædning på skur, ca. kr. 15.000 ekskl. 
moms. 

 
Malervedligehold af skur, affaldsstationer, ca.kr. 80.000 ekskl. moms. 

 
Malervedligehold af plankeværk ved legeplads, ca. kr. 17.000 ekskl. 
moms. 

 
 
 

5.20. Byggeplads 

Det skal påregnes, at der i forbindelse med istandsættelsesarbejderne påløber 
udgifter til oprettelse af byggeplads, herunder forsyningstilslutninger til skure, 
containere m.m. 
 
I budgetark afsættes et beløb byggeplads + stillads, som er skønnet ud fra 
aktiviteterne. 

 
 

 


