
A/B Borups Plads – projekt vedr. udskiftning af stigestrenge og faldstammer 

 

Dette projekt er blevet igangsat på baggrund af anbefalinger i den vedligeholdelsesplan, der blev udarbejdet 
for foreningen i 2017.  

Beslutningen om at finde en rådgiver og efterfølgende igangsætte projektet er truffet på ordinære 
generalforsamlinger 2017 og 2020.  

Vores valgte rådgiver, OBH Rådgivende Ingeniører, har erfaring fra flere lignende projekter. I deres 
gennemgang af foreningen har de konstateret, at det er muligt at reline/strømpefore vores faldstammer, hvilket 
har den store fordel, at gulve/lofter derved ikke skal brydes op. Endvidere vil vi skulle være uden afløb i langt 
kortere tid, end hvis vi var nødt til at skifte dem ud. Strømpeforingen forventes at have samme levetid som nye 
faldstammer.  

Stigstrenge/vandrørene skal skiftes, da de er gamle, og der endvidere er flere steder, hvor rørene er af 
forskellige materialer og derfor ældes forskelligt. Standen i de nuværende rør medfører, at der er udfordringer 
med vandtrykket og temperaturen på det varme vand flere steder i foreningen. Dette forventes at blive 
væsentligt forbedret efter udskiftningen af rørene – dels pga. af øget kapacitet i rørene og dels pga. det 
trykforøgeranlæg, som installeres i forbindelse med projektet.  

De fremtidige vandrør til køkkenerne vil blive ført i samme føringer, som de eksisterende, og der vil fremover 
ikke være behov for at føre rør hen langs loftet på 3. sale ud til badeværelse/toilet.     

Vandrørene i toiletterne føres op i den ene side af opgangene med afgreninger ind til naboen på hver etage. 
De fremtidige vandrør vil, hvor det er muligt, blive flyttet ud på bagtrappen, således at rørføringer i 
lejligheder og lejlighedsskel undgås mest muligt. 

Projektet 

Projektet forventes udført i 2021. Planen er, at der udføres arbejder i 3 opgange ad gangen og vare ca. 3 uger 
fra start til slut. Når der arbejdes i vores opgang, skal vi forvente, at være uden vandforsyning i 3 uger. Der vil 
blive opsat en midlertidig vandforsyning i bagtrappen, så man kan hente vand til kaffe, madlavning, opvask, 
m.v. Vi skal forvente at være uden afløb i 3-4 dage, mens reliningen/strømpeforingen pågår. Der vil blive opsat 
toilet- og badevogne på Humlebækgade. Én vogn pr. opgang.  

Se yderligere info i referat fra beboermødet samt slides fra samme møde fra OBH. Og derudover vil der 
selvfølgelig løbende komme yderligere information om projektet.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Referat: Beboermøde i AB Borups Plads vedr. nye faldstammer og stigestrenge 

Dato: torsdag den 26. november 2020 klokken 18.30, Nørrebro Hallen 

 

1. Velkomst v. formand for AB Borups Plads bestyrelse, Janna Linn Grunth 

Janna bød velkommen til beboermøde på vegne af bestyrelsen, Andelsbo og OBH Rådgivende Ingeniører 
(herefter benævnt OBH). Line fra Andelsbo deltog som ordstyrer.  

Baggrund for at skifte foreningens faldstammer og stigestrenge er, at rørene er meget gamle og ikke har været 
udskiftet siden bygningen blev opført i 1923. Tiltagende problemer med vandskader i foreningen, som følge 
af gamle stigestrenge og faldstammer. De gamle rør medfører lavt vandtryk og lave vandtemperaturer i de dele 
af foreningen, som er placeret langt væk fra Borups Plads. 

OBH er valgt som rådgiver på projektet efter en grundig udbudsrunde gennemført i foråret 2020. 

 
2. Introduktion til projektet v. OBH Rådgivende Ingeniører 

Til stede fra OBH var: Jan Reymond Jørgensen, byggeleder og tilsyn. Nicolai Vetke Clausen, VVS-ingeniør, 
Ole Damsgaard Danielsen, souschef.  

OBH vil fungere som rådgiver på den kommende renovering af faldstammer og stigestrenge, som skal foregå 
i 2021. OBH forventer at sende opgaven i udbud inden jul, og det forventes at der er indgået kontrakt med 
byggefirma i starten af februar 2021. 

OBH præsenterede projektet, herunder arbejdets indhold, foreløbig tidsplan, proces, forventet gener for 
beboere i lejligheder samt plan for opstilling af byggeplads og toilet/badevogne. Se vedlagte slides fra 
beboermøde.  

Det forventes, at hele projektet kommer til at løbe fra starten af marts 2021 og afsluttes til oktober 2021. 

Alle lejligheder vil modtage individuelle papirer med præcis beskrivelse af, hvad der skal laves i den 
pågældende lejlighed. Det forventes, at disse papirer omdeles i postkasser i januar 2021 til alle beboere. 
Projektet er udarbejdet, så arbejderne er så begrænsede som muligt, f.eks. med genbrug af eksisterende 
rørføringer, ingen nye huller i bordplader, m.v.  

Fremmødte beboere stillede løbende spørgsmål til projektet. 

Bestyrelsen har oprettet en mailadresse, hvor beboere løbende kan stille spørgsmål til projektet. Mailadressen 
er faldstamme@borupsplads.dk. Bestyrelsen vil sammen med OBH og den kommende entreprenør bestræbe 
sig på at holde alle beboere opdateret om processen løbende, og svare på de konkrete spørgsmål som vil opstå 
i sådan et stort projekt. Alle informationer vil også blive lagt på hjemmesiden under fanen ”faldstamme og 
stigstrengsprojekt”.   

Omfang af efteretablering: Når håndværkerne er færdige i hver enkelt lejlighed, vil det blot væres finish-
arbejder, der mangler. Dvs. at der vil være klar til, at beboer kan male og sætte eventulle nedtagne fliser op 
igen. Håndværkerne sørger for at genetablere korrekt vådrumssikring omkring rør i badeværelse.  

 

 

 



Spørgsmål stillet løbende i løbet af mødet:  

 
1. Velkomst v. formand Janna 
2. Introduktion til projektet v. OBH-gruppen 

Præsentation af projektet:  
• Stigestrenge er de rør, som der løber vand i i lejlighederne.  
• Tidsplanen: Inden jul der bliver sendt udbud ud. (vi forventer at have indgået kontrakt den 5. 

februar 2021). Byggestart den 17. februar – byggepladsen tilrigges. Der startes i de første 
lejligheder den 1. marts. Forventet afslutning den 8. oktober 2021. 

• Der er tre opgange i gang ad gangen – det bliver forventet at håndværkere skal være i lejlighederne 
i tre uger.  

• Generelt  
• Brugsvand: 3 uger- Toiletvand i tre-5 dage. Der bliver lavet en tappehane ude på bagtrappen, hvor 

man kan hente vand. 
• Der bliver en periode hvor der vil være lukket for vandforsyningen. 
• Beboere bliver varslet 1 og 3 uger, før håndværkerne kommer. 
• Adgang sker via bagtrapper.  
• Forventet rute – der tages udgangspunkt i varmecentralen, som ligger under Borups Plads 26; 

Borups plads via Lundtoftegade til Humlebækgade (til porten) og så igen fra Borups Plads via 
Stefansgade til Humlebækgade (til den anden side af porten). 

• Vi forventer at sende 1-sides papirer vedrørende arbejder i den specifikke lejlighed ud i januar 
2021 til alle beboere. Bliver lagt i alles postkasser. Man må gerne vende tilbage med eventuelle 
kommentarer, hvis der er noget, der skulle være blevet fejlregistreret.  

OBH-Gruppen gennemgår projektet – de viser slides. Slides vil blive sendt ud/lagt på hjemmesiden.  

 

Spørgsmål (med fed) & svar/uddybninger (ikke med fed):  

Kan det ikke være en idé at reline helt op til femte sal, hvor faldstammerne slutter? Bestyrelsen tager til 
efterretning og undersøger nærmere med OBH.  

Kan man ikke installere de nye vandrør og så demontere de gamle bagefter, så vi kan beholde 
vandforsyningen? Det er tiltænkt at benytte de eksisterende huller/gennemføringer til de nye rør, så der ikke 
skal laves nye huller. Så det kan desværre ikke lade sig gøre.  

Hvad med hjemmearbejde i perioden? Man kan godt være i lejligheden, selvom der bliver arbejdet. Der 
vil dog forekomme larm, da der udføres arbejde. Det vil nok være nemmest, at man ikke der, men det er op 
til den enkelte.  

Hvis man overvejer at renovere skal man så vente? Ja, det vil være en god ide.  

Hvad med sænkede lofter i køkken og bad? Hele loftet bliver ikke pillet ned, og det genetableres efter endt 
arbejde. Og hvad skal der ske med rør på badeværelse? Hvis rør er i en rørkasse, bliver de skåret, hvor 
man kan komme til, og rørene efterlades ”døde” i rørkassen/over loft, så rørkasser ikke skal 
demonteres/genmonteres.    

Bestyrelsen undersøger om vi kan få noget energitilskud til projektet. 

Hvordan bliver vandregningen fordelt, når vi skal have brugsvand? Det skal bestyrelsen undersøge.  



Er der mulighed for individuel vejledning? Købet af et dødsbo – mangler badeværelse. Nej, det skal 
man selv sørge for uden for projektet.  

Er der lagt luft ind i tidsplanen? Ja, der er indregnet påskeferie, sommerferie, m.v. Der er endvidere 
indlagt dagbøder i tidsplanen – for hver dag en opgang bliver forsinket, hvilket gerne skulle mindske risikoen 
for forsinkelser, selvom der selvfølgelig kan forekomme udforudsete ting. 

Hvor mange klinker og fliser skal ned? Det er næsten umuligt at få dem ned uden at de går i stykker, men 
håndværkerne vil gøre deres bedste. Der bliver også sørget for vådrumssikring – der kommer kun til at 
mangle finish (et par fliser), som beboeren selv skal sørge for at reetablere. Der bliver ikke malet eller sat 
fliser op efter endt arbejde i de enkelte lejligheder. Den del er ikke med i projektet. Der bliver sat filt op – 
gjort klar til maling og reetableret evt. vådrumsmembran.   

Hvor meget arbejde, skal der laves i køkkener? Køkkenskabe med vandrør i skal demonteres, så 
håndværkerne kan komme til. Samme gælder før eventuelle rørkasser. Demontering og genmontering af 
skabe og rørkasser er en del af projektet. Det forventes, at bordplader forbliver monterede, og at de 
eksisterende huller i bordplader genbruges og afsluttes med en roset. Håndværkerne kommer også ud og 
laver en før-registrering i lejlighederne, så omfang af demontering/genmontering er helt klarlagt.  

Må man selv demontere sine fliser? Det må man godt gøre selv. Det skal aftales med byggeleder, så man 
sikrer sig at det er de rigtige fliser der bliver revet ned.  

Er det et problem med væghængte toiletter? Nej.  

 

 


