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Formål og læsevejledning  

Denne tilstandsrapport med tilhørende vedligeholdelsesplan har til formål at sikre det fornødne overblik som 

skaber den rationelle planlægning af ejendommens fremtidige vedligeholdelsesarbejder. 

 

Bestyrelsen har specifikt udtryk ønske om at få belyst status for tilstanden af ejendommens tag, idet 

ejendommen påtænker vedligeholdelse af udendørsarealerne i forhold til belægninger og eventuelle 

kloaksystemer.   

 

Rapporten er opbygget, således at du præsenteres for konklusion af tilstanden på ejendommen, muligheder 

for ejendommen, en økonomisk prognose (med udgangspunkt i 10-års vedligeholdelsesplanen), 

ejendomsoplysninger, forklaring af byggesagens udgifter og en bygningsdelsbeskrivelse.  

 

Den økonomiske prognose tager udgangspunkt i prioriteringerne, som angivet i den 10-årige 

vedligeholdelsesplan. Vedligeholdelsesplanen anbefales á jour ført ca. hvert 3.-5. år, for at sikre den rette 

overblik over den kommende vedligeholdelse. 

 

Der er som bilag vedlagt en 10-års vedligeholdelsesplan og en ordbog med forklaring af byggetekniske 

fagudtryk. 

 

Det er Jacob Lemche (bygningsingeniør) og Jan Pedersen (VVS ingeniør) fra Peter Jahn & Partnere A/S, som 

har udarbejdet rapporten, og såfremt der er spørgsmål til indholdet, kan vi kontaktes på tlf. 35 43 10 10 eller 

e-mail jl@pjp.dk og jp@pjp.dk.  

 

God læselyst, 

Peter Jahn & Partnere A/S 

Jacob Lemche og Jan Pedersen 
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Konklusion  

Generelt må ejendommen betegnes som værende i god vedligeholdelsesmæssig stand, hvad angår dens 

primære bygningsdele, dvs. bærende fundamenter, ydervægge, murede skillerum, etageadskillelser, trapper 

og bærende elementer i tagkonstruktionen m.v.  

 

Hvad angår de sekundære bygningsdele er standen noget mere svingende. Tagbeklædningen i tagpap med 

tilhørende inddækninger er i mindre god stand. Facaderne fremstår generelt i god stand, dog forestår der 

vedligeholdelsesarbejder ved gesimsbånd og altaner mod vestside. Vinduerne er udført som trævinduer med 

termoglas og fremstår generelt i almindelige god vedligeholdelsesstand, idet der dog ses begyndende 

nedbrydning af malingslaget på flere vinduer. Hvad angår overflader er hovedtrapper generelt i almindelig 

god stand.  

 

De tekniske installationer er rimeligt godt vedligeholdte og fungerer generelt tilfredsstillende. Særlig 

opmærksomhed henledes på ældre støbejernsfaldstammer, hvor der er konstateret tæringer på særligt 

toiletfaldstammer ved kælder og stueetage.  

 

Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at flere brønde ikke kunne aflede overfladevandet på en behørig 

vis. 

 

Ejendommens fællesarealer er generelt pænt vedligeholdt, dog trænger belægninger til omlægning, ligesom 

asfalt på parkeringsarealer trænger til nyt slidlag generelt. 

 

Som helhed kan det konkluderes, at ejendommens stand og funktion er tilfredsstillende, når man tager dens 

alder, den tids byggeskik og materialevalg i betragtning. 

  

 

 

 

 

 

ForudsætningerForudsætningerForudsætningerForudsætninger    

I forbindelse med besigtigelse af ejendommen har der ikke 

været tilgængelighed til samtlige bygningskonstruktioner, 

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

 

Kloakken er besigtiget fra overfladebrønde og det anbefales, at 

der foretages en kloak-tv inspektion for at afklare den eksakte 

stand og vedligeholdelsesbehovet af kloakken. 

 

Fugt er målt med fugtmåler til træværk og murværk. 

Fugtmålinger er indikative. 

 

Ejendommen er besigtiget i maj 2010, det har været koldt og 

meget regnfuldt i perioden op til besigtigelsen. 
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For at bevare denne standard bør der dog snarest iværksættes følgende arbejder:   

 

- Udskiftning af tagbeklædning og istandsættelse af altaner og gesimsbånd, udbedring af skurtag. 

- Udskiftning af faldstammer, partielt. 

- Udbedring af belægninger på P-arealer samt stier omkring ejendommen og eventuelt kloak. 
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Kortfattet beskrivelse af ejendommen  

Ejendommen er beliggende på Ryetvej 19-65, Værløse i Furesø Kommune. 

 

Ejendommen ejes af EF Ryethave og administreres af Administration Danmark. 

 

Ejendommen er opført som stokbebyggelse med omfattende haveanlæg omkring ejendommen.  

 

Ejendommen omfatter 24 opgange med hver 3 etager samt delvis kælder. 

 

De 3 normaletager anvendes til 216 beboelseslejemål. Lejlighederne varierer i størrelse, idet de største på 99 

m2 indeholder 4 værelser og de mindste på 51 m2 indeholder 2 værelser. Alle lejlighederne indeholder køkken 

og toilet/bad. 

 

Facaderne er opført i med betonelementer, der er skalmuret med gule mursten. Facaderne mod vest forsynet 

med altaner, som der delvist indeliggende. Rækværk er udført i betonelementer. 

 

Taget er et sædvanligt fladt tag med fald mod midten af bygningen. Taget er efterisoleret. 

 

Vinduerne er nyere trævinduer, typisk med isolerede brystninger, som er forsynet med termoglas 

(energiglas). 

 

Der er indlagt fjernvarme i ejendommen, som via 2 stk. varmecentraler forsyner lejlighedernes radiatoranlæg 

samt producerer varmt brugsvand. 

 

Vandrør er fremført med koldt og varmt brugsvand til både køkken og bad. Faldstammer i støbejern er udført 

som Ø 75 mm køkkenfaldstamme og Ø 110 mm toiletfaldstamme. 

 

Fællesarealerne er domineret af 3 større parkeringsarealer samt store haveanlæg, som er anlagt mellem 

bygningerne. 

 

Hvad siger myndighederne?Hvad siger myndighederne?Hvad siger myndighederne?Hvad siger myndighederne?    

Ifølge oplysninger fra Furesø Kommune er der ikke planlagt 

byfornyelsespåbud for ejendommen. 

 

Ifølge oplysninger fra Teknisk Forvaltning er der ingen 

verserende sager vedrørende bygningsmangler, 

ombygningssager eller lignende.  

 

Ifølge oplysninger fra Kulturarvsstyrelsen er ejendommen tildelt 

bevaringsværdien lav. Der er ikke facadecensur på 

ejendommen. 



PETER JAHN & PARTNERE A/S –  INGENIØRER / ARKITEKTER / BYGNINGSRÅDGIVERE EF RYETHAVE – SAGNR.  10 .3036.40  

 s ide 6  

 

Fremtidssikring  

For foreningen er der en række muligheder med hensyn til forbedring af ejendommen. Vi har afklaret 

overordnede muligheder for fremtidssikring i form af efterisolering, udskiftning af utidssvarende 

bygningsdele (vinduer m.v.) eller indretning (etablering af bad), energimæssig selvforsyning af ejendommen – 

såsom etablering af solvarmeanlæg for produktion af elektricitet og varme. 

 

Energibesparende tiltagEnergibesparende tiltagEnergibesparende tiltagEnergibesparende tiltag    

Den generelle holdning i Danmark peger i retning af, at vi skal beskytte naturen og minimere vores forbrug og 

mindske forbruget af fossile brændstoffer og drikkevand. 

 

Der sker i øjeblikket rigtigt meget indenfor energirigtig renovering af bygninger og ressourcebesparende 

foranstaltninger. Udarbejdelse af et energimærke er et godt skridt på vejen til at danne sig et overblik over, 

hvor det bedst kan betale sig at sætte ind og igangsætte forbedringer. 

 

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

 

Mindre varmeforbrugMindre varmeforbrugMindre varmeforbrugMindre varmeforbrug    

Udskiftning af cirkulationspumper til varme til nye lavenergipumper. 

Isolering af klimaskærmen 

Tætning af bygningen, kontrolleret ventilation 

Optimeret styring / drift. 

Isolering af ventiler, pumper, beholder, brugsvandstrenge, varmestrenge mv. 

Optimering af afkølingen på fjernvarmevandet. 

 

Mindre vMindre vMindre vMindre vandforbrugandforbrugandforbrugandforbrug    

Udskiftning af gamle toiletter eller toiletter der løber til nye vandbesparende toiletter. Et toilet der løber, så 

man næsten ikke kan se det, kan nemt bruge for ca. kr. 4.000 vand ekstra om året. Vandmålere nedbringer 

typisk også vandforbruget med op til ca. 15 %. Udskiftning af dryppende vandhaner, en dryppende vandhane 

kan koste over kr. 1.000 om året. 

                                

LinksLinksLinksLinks om energibesparelse m om energibesparelse m om energibesparelse m om energibesparelse m.v..v..v..v.    

Vi kan anbefale følgende links hvis I vil vide mere om 

mulighederne. I er naturligvis altid velkomne til at kontakte os, 

vi kan hjælpe med at forme og konkretisere jeres tanker om 

fremtidssikring af jeres ejendom 

    

www.ke.dk 

www.elsparefonden.dk 

www.femsek.dk 

www.ens.dk 

www.energiforskning.dk 

www.kk.dk/borger/miljo 

www.energitjenesten.dk 

www.1tonmindre.dk 

www.groenbolig.dk 
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A+ hvidevare 

 

EnergiproduktionEnergiproduktionEnergiproduktionEnergiproduktion    

Solceller til produktion af strøm.  

Solfanger til opvarmning af varmt brugsvand eller opvarmning af boligen. 

Byvindmøller der kan opstilles på byens tage og producere strøm. 

Jordvarmeanlæg til opvarmning af varmt brugsvand eller opvarmning af boligen 

 

Mindsk ElMindsk ElMindsk ElMindsk El----forbrugforbrugforbrugforbrug    

Udskiftning af cirkulationspumper til varme til nye lavenergipumper. 

Udskiftning af gamle ventilatorer til nye lavenergimotorer. 

 

Genbrug og sorteringGenbrug og sorteringGenbrug og sorteringGenbrug og sortering    

Affaldssortering, komposteringsanlæg mv. 

Opsamling og brug af regnvand til toiletskyl eller i vaskeri.  

 

Vi anbefalerVi anbefalerVi anbefalerVi anbefaler    

En efterisolering af facaderne bør foretages. Besparelsen på varmeudgiften forventes at blive ca. kr. 10 pr. år. 

pr. m2 facade, der isoleres, svarende til i alt kr. 100.000 inkl. moms årligt. Beregningen bygger på en række 

generelle antagelser om bygningens konstruktion, anvendelse og temperaturforhold og besparelsen skal 

derfor betragtes som retningsgivende. I praksis udnytter beboerne ofte den forbedrede isolering til at øge 

temperaturen langs facaderne en smule, hvorved der opnås en bedre varmekomfort, men en mindre 

varmebesparelse end forventet. 
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Støttemuligheder  

Vi har afsøgt mulighederne for at opnå støtte til gennemførelse af nødvendige eller ønskede byggeprojekter 

for jeres ejendom. 

 

Der er iht. oplysninger fra Furesø Kommune ikke nogen former for støttepuljer, som er aktuelle for jeres 

ejendom. 

 

Der er mulighed for at få støttemidler ved energibesparende foranstaltninger. Midlerne afhænger af hvilket 

forsyningsselskab som der handles med. Vi er gerne behjælpelige med at afklare mulighederne. 

 

 

    

LinksLinksLinksLinks om støttemuligheder om støttemuligheder om støttemuligheder om støttemuligheder    

Vi kan anbefale følgende links hvis I vil vide mere om 

muligheder for støtte 

    

www.dong.dk 

www.ke.dk  
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Byggesagens udgifter  

I forbindelse med gennemførelse af renoverings- eller bygningsforbedrende arbejder er der ud over 

håndværkeromkostningerne en række nødvendige øvrige udgifter. Alle priserne i tilstandsrapporten er anført 

som håndværkspriser ekskl. moms. Således skal der tillægges ca. 10 % til uforudseelige udgifter, 12-15 % til 

byggeteknisk rådgivning, 25 % moms og administrative omkostninger (såsom finansiering, forsikring, 

administrator, advokat m.v.). 

 

Hvad dækker byggeteknisk rådgivning?Hvad dækker byggeteknisk rådgivning?Hvad dækker byggeteknisk rådgivning?Hvad dækker byggeteknisk rådgivning?    

- Drøftelse og fastlæggelse af foreningens ønsker og behov. 

- Udarbejdelse af forprojekt. 

- Udarbejdelse af hovedprojekt, inkl. udbudsmateriale. 

- Indhentning af underhåndsbud. 

- Vurdering af tilbud. 

- Byggestyring og koordinering af entreprenører. 

- Tilsyn med arbejdets udførelse. 

- Afholdelse af byggemøder. 

- Byggeregnskab, attestering af fakturaer m.v. 

- Afslutning og mangelgennemgang. 

- Diverse forhandlinger med myndigheder. 

- Sikring af at bygherres arbejdssikkerhedsforpligtigelser opfyldes. 

 

Rådgivning vil beløbe sig til ca. 12-15 % af de samlede håndværkerudgifter, dog afhængig af arbejdernes 

omfang og karakter. 

 

Til tegningstryk, reproduktion af beskrivelser, byggemødereferater, fotos m.v. anslås en post på typisk ca. kr. 

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

 

Hvordan regnes det hele med?Hvordan regnes det hele med?Hvordan regnes det hele med?Hvordan regnes det hele med?    

Foreningen skal tidligt i processen kontakte tekniker og 

administrator. Teknikeren kan, ud fra foreningens ønsker og 

behov, fastlægge budgettal for de håndværksmæssige 

omkostninger, et anbefalet beløb til uforudseelige omkostninger 

og et afsat beløb til byggeteknisk rådgivning.  

 

Administrator viderebearbejder teknikerbudgettet, og sørger for 

at foretage beregning af låneomkostninger, 

forsikringsomkostning, byggetilladelser og 

byggesagsadministration samt eventuel advokatbistand, som er 

nødvendige for sagens gennemførelse. Administrator foretager 

typisk også en konsekvensberegning for huslejen på 

månedsbasis.  

 

Det færdige budgettet benyttes som grundlag for vedtagelse af 

projektet ved en besluttende generalforsamling. 
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BBR oplysninger og forsikringsforhold  

Oplysninger iht. BBR-ejermeddelelse jf. oplysninger fra www.ois.dk juni 2010. 

 

- Opførelsestidspunkt 1968 

 

- Ejendomsnummer 2452 

 

- Matrikelnummer 5 K 

 

- Bebygget areal for bygningen 6.136 m2 

 

- Samlet boligareal 16.668 m2 

 

- Antal beboelseslejligheder 216 stk. 

 

- Samlet erhvervsareal ca. 0 m2 

 

- Antal erhvervslejemål 0 stk. 

 

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

ejermeddelelse kan fremskaffes. 

 

 

Hvad er forsikret?Hvad er forsikret?Hvad er forsikret?Hvad er forsikret?    

Ejendommen ses at være forsikret hos Codan Forsikring. Iht. 

den udleverede police fremgår det at ejendommen er dækket 

for: 

- Brand og bygningsskader (påkørsel) 

- Glas/sanitet 

- Svamp- og insektskader 

- Rørskader inkl. udvidet rørskade 

- Bestyrelsesansvarsforsikring 

- Husejeransvarsforsikring (person/tingskade) 

 

Der ses ikke at være dækning mod: 

- Tilvalgsdækning for glas. 

 

Vi kan ikke se om arbejdsgiverforsikring er medtaget eller ikke 

medtaget.  

Det bemærkes, at Peter Jahn & Partnere A/S ikke yder 

forsikringsrådgivning. Foreningen henvises til daglig 

administrator eller assurandør. 
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Bygningsdelsbeskrivelse  

I efterfølgende gennemgås ejendommens væsentligste bygningsdele med hensyn til teknisk beskrivelse af 

bygningsdelen, tilstandsvurdering og vurdering af restlevetid, overordnet vurdering af bygningsdelen som 

helhed og anbefalede foranstaltninger. 

 

KarakterskalaKarakterskalaKarakterskalaKarakterskala    

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

vedligeholdelses- eller istandsættelsesarbejder. 

- Karakter: 4, 5 og 6:Karakter: 4, 5 og 6:Karakter: 4, 5 og 6:Karakter: 4, 5 og 6: gives, hvor bygningsdelen er i mmmmiddeliddeliddeliddel stand stand stand stand (lettere nedbrudt), og almindelig 

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

acceptabel stand. 

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

forfatning, at egentlige udskiftninger eller store istandsættelser er nødvendige. 

 

ForanstaltningerForanstaltningerForanstaltningerForanstaltninger    

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

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

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

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

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

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

 

De foreslåede foranstaltninger prissættes overslagsmæssigt. Priserne er udregnet i medio 

2010 priser ekskl. moms, og er baseret på udførelse af fagmæssigt uddannede håndværkere. 

Enkelte arbejder kan eventuelt udføres af beboerne selv til en væsentligt lavere udgift. 

 

Tidspunkt anføres for, hvornår man teknisk set bør udføre den foreslåede foranstaltning. 

IndholIndholIndholIndholddddsfortegnelsesfortegnelsesfortegnelsesfortegnelse    

01 – Tag...................................................................................................12 

02 – Kælder og Fundament...............................................................15 

03 – Facader og sokkel.......................................................................17 

04 – Vinduer ..........................................................................................20 

05 – Udvendige døre...........................................................................22 

06 – Trapperum ....................................................................................23 

07 – Port og gennemgange................................................................25 

08 – Etageadskillelser.........................................................................26 

09 – Wc/Bad...........................................................................................27 

10 – Køkken ...........................................................................................28 

11 – Varmeforsyning ..........................................................................29 

12 – Afløb ...............................................................................................35 

13 – Kloak...............................................................................................38 

14 – Vandinstallation ..........................................................................40 

15 – Gasinstallation .............................................................................43 

16 – Ventilation ....................................................................................44 

17 – El/svagstrøm................................................................................46 

18 – Øvrige bygningsdele..................................................................49 

19 – Private friarealer ........................................................................50 
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01 – Tag   

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    
 
    

Taget er opført som fladt tag, udført med en trækonstruktion bestående af strøer og lægtetræ, udført med 

hældning på ca. 2,5 % (1:40) mod bygningsmidte (hvor der foregår vandopsamling). 

 

Tagbeklædningen er oprindeligt udført med et underlag i masonit samt tagpap. Herpå er der i nyere tid udlagt 150 

mm i isolering, som er beklædt med tagpap.  Den oprindelige tagkonstruktion har været udført med 75 mm 

isolering, som var normen for den tid ejendommen er fra. 

 

Tagene er forsynet med adgangs lemme, som har adgang fra trapperum. Yderligere er der gennembrydninger af 

tagfladen ved inddækninger og taghætter som er udført i zink. 

 

Tagvandet afledes via afløbsrender og afløbsskåle, som er tilsluttet ejendommens sædvanlige faldstammer. 

 

Taget ses tegningsmæssigt at være ventileret fra oprindelig tid ved hjælp af udluftningshuller i betonafdækning 

(hovedgesims). Iht. udleveret tegningsmateriale er disse huller dog senere lukket til og tildækket indvendigt med 

isolering. Dette kan være problematisk i forhold til at sikre tagkonstruktionen mod råd. 

 

Bestyrelsen oplyser i den sammenhæng, at foreningen har en ordning med Bygge & miljøteknik som gennemfører 

løbende kontrol af fugtindholdet i tagkonstruktionen, herunder ved at der gennemføres fugtmålinger ved indlagte 

”sonder” og ved fugtmåling på tag. 

 

 

Overordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurdering    

 

                XXXX    ----    XXXX            

God standGod standGod standGod stand (1-3) Middel standMiddel standMiddel standMiddel stand (4-6) Dårlig standDårlig standDårlig standDårlig stand (7-9) 

Taget fremstår i middel til dårlig stand. 

 

 
 

 
 

 
Tagene er flade med fald ind mod bygningsmidte. 

 

 
Hætter er udført i zink, og ses at være nedbrudt. 
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Tilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetid    

Bygningsdel og karakter  Tilstand og estimeret restlevetid 

Tagkonstruktion 5 Det er ikke muligt at inspicerer tagkonstruktionen under tagpappen. 

Tagbeklædning 4-
7 

Tagbeklædningen er flere steder nedbrudt eller viser tegn på 
begyndende nedbrydning. Tagbelægningen er ad flere omgange på 
forskellige tagflader blevet repareret, når der har været en utæthed. 
Ved almindelig løbende vedligeholdelse omfattende eftergang af 
fuger, opskæring og udbedring af dampbuler, eftergang af taghætter 
m.v. vurderes det, at flere af tagfladerne har en restlevetid på op til 
5-10 år. Det anbefales dog løbende/årligt at kontroller og udbedre 
tagfladerne. På længere sigt anbefales det at udskifte tagpappen og 
eventuelt den underliggende isolering. 

Inddækninger, hætter m.v. 3-
7 

Overgangen mellem tagbeklædningen og facaden er afsluttet ved, at 
tagpappen er ført ud på betonen uden en afsluttende zinkkant. 
Tagpappen er flere steder uden vedhæftning til betonen, hvilket 
medfører, at vandet under specielle vejrforhold kan trækkes ind 
under tagpappen og ned i tagkonstruktionen. Zinkhætter fra 
faldstammeudluftninger viser flere steder tegn på nedbrydning i form 
af defekte lodninger og revnede hjørner. Enkelte steder er tagpappen 
ført op ad hætterne for at tætne hjørnerne. Røglemmene, som 
samtidigt er adgangsvej fra trapperum til tag, er udført som 
kuppellys. Overfladen på kuppellys fremstår med mange revner og 
mindre defekter. Fugerne omkring gennembrydningerne i taget har 
stort set sluppet samtlige steder.  

Øvrigt - Isolering er udlagt i ca. 75 mm oprindelig og 150-200 mm, som er 
efterisoleret. Isoleringen vurderes at være i almindelig god stand. En 
yderligere efterisolering er ikke pt. rentabel. 

 

 

 

Anbefalede foranstaAnbefalede foranstaAnbefalede foranstaAnbefalede foranstaltningerltningerltningerltninger    

Foranstaltning (prioritet) Omfang – arbejder i hovedtræk Omkostning  
(ekskl. moms) 

Ny tagbelægning 
(A) 

Udskiftning af tagbeklædning (tagpap). Eksisterende 
tagpap perforeres, og bortskæres i enkeltområder for 
fjernelse af hætter og ovenlys. 
Der etableres nye kuppellys, nye faldstammehætter og 

Kr. 3.500.000 

 

 

Flere ovenlyskupler er defekte/nedbrudte. 

 

 
Tætning er mangelfuld omkring hættegennemføringer 

 

 
Tagpap er nedbrudt ved gennembrydninger. 
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ventilationshætter, hætter for affaldsskakte samt 
foretages etablering af ny zinkinddækning ved 
sternkant. Der udlægges 2 lag SBS tagpap. 
Prisen er ekskl. en evt. efterisolering. 
Det bemærkes, at idet udluftningshuller er 
tilstoppet/aflukket er der ved denne løsning en risiko 
for ophobning af kondens i tagkonstruktionen. 
Det bemærkes at der ift. bygningsreglementet stilles 
krav til rentable efterisoleringsarbejder. I den 
sammenhæng er det en væsentlig forudsætning af 
luften i hulrummet er stillestående. 
Prisen er inkl. fast rækværk og opgangsfelter (påregnes 
ikke udført fra stillads). 

Udskiftning af tag  
Omfattende 
(B) 

Tagbeklædning fjernes inkl. den underliggende 
tagkonstruktion i træ, tidligere tagbeklædninger, sten, 
isolering og taghætter. 
 
Der udlægges ny kileskåret isolering minimum 300 mm 
med fald mod afløb, der udføres nye zinkinddækninger 
ved overgang til facaden, inkl. nye zinkhætter og 
kuppellys. Forventes at kunne udføres for ca. kr. 
550.000 ekskl. moms pr. lille blok og for ca. kr. 675.000 
ekskl. moms pr. stor blok. 

kr. 6.000.000 

Vedligeholdelse af tag  
(A) 

Taget vedligeholdes ved eftergang af fuger omkring 
gennembrydninger i tagfladen, zinkhætter eftergås og 
tætnes i nødvendigt omfang. Der monteres bladfang på 
samtlige tagbrønde for at sikre bedst mulig afledning af 
vandet. Der bør afsættes minimum kr. 30-60.000 ekskl. 
moms pr. år til vedligeholdelse af tagfladerne indtil en 
udskiftning har fundet sted. 

kr. 50.000/år 

 

 

Efter pålægning af ny tagbeklædning ses ventilationshuller at 
være fuget tætte. Tagpap ses ikke at kunne slutte tæt til 
betonovergang. 
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02 – Kælder og Fundament   

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    
 
    

Adgang til kælderen sker fra terræn. Kælderen, som er fuldt udgravet, udnyttes for tiden til pulterrum, cykelrum, 

vaskeri, varmecentral, viceværtrum o.lign. 

 

Ved gennemgang af kælderen kunne vi konstatere, at fundamenter, kælderydervægge, hovedskillerum er opført i 

beton, som formodes at være direkte støbt til korrekt funderingsdybde. 

 

Lofterne fremstår som umalede betonoverflader, og der er ikke konstateret foretaget en efterisolering. 

 

Kældergulve er udført i beton (støbte gulve), der sandsynligvis er udlagt på et kapillarbrydende lag. Der er enkelte 

gulvafløb i kældergulvet. 

 

 

Overordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurdering    

 

        XXXX                            

God standGod standGod standGod stand (1-3) Middel stMiddel stMiddel stMiddel standandandand (4-6) Dårlig standDårlig standDårlig standDårlig stand (7-9) 

Kælderen fremstår generelt, når dens anvendelse tages i betragtning, i god stand. 

 

 

Tilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetid    

 

Bygningsdel og karakter  Tilstand og estimeret restlevetid 

Kælderydervægge og 
bærende indervægge 

3 Fundamenternes og kældervæggenes bæreevne er tilsyneladende 
god, idet der i de besigtigede vægge kun ses meget få tegn på 
alvorlige revner eller sætninger. 
 
Der kunne ikke konstateres større fugtgener i kælderen 

Lofter 3 Lofterne er i sædvanlig god stand. 

 

 
Revne i fundament pga. sætningsskader. 
 

 
Kælderen anvendes bl.a. til fælles vaskeri. 
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Kældergulve 3 Overfladen på gulvene er generelt i god stand. Det anbefales ikke, at 
malerbehandle overfladerne, idet gulvet i dets nuværende stand kan 
afgive eventuel opstigende fugt på behørig vis. 

 
 

Anbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltninger    

Foranstaltning (prioritet) Omfang – arbejder i hovedtræk Omkostning  
(ekskl. moms) 

Grundmursplader og dræn 
(B) 

Etablering af grundmursplader ved nr. 57/61 (ved søen) 
og omfangsdræn på ydersiden af kældervæggen. 
Kælderydervæggen isoleres samtidig. Bør koordineres 
med kloakarbejder om muligt. 
 
Der regnes med i alt 110 lbm. i maksimalt 1-2 meters 
dybde. 

Kr. 550.000 
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03 – Facader og sokkel   

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    
 
    

Facaderne er udført i som forsøgsbyggeri med fuldmurede for- og bagvægge. Iht. udleverede tegninger fra 

ejendommens oprindelse (1968) fremgår det, at der i hulrummet på ca. 100 mm kun er udfyldt med ca. 50 mm. 

Formålet har sandsynligvis været at sikre en behørig drænmulighed på bagside af murværk, i tilfælde af kraftig 

regn påvirkning, og opbygningen var sædvanlig for opførelsestidspunktet. Bygningen er udført før den første 

større skærpelse til bygningsisolering (i BR75 som var afledt af den 1. oliekrise).  

 

Det skalmurede murværk fremstår med blankmurede gule mursten med en tilbageliggende hård cementbaseret 

mørtelfuge. Der er ved samtlige etageadskillelser udført et gesimsbånd. Formålet med dette har sandsynligvis 

været af arkitektoniske hensyn, idet det mindre udhæng fra gesimserne dog medfører mindre vandbelastning af 

vinduespartierne. Gesimsbåndene fremstår i betonelementer.  

 

Facaderne er i øvrigt domineret af at vinduespartierne er udført med isolerede brystninger (under selve 

vinduespartiet). Her skal der henledes en særlig opmærksomhed på, at der sikres korrekt tæthed og isolering i 

overgang mellem vinduer og øvrig facade. 

    

På vestvendte facader er der til samtlige lejligheder udført altaner (betonaltaner). Altanerne er udført, således at 

betonelementet fra etageadskillelsen er en anelse udkraget for bygningen. Herpå er opbygget pudslag m.v., 

således at der er sikret fald og opkanter mod vinduespartier mod beboelsen. Altanerne er delvist indeliggende og 

delvist udkraget for bygningen. Altanerne har en pæn og anvendelig størrelse. 

 

Der er på alle 10 blokke fritliggende gavle på ca. 120 m2 pr. gavl (i alt ca. 2.400 m2 gavl). 

 

Der er på de 6 ”små” blokke 12 altaner pr. blok, dvs. 72 stk. Der er på de 4 ”store” blokke 18 altaner pr. blok, dvs. 

72 stk. Der er på de 6 ”små” blokke ca. 900 m2 facade, svarende til ca. 5.400 m2 facade i alt. På de 4 ”store” blokke 

er der ca. 1.100 m2 facade pr. blok, svarende til ca. 4.400 m2 facade i alt. Det murede areal (inkl. vinduer) udgør ca. 

80 %. 

 

 
 

 
Facade mod vest 
 

 
Elementsamlinger i betondækket er synlige ved ”gesimsbånd” 
Samlingerne giver anledning til vandgennemtrængning. 
 

 
Samlinger mellem afdækning på gesimsbånd er ”forsøgt” fuget 
med silikonemasse.  
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Overordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurdering    

                XXXX                    

God standGod standGod standGod stand (1-3) Middel standMiddel standMiddel standMiddel stand (4-6) Dårlig standDårlig standDårlig standDårlig stand (7-9) 

Facaden vurderes at være i middel stand.  

 

 

Tilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetid    

 

Bygningsdel og karakter  Tilstand og estimeret restlevetid 

Facader 5 Selve murværket og fugerne er i god stand. Der er ved hvert 
etageskel udført et gesimsbånd. Disse er udført med 
elementsamlinger ca. for hver 1 meter. Samlingerne er nedbrudt 
generelt, nogen steder mere end andre. Samlingerne har været 
forsøgt udbedret ved hjælp af silikonefuger. 
 
Der er varierende sokkelhøjde, alt afhængigt af om der er kælder 
under de enkelte blokke eller ej. Idet kælderydervægge er udført som 
in-situ støbt beton, som efterfølgende er malet er der meget få 
skader. Der ses dog enkelte revner, som er beskrevet under 02-
kældre. 

Altaner mod vest 6 Altanerne er de oprindelige betonaltaner. Disse fremstår i generelt 
god stand, dog med tegn på armeringskorrosioner i form af revner, 
afsprængninger og misfarvning samt skader på rækværk. 
 
Endeligt er vandspy udført i meget klejn dimension, og der er stor 
risiko for tilstopning. 

 

 

 

Anbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltninger    

Foranstaltning (prioritet) Omfang – arbejder i hovedtræk Omkostning  
(ekskl. moms) 

Facade, eftergang 
(A) 

Østvendte facader bør eftergås af en murer for at sikre 
korrekt tætning ved elementsamlinger på gesimsbånd. 
Yderligere bør fuger i murværk kontrolleres, og partielt 
udbedres (få studsfuger er utætte) mv. 

kr. 500.000 

 

 

 
Enkelte fuger er uforholdsmæssigt store og antages at have 
meget kort levetid. 
 

 
Altanerne fremstår generelt i god stand – værn er afrenset ved 
højtryksafrensning.  
 

 
Der ses flere skader på betonaltanerne. 
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Facader, Renovering 
(C) 

En gennemgående istandsættelse omfattende 
udkradsning af samtlige fuger m.v.  

Kr. 8-9.000.000 

Betonaltaner, Renovering 
(B) 

Indenfor den kommende 5-10 års periode foretages en 
opretning af overflader på betonaltaner og særligt 
udbedring og reparation af værn. Ligeledes anbefales 
det at udføre bedre afvanding (større spy m.v.). 
Arbejdet er stilladsafhængigt og anbefales udført 
samtidigt med eksisterende tag og/eller 
vinduesarbejder. Afsat beløb er kr. 15.000 ekskl. moms 
pr. altan. 

Kr. 2.200.000 

Efterisolering 
(B) 

En efterisolering skal iht. anvisninger fra BPS udføres 
ved indblæsning af mineraluldsgranulat. Det vurderes, 
at der kan indblæses ekstra ca. 50 mm granulat på hele 
den murede del af facaden som udgør ca. 10.000 m2 

(inkl. vinduer). 
 
Den årlige besparelse vil være ca. kr. 100-125.000 
ekskl. moms. 

Kr. 1.100.000 

 

 
Vandspy er udført i meget lille dimension, hvilket giver anledning 
til problemer med afvanding. 
 

 
Følgeskader fra defekt vandspy på overliggende altan. Der ses ud 
over misfarvning/algevækst, at der er skader på altanværn og 
bund (revnedannelser). 
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04 – Vinduer   

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    
 
    

Samtlige vinduer og altandøre er udført i træ, som er malet.  

 

Mod beboelse er vinduerne fordelt på ca. 2 typer, idet der ved altaner ved stuer typisk forefindes et større 

altandørsparti med 1 gående dør, og at øvrige vinduer er udført som 1 fags vinduer sat i karm, som spænder fra 

etage til etage. Fyldning og spejl er udført med ca. 70 mm isoleringsmateriale. Fugerne omkring vinduerne er 

udført som silikonefuger. Vinduerne er fra 1997 og af produkt Raun Vinduer og Døre A/S. 

 

Til kælder er vinduerne de oprindelige. 

 

Der er i de 6 ”små” blokke 48 vinduer mod øst, 30 vinduer mod vest og 12 altandørspartier. Der er i de 4 ”store” 

blokke 54 vinduer mod øst, 36 vinduer mod vest og 18 altandørspartier. 

 

Vinduerne mod beboelse er nyere trævinduer (vinduer er fra 1997, producent Raun Vinduer & Døre) med 

energiglas monteret med glaslister. 

 

 

Overordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurdering    

 

        XXXX    ----    ----    XXXX                

God standGod standGod standGod stand (1-3) Middel standMiddel standMiddel standMiddel stand (4-6) Dårlig standDårlig standDårlig standDårlig stand (7-9) 

Vinduerne fremstår i god til middel stand, idet vinduerne mod vest inden for kort tid skal malerbehandles. 

 

 

Tilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetid    

 

Bygningsdel og karakter  Tilstand og estimeret restlevetid 
 

 
Vinduespartierne består hovedsagligt af kældervinduer, vinduer 
mod værelser (1 fag med isoleret brystning og spejl) og 
altandørspartier mod stuer. 
 

 
Vinduer mod vest er nedbrudt i malingslag – særligt på glaslister. 
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Vinduer mod øst 3 Generelt bedømmes de oprindelige vinduer og altandøre til at være i 
god stand. Vinduerne er malet i nyere tid og fungerede ved de 
kontrollerede vinduer helt fint. 

Vinduer mod vest 6 Vinduerne er generelt i samme stand som vinduer mod øst. Dog er 
vinduerne endnu ikke malerbehandlet, og dette skal udføres inden for 
kort tid for at bevare vinduernes stand. 

Vinduer mod kælder 6 Vinduerne ind til kælderen er oplukkelige og er i mange tilfælde 
forsynet med en lille udluftningsrist. Vinduerne fremstår generelt i 
mindre god stand, idet malingslaget trænger til vedligeholdelse. 

 
 

Anbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltninger    

Foranstaltning (prioritet) Omfang – arbejder i hovedtræk Omkostning  
(ekskl. moms) 

Vinduer mod vest. 
Renovering 
(A) 

Malermæssig malerbehandling af vinduer på udvendige 
overflader samt kant og fals, indeholdende afrensning, 
grunding, 1. gang malerbehandling mellemslibning, og 
slutmaling. 
 
Snedkermæssig eftergang ved smøring af vinduer, 
udskiftning af evt. defekte hængsler og beslåning. Der 
er 324 stk. 1 fags vinduer. 

kr. 300.000 

Altandørspartier, vest. 
Renovering 
(C) 

Samme behandling som vinduer. Der er 144 stk. 
altandørspartier. 

Kr. 300.000 

Vinduer mod øst.  
Renovering 
(B) 

Malermæssig malerbehandling af vinduer på udvendige 
overflader samt kant og fals, indeholdende afrensning, 
grunding, 1. gang malerbehandling mellemslibning, og 
slutmaling. 
 
Snedkermæssig eftergang ved smøring af vinduer, 
udskiftning af evt. defekte hængsler og beslåning. Der 
er 504 1 fags vinduer i alt. 

kr. 470.000 

Vinduer mod kælder. 
Renovering 
(B) 

Malermæssig malerbehandling af kældervinduer på 
udvendige overflader, indeholdende afrensning, 
grunding, 1. gang malerbehandling mellemslibning, og 
slutmaling. Der er regnet med 100 vinduer i alt. 

Kr. 150.000 
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05 – Udvendige døre   

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    
 
    

Indgangsdørene (udvendige døre) er udført i træ med glasfyldning i den øverste del af dørbladet og en isoleret 
fyldning i den nederste del. Døren er forsynet med sparkeplade i rustfri stål samt kantbeskyttelseslister. 
 
Dørene til kælderen er udført på samme måde. 

 

 

Overordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurdering    

 

            XXXX                        

God standGod standGod standGod stand (1-3) Middel standMiddel standMiddel standMiddel stand (4-6) DårliDårliDårliDårlig standg standg standg stand (7-9) 

De udvendige døre fremstår generelt i god til middel stand. 

 

 

Tilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetid    

 

Bygningsdel og karakter  Tilstand og estimeret restlevetid 

Udvendige døre 4 Dørene fremstår generelt i middelgod stand. Dørene fungerer 
tilfredsstillende i betjening og i komforthenseende. Dørene kræver, 
som følge af intensivt brug en hyppig malervedligeholdelse og 
snedkereftergang. 

 

 

 

Anbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltninger    

Foranstaltning (prioritet) Omfang – arbejder i hovedtræk Omkostning  
(ekskl. moms) 

Hoveddøre. Renovering 
(B) 

Dørene renoveres ved snedker- og malermæssig 
eftergang. Snedkermæssigt skal der foretages almindelig 
løbende eftergang. Malermæssigt skal der males på 
udvendige flader af dørene. Bør udføres hvert 4-5 år. 

kr. 125.000 

 

 

 
Udvendige døre er udført i træ med glasfyldning i den øverste del 
af dørbladet og en isoleret fyldning i den nederste del. Døren er 
forsynet med sparkeplade i rustfri stål samt 
kantbeskyttelseslister. 
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06 – Trapperum   

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    
 
    

Ejendommens trapperum er udført som brandsikre trapperum med i støbte kerner påmuret skalmurværk og med 

trappe i beton og stål. Trapperummene er alle indeliggende, hvorfor disse er forsynet med brandlem, som betjenes 

fra indgangsrepos. 

 

Der er forrum ved terræn i anseelig størrelse i flere trapperum. Der er i disse forrum etableret postkasseanlæg. 

 

Overfladerne fremstår malede for vægge og lofter. Gulve er belagt med terrazzo. Værn er udført i metal, som er 

malerbehandlet.  

 

 

OveOveOveOverordnet vurderingrordnet vurderingrordnet vurderingrordnet vurdering    

 

            XXXX                        

God standGod standGod standGod stand (1-3) Middel standMiddel standMiddel standMiddel stand (4-6) Dårlig standDårlig standDårlig standDårlig stand (7-9) 

Trapperne er i middel til god stand. 

 

 

Tilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetid    

 

Bygningsdel og karakter  Tilstand og estimeret restlevetid 

Trapperum 4 Trappernes primære konstruktion, så som vanger, trin, reposer, 
vægge m.v., fremtræder i god stand uden tegn på nedbrydning. 
 
Overfladerne på vægge og lofter fremstår i almindelig god stand.  
 
Værn fremtræder uden synlige mangler eller skader. 
 
Belysning syntes tilstrækkelig (udført i spejl over indgangsdøre). 
 
Indgangsdøre er i almindelig god stand. Dog er de forsynet meden 
brevklap, som i dag kun er i anvendelse få steder. 
 
Fuger omkring indgangsdøre er i mindre god stand, og bør omfuges.  

 

 

 
Trapperum, vægge er malet af beboerne. 
 

 
Gulve er udført som støbte dæk belagt med terrazzo. Udført med 
opkant af hensyn til rengøringen. 
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Anbefalede foranstAnbefalede foranstAnbefalede foranstAnbefalede foranstaltningeraltningeraltningeraltninger    

Foranstaltning (prioritet) Omfang – arbejder i hovedtræk Omkostning  
(ekskl. moms) 

Hovedtrapper, Renovering 
(C) 

En fuldstændig istandsættelse af hovedtrapperum 
omfatter: 
 
- Indvendig retablering omkring tagvinduer. 
- Maling af samtlige væg- og loft/løbsoverflader. 
- Istandsættelse og lakering af entrédøre mod lejlighe-

der. 
- Reparation af terrazzobelægning samt 

dybderensning og polering. 
 
Renoveringen kan alt afhængigt af ambitionsniveau 
varierer mellem kr. 30–60.000 ekskl. moms. 

kr. 1.750.000 

Fuger ved indgangsdøre 
(B) 

Udbedring af defekte fuger omkring indgangsdøre. Nye 
fuger udføres som mørtelfuger der afsluttes med en 
malerbehandling. 
 
Der er forudsat udbedring af 40 % af alle fuger ved 
indgangsdøre. Enhedspris er beregnet til ca. kr. 450 
ekskl. moms pr. dør. 

kr. 100.000 

 

 

 
Der forefindes affaldsskakte i alle trapperum. 
 

 
Fuger omkring døre er defekte mange steder. 
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07 – Port og gennemgange   

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    
 
    

Der forefindes ikke porte eller gennemgange på ejendommen.    
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08 – Etageadskillelser   

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    
 
    

Etageadskillelserne er udført som bærende dæk i beton fra kælder til loft. Dækkene spænder mellem 

tværskillevægge. På underside af dæk fremstår overfladen med synlige elementsamlinger.' 

 

På overside af dæk er der udført opbygning af strøer hvorpå parketgulv er udlagt. Der er udlagt isolering mellem 

strøer. 

 

Etageadskillelsen har teoretisk en lydmæssig dæmpning iht. normen fra opførelsen, ligesom de brandmæssige 

krav selv fra dagens bygningsreglementer er opfyldt. 

 

 

Overordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurdering    

 

    XXXX                                

God standGod standGod standGod stand (1-3) Middel standMiddel standMiddel standMiddel stand (4-6) Dårlig standDårlig standDårlig standDårlig stand (7-9) 

 Etageadskillelserne er generelt i god stand.  

 

 

Tilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetid    

 

Bygningsdel og karakter  Tilstand og estimeret restlevetid 

Etagedæk ved normaletager 2 Der er ikke konstateret skader eller mangler ved etagedæk. 
 

 

 

Anbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltninger    

Foranstaltning (prioritet) Omfang – arbejder i hovedtræk Omkostning  
(ekskl. moms) 

Etagedæk Ingen foranstaltninger.  
 

 

 
Etageadskillelserne er udført med synlige elementsamlinger. 
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09 – Wc/Bad   

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    
 
    

Ejendommen er oprindeligt med badeværelser, generelt udført i rum med betongulv belagt med terrazzo og 

flisebeklædte vægge. Badeværelserne er udført i forskellige størrelser, alt afhængigt af lejlighedernes størrelse. I 

de største badeværelser forefindes vask, wc og badekar med brusefacilitet. I de mindre er der bruseniche i stedet 

for badekar. 

 

Enkelte beboere har valgt at modernisere badeværelserne, typisk ved omforandring af planløsningen, udskiftning 

af VVS installationer, sanitet, fliser m.v.  Ansvaret herfor påhviler den enkelte beboer, herunder indhentning af 

nødvendige godkendelser og eventuelle byggetilladelser m.v. fra myndighederne. 

 

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

installationer. 

 

Karaktergivning er derfor udeladt i dette afsnit. 

 

 
Oprindelige badeværelser har synlige rørføringer. 
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10 – Køkken   

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    
 
    

Alle ejendommens lejligheder er forsynet med køkken i varierende stand og udformning. 

 

I nogle lejligheder er etableret nyere elementkøkkener samt ny gulvbelægning m.v. 

 

Ansvaret herfor påhviler den enkelte beboer, herunder indhentning af nødvendige godkendelser og eventuelle 

byggetilladelser m.v. fra myndighederne. 

 

Karaktergivning er derfor udeladt i dette afsnit. 
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11 – Varmeforsyning   

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    
 
    

Ejendommen har centralvarmeanlæg forsynet fra 2 stk. vandbaseret fjernvarmecentral placeret i kælder i 

henholdsvis opgang nr. 19 og 39. Fjernevarmecentraler er direkte fjervarmeforsynede, hvilket betyder, at der ikke 

er installeret veksler mellem fjernvarmevand og radiatoranlæg. Det er altså fjernvarmevand fra varmeværket, der 

cirkulere i ejendommens radiatoranlæg.  

 

Afregning af ejendommens fjernvarmeforbrug sker via værkets energimålere på fjernvarmeinstallationen i 

varmecentraler.  

 

Varmecentralerne forsyner endvidere ejendommen med varmt brugsvand fra i alt 6 stk.  varmtvandsbeholdere. I 

varmecentral i nr. 19 er der 2 stk. liggende beholdere fabrikat AJVA type 4 – 1.500 liter (100 Mcal/h) fra 1967 og 

ét stk. opretstående fabrikat AJVA type 10 – 1.500 liter. (48 Mcal/h) fra 1980. I varmecentral i nr. 39 er der 2 stk. 

liggende beholdere fabrikat AJVA type 4 – 2.500 liter (130 Mcal/h) fra 1967 og ét stk. opretstående fabrikat AJVA 

type 10 -1.500 liter (48 Mcal/h) fra 1980. I begge varmecentraler forvarmes det varme brugsvand i den 

opretstående beholder, hvorefter det ledes til de 2 liggende beholdere. Det forvarmede brugsvand blandes med 

varmtvand cirkulation ved tilslutning til de 2 liggende beholdere. 

 

Varmvandsbeholder er isoleret og afsluttet med lærred. Ikke alle mandedæksler er isolerede. Afslutning på 

isolering (lærred) er ikke malerbehandlet komplet.  

 

Fremløbstemperaturen til radiatorerne reguleres, i afhængighed af udetemperaturen, via af automatikanlæg 

(klimastatanlæg) fabrikat Clorius Controls A/S type KC 2002 med udeføler og motorstyret reguleringsventil. 

Temperatur i varmtvandsbeholdere reguleres med selvvirkende temperatorventiler, som åbner og lukker 

automatisk, så den indstillede temperatur opretholdes. 

 

Centralvarmeanlægget er et to-strenget radiatoranlæg fra ejendommens opførelse. Forsyningsledninger for varme 

frem og varme retur er begge placeret i kælder. Ledninger er isolerede i kælder. Isolering er afsluttet med lærred. 

Lærred er malerbehandlet. Der er udført ”improviseret” rørmærkning af installationen ved hjælp af farvekodning. 

 

 
Radiatorer er ældre støbejernsradiatorer med forholdsvis lille 
konvektionsareal. 
 

 
Termostatventiler er generelt de oprindelige Danfoss ventiler, 
som er energiueffektive. 
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Der er enkelte steder på installationen monteret statiske strengreguleringsventiler type STAD, som formodes at 

være isat for at sikre en rimelig varmefordeling. De steder, hvor der ikke er strengreguleringsventiler, er der alene 

de oprindelige reguleringsteer på afgreninger til stigestrenge, hvilket betyder, at der ikke er optimal 

varmefordeling i ejendommen og dermed mindre god udnyttelse af fjernvarmen.  

 

Cirkulationspumpe for centralvarmeanlæg i varmecentral i nr. 19 er fabrikat Grundfos type UPC 50-120 med 3 

faste indstillinger for ydelse. Pumpe er indstillet på trin 1 (270 W).  

 

Cirkulationspumpe for centralvarmeanlæg i varmecentral i nr. 39 er fabrikat Grundfos type TPE. Pumpe kan yde 

8,3 m3 /h mod 40 m VS. Det vurderes at denne pumpe er overdimensioneret. 

 

I begge varmecentraler er der desuden gamle pumper med separate motorer som er fraskåret anlægget. 

 

Cirkulationspumper for varmt brugsvand cirkulation er i varmecentral i nr. 19 er fabrikat Grundfos type UPE 40-

120F med elektronisk styring af ydelse. I varmecentral i nr. 39 er pumpe Grundfos type UPE 25-80 med 

elektronisk styring af ydelse. Pumper er ikke beregnet for brugsvand (råvand), hvorfor der må forventes kortere 

levetid end normalt. Det vurderes, at begge pumper er noget overdimensioneret. 

 

Radiatorer i lejlighederne er overvejende placeret under vinduerne. Desuden forefindes der enkelte radiatorer i 

kælderen. Radiatorerne er de oprindelige støbejerns radiatorer. 

 

Alle radiatorer er forsynet med ældre termostatventiler af fabrikat Danfoss. 

 

Radiatoranlægget er forsynet med individuelle varmefordelingsmålere. Målere er af fordampningstypen fabrikat 

Clorius. Denne målertype påvirkes af sol og andre varmetilskud i lejlighederne, hvorfor den ikke måler det 

egentlige varmeforbrug fra centralvarmeanlægget helt korrekt. 

 

Det forventes, at eksisterende rørisolering i kælder indeholder asbest. Såfremt der skal foretages arbejde på 

installationer, der indeholder asbest, skal der forinden foretages asbestsanering af installationen, hvor asbest 

indkaples/fjernes.  

 

 
Varmeforbrugsmålere er af ældre fordampningsmålertype fra 
firmaet Clorius. Målerne giver et dårligt billede af det reelle 
varmeforbrug. 
 

 
Forsyningsledninger i kælder er isoleret og malet. Mærket ved 
hjælp af farvekoder. 
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Det anbefales at få lavet ét energimærke for ejendommen. 

 

Overordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurdering    

 

                    XXXX                

God standGod standGod standGod stand (1-3) Middel standMiddel standMiddel standMiddel stand (4-6) Dårlig standDårlig standDårlig standDårlig stand (7-9) 

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

 

 

Tilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetid    

 

Bygningsdel og karakter  Tilstand og estimeret restlevetid 

Varmecentral 
 

6 Varmecentralens komponenter er i mindre god stand.  
 
Rørinstallationer og varmtvandsbeholdere er fra ca. 1967 og 1980. 
Det installerede rumfang i beholderne er dobbelt så stort som 
nødvendigt, hvilket betyder, at det varme brugsvand opholder sig for 
længe i beholderne. Dette kan betyde en dårligere vandkvalitet. 
Udskiftning af vand i beholderne bør være 1-2 gange i døgnet for at 
vandet er friskt. For varmecentral i nr. 19 er eksisterende volume 
5.500 liter – ny beholder skal være på ca. 2.500 liter. For 
varmecentral i nr. 39 er eksisterende volume 6.500 liter – ny 
beholder skal være på ca. 3.000 liter. Der er flere gamle ventiler på 
varmeanlæg, som må forventes at lukke dårligt og ikke være helt 
tætte. På brugsvandsanlægget er nogle afspærringsventiler udskiftet 
til nyere kuglehaner. 
 
Varmtvandsbeholdere og rørsystem er korrosionsbeskyttet med 
elektrolyseanlæg.  
 
Automatikanlæg for centralvarmeanlæg er af nyere dato. 
 
Motorventiler er af ældre dato. 
 
Temperatorventiler for varmtvandsbeholdere er af nyere dato. 
 
Cirkulationspumper for centralvarmeanlæg bør udskiftes til 
elektronisk regulerbar i passende størrelser. 
 
Ligeledes bør cirkulationspumper for brugsvandscirkulation udskiftes 

 

 
Flere steder ses kun oprindelige afspærringsventiler på 
varmeinstallationen. 
 

 
Få steder er der indskåret STA-D reguleringsventiler. 
Isoleringsarbejdet ses her mangelfuldt retableret. 
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til pumpetype beregnet for brugsvand (råvand). 
 
Isoleringen i varmecentralerne er noget mangelfuld, idet de flanger, 
ventiler, snavssamlere, mandedæksel på varmtvandsbeholder m.v. er 
uisoleret. Der kan da også konstateres en ret høj rumtemperatur i 
varmecentralerne.  
 
Returtemperaturer på fjernvarmevand til fjernvarmeværket er for 
høje (ved besigtigelsen over 40 grader)og ikke acceptabel. Dette 
skyldes ineffektive varmevandsbeholder, som ikke kan afkøle 
tilstrækkeligt og til dels anlægsopbygningen. 
 
Restlevetiden for varmtvandsbeholdere forventes at være ganske få 
år. For at sikre bedre vandkvalitet og bedre drift anbefales snarlig 
udskiftning. 
 
Ud fra de modtagne oplysninger om energiforbrug i 
varmecentralerne, kan det beregnes at afkølingen på 
fjervarmevandet i årene 2005 og 2006 var henholdsvis 28,4/30,2 
grader og 26,3/27,6 grader. 
 
Afkølingen er altså mindre eller lig med end kravet fra 
varmeforsyningen, som kræver en gennemsnitsafkøling på 30 grader. 
 
Energiforbruget pr. kvadratmeter boligareal til rumopvarmning og 
varmt brugsvand var ca. 115-122 W i 2005 og 2006, hvilket svarer 
til gennemsnitsforbruget i tilsvarende ejendomme.  

Hovedledninger 5 Hovedledninger i kælder vurderes generelt at være middel stand med 
enkelte tæringer og generelt gamle ventiler. Isoleringsmaterialet 
virker intakt, men med utidssvarende isoleringstykkelse, ligesom det 
er skåret bort flere steder. Restlevetiden vurderes at være over 10 
år. 

Afspærrings- og 
strengregulerings- 
ventiler 

7 Afspærringsventiler er mangelfulde. Der er monteret enkelte 
strengreguleringsventiler af type STAD på stigestrenge.  
 
Ventiler holder ca. 5-7 år og skal forventes udskiftet som led i den 
almindelig vedligeholdelse.  

Installationer i lejligheder 
 

5 De oprindelige radiatorer i lejlighederne fremtræder i middel stand, 
idet det dog må forventes at der sker gennemtæring af radiatorerne 
ad åre. Restlevetiden forventes at være 10-30 år. 
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En del radiatorer er ikke forsynet med udluftningsmulighed. 
Radiatorventiler er ældre type som er uøkonomiske. 
 
Stigestrenge i lejligheder vurderes til at være i almindelig god stand. 
Restlevetiden forventes at være 30 år. Ledninger for tilslutning af 
radiatorer er god stand, men forventes dog af have kortere levetid. 

 
 

Anbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltninger    

Foranstaltning (prioritet) Omfang – arbejder i hovedtræk Omkostning  
(ekskl. moms) 

Nye varmtvandsbeholdere 
(A) 

Udskiftning af varmtvandsbeholdere i begge 
varmecentraler 

kr. 400.000 

Asbestsanering i V.C. 
(A) 

Rådighedsbeløb 
Asbestsanering af installationer i varmecentral. 

kr. 50.000 

Diverse arbejder i 
varmecentral 
(A) 

For at nedsætte varmespildet i varmecentralen, og 
dermed sænke temperaturen i denne hele året, bør der 
endvidere foretages isolering af ventiler, flanger, 
snavssamlere, mandedæksel og rør m.v. For at sikre 
nemt overblik bør der udføres rørmærkning af alle 
installationer. 

Kr. 25.000 

Forbedring 
Nye solfangere på tag 
(C) 

Ejendommens beliggenhed og tagkonstruktion gør den 
egnet til at etablere solfangeranlæg på taget. Solfanger 
anlæg består af ét antal solvarmepaneler på taget som 
via rørsystem tilsluttes solvarmebeholder i 
varmecentral. Fordelen er en reduceret varmeregning. 
Prisen for et solvarmeanlæg afhænger af størrelse m.v.  

Ikke prissat 

Nye strengreguleringsventiler 
(A) 

Den monterede type strengreguleringsventil er 
vanskelig at indregulere/tager ikke hensyn til 
varierende varmebehov. For at sikre den bedst mulige 
varmefordeling i ejendommen bør ventiler udskiftes til 
dynamiske f.eks. type Flow S, som efter beregnet for-
indstilling sikrer den korrekte vandmængde til de 
enkelte stigestrenge/radiatorer, såfremt der er et vist 
minimums differenstryk tilstede ved den fjerneste 
ventil. Der er regnet med 220 stk. ventiler á kr. 3.000 
ekskl. moms pr. stk. 

Kr. 650.000  

Rådighedsbeløb 
Beregning og indregulering 
(A/B/C) 

Der skal påregnes rådighedsbeløb til beregning og 
indregulering af nye ventiler. (under forudsætning af at 
der forefindes tegningsmateriale af eksisterende anlæg) 

Kr. 45.000 
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Nye radiatorventiler 
(A) 

De nuværende ældre termostatventiler bør udskiftes til 
termostatventiler. Der er regnet med 650 stk. á kr. 500 
ekskl. moms pr. stk. 

Kr. 325.000 

Varmefordelingsmålere 
(A) 

Installering af elektroniske varmefordelingsmålere med 
fjernaflæsning på samtlige radiatorer, ca. kr. 300 ekskl. 
moms pr. stk. Der er regnet med 750 stk. varmemålere. 

kr. 225.000 

 

 



PETER JAHN & PARTNERE A/S –  INGENIØRER / ARKITEKTER / BYGNINGSRÅDGIVERE EF RYETHAVE – SAGNR.  10 .3036.40  

 s ide 35  

 

12 – Afløb   

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    
 
    

Ejendommen er forsynet med faldstammer/afløbsrør i køkken (dimension Ø75 mm) og faldstammer/afløbsrør i 

wc/bad (dimension Ø110 mm). Afløbsinstallationen er udført i støbejernsrør og er fra ejendommens opførelse. Der 

er allerede påbegyndt partiel udskiftning af dele af afløbsinstallationen, hvor rør og vandlåse har været 

gennemtærede. Ved udskiftning af afløbsinstallation er der anvendt støbejernsrør/rustfri stålrør/galvaniserede 

stålrør rør. Faldstammer i køkken betjener ét køkken pr. etage. Faldstammer for wc/badeværelser betjener 

ligeledes ét badeværelse pr. etage. 

 

Gulvafløb forefindes i badeværelser typisk lige under håndvasken. Faldstammerne udluftes separat over tag. I 

kælder samles faldstammerne og føres via kloak til samlebrønd i gården, hvorfra vandet ledes til den offentlige 

kloak i Ryetvej. Faldstammer er forsynet med renselemme i kælder. I kælder er faldstammerne (ikke) forsynet 

med rottestop som ”gravid kone”. 

 

 

Overordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurdering    

 

                XXXX                    

God standGod standGod standGod stand (1-3) Middel standMiddel standMiddel standMiddel stand (4-6) Dårlig standDårlig standDårlig standDårlig stand (7-9) 

 Faldstammerne er generelt i middel stand. 

 

 

Tilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetid    

 

Bygningsdel og karakter  Tilstand og estimeret restlevetid 

Køkkenfaldstammer 5 Der ses rustudblomstringer på faldstammerne i et omfang, der er 
normalt for faldstammer af denne alder. Faldstammer er 
sandsynligvis delvis tilstoppede af fedt og sulfoaflejringer. 
 
Der er (ikke) problemer med afløbene i det daglige ifølge oplysninger 
fra beboere. 
 
Restlevetiden forventes at være ca. 5–15 år. 

 

 
Faldstammer i lejligheder er generelt i middelgod stand. 
 

 
Særligt i kælder ses mange rustudblomstringer på faldstammerne. 
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Toilet/badefaldstammer 6 Der ses rustudblomstringer på faldstammerne i et omfang, der er 
normalt for faldstammer af denne alder.  
 
Der er (ikke) problemer med afløbene i det daglige ifølge oplysninger 
fra beboere.  
 
Der ses rustudblomstringer og korrosionsskader på faldstammer ved 
kælder. I de besigtigede lejligheder er der konstateret få skader. 
 
Restlevetiden forventes at være ca. 5–10 år. 

 
 

Anbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltninger    

Foranstaltning (prioritet) Omfang – arbejder i hovedtræk Omkostning  
(ekskl. moms) 

Løbende udskiftning 
(A) 

Det anbefales, at man fortsat partielt udskifter de dele 
af faldstammerne, som er gennemtærede eller har store 
rustudblomstringer. Omkostningen er en årlig 
omkostning vurderet på baggrund af tilstanden af 
faldstammerne sammenholdt med de omkostninger der 
pt. afholdes til sådanne arbejder. Anslået 4-5 større 
reparationer pr. år. 

kr. 100.000 / år. 

Alternativ 1 
Nye køkkenfaldstammer 
(B) 

Alternativ kan det anbefales at foretage en samlet ud-
skiftning af faldstammer i hele længder og eventuelt 
hele faldstammesystemet samlet. Nye faldstammer 
anbefales udført i støbejern af hensyn til brandsikring, 
levetid og støjdæmpning. 
 
I forbindelse med udskiftning af faldstammer skal der 
regnes med en væsentlig udgift til reparation efter 
nedtagning af rør og genopsætning af nye, herunder 
følgearbejder på rørkasser, tapet, vægfliser, bordplader 
m.v. Erfaringsmæssigt skal der regnes med ca. kr. 4-

kr. 1.500.000 

 

 
Gulvafløb er udført direkte under vask. 
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Alternativ 1 
Nye toilet/badfaldstammer 
(B) 

Samlet udskiftning af badeværelsesfaldstammer. I 
hovedtræk udskiftes som beskrevet under 
køkkenfaldstammer. 
 
Der foretages retablering af eksisterende 
terrazzo/klinkegulv herunder reparation af beskadigede 
vådrumsmembraner i wc/badeværelser. 
 
Eksisterende gulvafløb påregnes udskiftet. 

kr. 3-3.500.000 

Alternativ 2 
Nye faldstammer til bad og 
køkken, ”lille” blok. 
(B) 

Som ovenstående, dog kun udført for 1 ”lille” blok. Der 
er 6 stk. ”små” blokke i alt. 

Kr. 400.000 / ”lille” blok 

Alternativ 2 
Nye faldstammer til bad og 
køkken, ”stor” blok. 
(B) 

Som ovenstående, dog kun udført for 1 ”stor” blok. Der 
er 4 stk. ”store” blokke i alt. 

Kr. 600.000 / ”stor” 
blok. 
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13 – Kloak   

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    
 
    

Idet der ikke er foretaget en kloak tv-inspektion, har vi ikke kunne beskrive konstruktion og stand af afløbslednin-

ger, idet disse er begravet langt under jorden. Samtlige betragtninger i dette afsnit er foretaget på baggrund af en 

fagmæssig vurdering foretaget ved besigtigelse af synlige brønde fra terræn og ved at sammenholde de 

oplysninger som vi har fået oplyst på ejendommen. Vurderingen skal derfor tages med forbehold. Endelig 

konstatering af forholdene kan alene foretages ved hjælp af kloak-tv inspektion eller opgravning. En TV-

inspektion anbefales udført og kan forventes at koste ca. kr. 250.000 ekskl. moms for hele kloaken inkl. stik. 

 

Ejendommen er forsynet med særskilt kloakering for regnvand og spildevand. Spildevand føres til hovedkloak i 

Ryetvej mens regnvand afledes til sø. 

 

Kloakledninger afleder spildevand fra: 

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

- Regnvand – via tagrender og nedløbsrør på facader. 

- Overfladevand – via brøde i gade og gård. 

- Drænsystem – via pumpebrønd. 

 

Kloakken er primært beliggende under terræn i anlægget, sekundært ført under ejendommens kælder for 

tilslutning til 1-meter brønde. Ifølge oplysninger fra ejendommen er kloakken den oprindelige, men repareret 

partielt. Ved besigtigelse er der konstateret opstuvende vand i flere overfladebrønde, hvilket kan skyldes 

tilstopning eller defekter. Vi har bemærket fald mod at overfladebrønde er ringe flere steder på parkeringsarealer. 

 

 

Overordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurdering    

 

                                    

God standGod standGod standGod stand (1-3) Middel standMiddel standMiddel standMiddel stand (4-6) Dårlig standDårlig standDårlig standDårlig stand (7-9) 

 Karaktergivning i afsnittet stand er ikke anført – afventer udførelse af en kloak tv-inspektion. 

 

 
 

 
Generelt ser brøndene ud til at være i rimelig stand. 
 

 
Flere brønde (også overfladebrønde) stuver op, hvilket tyder på 
tilstopning el. defekter. 
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TilstandsvurdTilstandsvurdTilstandsvurdTilstandsvurdering og estimeret restlevetidering og estimeret restlevetidering og estimeret restlevetidering og estimeret restlevetid    

Bygningsdel og karakter  Tilstand og estimeret restlevetid 

Kloak ? En vurdering af standen afventer kloak tv-inspektion. 

Øvrigt ? En endelig vurdering afventer kloak tv-inspektion. 
 

 

 

Anbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltninger    

Foranstaltning (prioritet) Omfang – arbejder i hovedtræk Omkostning  
(ekskl. moms) 

Udskiftning af kloak 
(B/C) 

ANSLÅET ERFARINGSPRIS. Totaludskiftning af kloakken 
ved udskiftning af samtlige kloakledning til PVC og 
udskiftning af samtlige brønde i terræn til PVC. 
Arbejderne indeholder lokal opskæring/optagning af 
belægninger, opgravning i nødvendigt omfang og 
efterfølgende retablering. 

kr. 6.500.000-
7.500.000 

Alternativ 
Reparation af kloak til kl. 2. 
(A) 

ANSLÅET ERFARINGSPRIS – Afhænger af tv-inspektion.  
I forbindelse med udarbejdelse af tv-
inspektionsrapporten udbedres skader, der ligger over 
kl. 2 skader ved punktreparation. Der foretages 
udbedring ved hjælp af strømpning og/eller nye 
ledninger. Nødvendig optagning af belægning, 
opgravning og retablering er indeholdt. 
 
Definition af kloakskader:  
- Kl. 1-2 skader, skader der ikke påvirker 

gennemstrømning eller tæthed,  
- Kl. 3-5 skader, skader der påvirker 

gennemstrømning og tæthed og bør udbedres. 

kr. 1-2.000.000 

Løbende udskiftning. 
(A) 

I forbindelse med der opstår problemer med kloakken 
eksisterende tilstopning, udbedres disse skader 
punktvis.  

kr. 50-100.000 / år. 

Vedligeholdelse af kloak 
(A) 

Rensning af kloakken bør foretages hvert år og kloak-tv 
inspektion hvert 5. år af drifts- og forsikrings hensyn. 

kr. 150.000 

 

 

 
Flere overfladebrønde, herunder ved P-arealerne, kan ikke 
optage regnvandet. 
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14 – Vandinstallation   

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    
 
    

Ejendommen er forsynet med koldt brugsvand fra kommunalt vandstik samt varmt brugsvand med cirkulation fra 

varmtvandsbeholder i varmecentral. Vandforbrug i ejendommen afregnes efter vandforsyningens hovedmåler på 

koldtvandsstik. For registrering af varmtvandsforbrug er der installeret bi-måler på koldtvandstilslutning til 

varmvandsbeholder. 

 

Hoved- og fordelingsledninger for koldt og varmt brugsvand er installeret kælder. Cirkulationsledning for varmt 

brugsvand i kælder sørger for at returnere varmt brugsvand til varmtvandsbeholder i varmecentral. Lodrette 

stigestrenge er i køkkener/badeværelser. 

 

Afgreninger på stigestrenge forsyner, via fordelings- og koblingsledninger, tapsteder i køkkener og i renoverede 

badeværelser. Der er ikke installeret vandmålere. For regulering af brugsvandscirkulation er der monteret statiske 

STA-D strengreguleringsventiler på enkelte alle stigestrenge ved tilslutning til cirkulationsledning i kælder.  

 

Den samlede installation er udført i ældre galvaniserede stålrør. Rørinstallationer i kælder er isolerede. Ventiler er 

ikke isolerede. I forbindelsen med partiel udskiftning af rør og ventiler er isolering ikke blevet retableret. Der er 

udført rørmærkning af installationen enkelte steder. 

 

Det forventes at eksisterende rørisolering i kælder og på loft ikke indeholder asbest.  

 

Der blev ikke konstateret manglende tryk på installationen. 

 

Vi har konstateret enkelte uhensigtsmæssige sammenblandinger af forskellige rørmaterialer, som medfører en 

forhøjet risiko for galvanisk tæring af installationen. Der er således konstateret kobber tilkoblingsledninger som 

nedbryder galvaniseringslaget i rørinstallationen – hvilket medfører tæringer på installationen. Disse konstateres 

særligt ved T-stykker. 

 

 
 

 
Ved oprindelige badeværelser er vandinstallationer ført synligt. 
Armaturer er tilkoblet direkte på vandrør, uden brug af eks. 
termostatblandingsbatterier. 
 

 
Vandrør i køkkener er typisk ført i rørkasser. Installationerne er 
isolerede. 
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Overordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurdering    

                XXXX                    

God standGod standGod standGod stand (1-3) Middel standMiddel standMiddel standMiddel stand (4-6) Dårlig standDårlig standDårlig standDårlig stand (7-9) 

Vandinstallationen er generelt i middel stand. 

 

 

Tilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetid    

 

Bygningsdel og karakter  Tilstand og estimeret restlevetid 

Hovedledninger og 
installationer i kælder 

4 Rørinstallationen vurderes generelt at være i rimelig god stand, 
ligesom isoleringslag fremstår i rimelig stand. 

Stigestrenge 5 Stigestrenge er generelt i middel stand, idet der dog ses enkelte 
tæringer steder. Stigestrenge er isolerede i køkkener, men uisolerede 
i badeværelser. 

Strengreguleringsventiler 5-
7 

Strengreguleringsventiler er generelt i middel-dårlig stand. De 
statiske strengreguleringsventiler (STAD) forefindes på enkelte 
stigstrenge. Der mangler isoleringskapper på ventiler. 

Installationer i lejligheder - På installationer i lejlighederne er der enkelte rustangreb på 
rørinstallationer. Rør er alle steder udført i for små dimensioner.  
 
Blandingsbatterierne er af svingede stand – nogle er helt nye, andre 
er af ældre dato, der ikke lukker helt tæt med unødvendigt vandspild 
til følge. Der er flere termostatblandingsbatterier i badeværelser som 
kan medføre sammenblanding af koldt og varmt vand. 
 
Toiletterne er generelt lavtskylsmodeller og mange er moderne to-
skyls.  

 

 

 

Anbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltninger    

Foranstaltning (prioritet) Omfang – arbejder i hovedtræk Omkostning  
(ekskl. moms) 

Alternativ 
Ny vandinstallation 

Ny vandinstallation i samtlige badeværelser og 
køkkener. Under forudsætning af at det udføres 

kr. 2.750.000 
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(B) samtidigt med udskiftning af faldstammer. Installationen 
indeholder ny-installation i kælder, ventiler, 
strengreguleringsventiler, stigestrenge m.v.  
 
Såfremt udskiftning udføres uafhængigt af 
faldstammeudskiftning, skal der tillægges en 
retableringsomkostninger på ca. kr. 1-1.500.000 ekskl. 
moms. 

Alternativ 
Nye vandinstallationer 
pr. ”lille” blok 
(B) 

Udskiftning af hovedledninger og stigestrenge i kælder, 
lejligheder m.v. til både bad og køkken. Prisen er under 
forudsætning af samtidig udførelse med 
faldstammeudskiftning. Prisen indeholder isolering, nye 
strengreguleringsventiler (CirCon+) og 
afspærringsventiler og forberedelse til installering af 
vandmålere. 

kr. 250.000/lille blok 
 

Alternativ 
Nye vandinstallationer 
pr. ”stor” blok 
(B) 

Udskiftning af hovedledninger og stigestrenge i kælder, 
lejligheder m.v. til både bad og køkken. Prisen er under 
forudsætning af samtidig udførelse med 
faldstammeudskiftning. Prisen indeholder isolering, nye 
strengreguleringsventiler (CirCon+) og 
afspærringsventiler og forberedelse til installering af 
vandmålere. 

kr. 350.000 / stor blok 

Nye afspærringsventiler 
(A) 

Der bør monteres nye afspærringsventiler på 
afgreninger fra hovedledninger til stigestrenge for koldt 
og varmt brugsvand i kælder. Udføres samtidig med 
montering af strengreguleringsventiler. 

kr. 250.000 

Nye strengreguleringsventiler 
(A) 

For at sikre kortest mulig ventetid for korrekt 
varmtvandstemperatur ved tapsteder i lejlighederne 
opnås, skal der monteres strengreguleringsventiler på 
samtlige varmtvandsstrenge ved tilslutning til 
cirkulationsledning i kælderen. 

Kr. 450.000 
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15 – Gasinstallation   

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    
 
    

Der er ikke indlagt gas i ejendommen. 
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16 – Ventilation   

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    
 
    

Ejendommen er forsynet med kanaler for naturlig ventilation i køkkener og wc/badeværelser, der afsluttes i 

udluftningshætter på tag.  

 

Kanalerne i flere lejligheder af misforstået energispareiver tilstoppet med aviser, lukket og overmalet eller skjult 

bag nedhængte lofter.  

 

Flere af kanaler er i lejlighederne forsynet med ureglementerede elektriske ventilatorer/emhætter, hvilket kan 

medføre at afkastluft fra lejlighed indblæses hos øvrige beboere i opgangen. 

 

Ventilation af boligen er nødvendig for at sikre et sundt indeklima, hvor særligt fugtig luft (tørring af tøj, bad, 

madlavning m.v.) kan transporteres ud af lejlighederne, således at risikoen for dannelse af skimmelsvamp mv. 

nedsættes. 

 

 

Overordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurdering    

 

            XXXX                        

God standGod standGod standGod stand (1-3) Middel standMiddel standMiddel standMiddel stand (4-6) DåDåDåDårlig standrlig standrlig standrlig stand (7-9) 

Ventilationskanalerne for naturligt aftræk er i god til middel stand. 

 

 

Tilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetid    

 

Bygningsdel og karakter  Tilstand og estimeret restlevetid 

Kanaler for naturligt aftræk 4 Kanaler for naturligt aftræk er utvivlsomt delvist tilstoppede af støv 
og snavs fra årenes løb, så effekten af ventilationen er væsentligt 
nedsat. 

 

 

  

 
Kanaler for naturlig ventilation. 
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Anbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltninger    

Foranstaltning (prioritet) Omfang – arbejder i hovedtræk Omkostning  
(ekskl. moms) 

Rensning af kanaler 
(B) 

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

kr. 120.000 
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17 – El/svagstrøm   

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    
 
    

Ejendommens elektriske installationer består dels af stærkstrømsinstallationer (230-400V) og 

svagstrømsinstallationer (porttelefon, tv-kabler, telefonikabler m.v.). Overordnet set skelnes der i rapporten her 

mellem installationer i lejligheder, dvs. fra målertavle (stærkstrøm)/hovedstik (bredbånd m.v.), og fælles 

installationer. Installationerne i lejlighederne påhviler den enkelte beboer at vedligeholde og opretholde 

lovligheden af, hvorfor disse installationer kun er omtalt såfremt der konstateres væsentlige forsyningsmangler 

eller manglende fejlstrømsrelæ (HFI/HPFI). 

 

StærkstrømsinstallationStærkstrømsinstallationStærkstrømsinstallationStærkstrømsinstallation    

De fælles el-installationer for stærkstrøm består af et hovedstik som er indført i jord fra vej til kælderen og til 

hovedsikringen(-erne) som er placeret i skab i kælder.  

 

Ejendommens el-forsyning vurderes at være tilstrækkelig til det nuværende el-forbrug, uanset at forsyningen ikke 

overholder nuværende dimensioneringskrav. 

 

Fra hovedtavlerne er lejlighederne forsat via hovedledninger i oprindelige trækabelkasser kælderen, som er de 

oprindelige kabler, og stigeledninger er ført mod trapperum. Stigeledninger var ikke tilgængelige ved 

besigtigelsen. 

 

Fra hovedtavler er der i kælder til forsyning af ejendommens fælles el-installationer (trappelys, kælderlys, lys på 

loftrum). Installationen ses at være tidssvarende og belysning styres via. tidsrelæ i gruppetavlerne. Tavlerne er 

forsynet med HFI/HPFI, hvilket er lovkrav. 

 

Belysning i kælder er udført ved sædvanlige lysstofrør typisk placeret i loft og styret vha. tidsrelæer. 

Installationen vurderes at dække hverdagens behov, uanset at den er utilstrækkelig i forhold til nutidens lyskrav. 

Der er ikke lys i de enkelte pulterrum. 

 

Belysning af hovedtrapperum er udført ved lamper isat i spejle over indgangsdøre, der er en lampe pr. dør (typisk 

 

 
Ejendommens forsyning  
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3 pr. repos) og styring foregår via trappeautomatik. Belysningen vurderes at dække det daglige behov, uanset den 

vurderes at være utilstrækkelig i forhold til nutidens lyskrav. 

 

Den udvendige belysning fungerer via orienteringslamper på underfacader og via galvaniserede stållamper på 

parkeringspladser. 

 

For det fælles beboervaskeri i kælderen etableret en særskilt gruppetavle, som umiddelbart vurderes at være 

tilstrækkeligt forsikret og forsynet.  

 

Installationen i boligerne er ikke berørt i denne rapport, idet vedligeholdelsen påhviler de enkelte beboere. 

 

SvagstrømsinstallationSvagstrømsinstallationSvagstrømsinstallationSvagstrømsinstallation    

Ejendommens telefonkabler er ført via kabelkanaler på hovedtrapper til boligerne. 

 

Der er porttelefon ved gadedørene til samtlige lejligheder i enkelte opgange. Porttelefonanlægget er et traditionelt 

samtaleanlæg, med mulighed for åbning af hoveddør ved (deaktivering af el-blik i lås). Anlægget er af ældre dato.  

 

Ejendommen er tilsluttet kabel-tv fra Dansk Kabel TV. Antennekabler er fremført i plastkanal i trapperummet.  

 

Overordnet vOverordnet vOverordnet vOverordnet vurderingurderingurderingurdering    

 

        XXXX                            

God standGod standGod standGod stand (1-3) Middel standMiddel standMiddel standMiddel stand (4-6) Dårlig standDårlig standDårlig standDårlig stand (7-9) 

Stærkstrømsinstallationen er generelt i god stand. Svagstrømsinstallationen er generelt i god stand. 

 

 

Tilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetid    

 

Bygningsdel og karakter  Tilstand og estimeret restlevetid 
 

 
YouSee har installation i ejendommen, der således er forsynet 
med kabeltv i lejlighederne. 
 
 

 
Udvendig belysning af P-arealer og stier sker ved galvaniserede 
stållamper suppleret med sædvanlige facadelamper på 
underfacader. 
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Fordelingsledninger og 
stigeledninger. 

3 Fordelingsledninger og stigeledninger er generelt vurderet til at være 
i orden. 

Fælleslys m.v. i kælder og 
loft. 

3 Installationen i orden. 

Belysning i trapperum 3 Belysningen lever op til det daglige behov, og kræver alm. 
vedligeholdelse. 

Udvendig belysning 3 I haveanlægget foregår belysning via lamper monteret på 
underfacade og ved parkeringsarealer via sædvanlige lampestandere. 

Svagstrøm, porttelefon 5 Porttelefonen fremstår umiddelbart i alm. stand, de opgange hvor det 
er etableret. 

Svagtrøm, telefoni, 
kommunikationsnetværk m.v. 

- Telefonkabler antages mht. ejendomsretten at tilhøre TDC (for de 
fælles kabler). Derfor er anlægget ikke vurderet mht. stand og det er 
vores vurdering, at foreningen ikke skal forvente omkostninger til 
vedligeholdelse.  

 
 

Anbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltninger    

Foranstaltning (prioritet) Omfang – arbejder i hovedtræk Omkostning  
(ekskl. moms) 

Ny belysning, uderum 
(C) 

Det anbefales, at der eventuelt i forbindelse med en 
renovering af gårdanlægget, at der etableres 
supplerende belysning. Omkostningen afhænger af 
omfang og ambitionsniveau, derfor er omkostningen 
anslået. 

kr. 250.000 
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18 – Øvrige bygningsdele   

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    
 
    

De øvrige bygningsdele omfatter indvendige vægge, gulvbelægninger, døre i selve lejlighederne m.v. Idet 

vedligeholdelsen af disse bygningsdele påhviler den enkelte beboer er tilstanden ikke beskrevet nærmere i denne 

rapport. 

 

Der er således ikke foretaget en vurdering af tilstanden, ligesom der ikke er anført beskrivelse af 

vedligeholdelsesstand for de enkelte bygningsdele og anført anbefalede foranstaltninger. 

 

 
Gulve er udført som parketgulve – og fremstår generelt i god 
stand. 
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19 – Private friarealer   

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse    
 
    

De private friarealer anvendes til parkering, ophold for beboerne, legepladser, cykelparkering, tørrestativer, 

affaldsbeholdere og storskrald. 

 

Parkeringsarealerne er asfalteret, afgrænset med sædvanlig kantstens udførelse. Der er 3 parkeringsarealer, på ca. 

1.350 m2, ca. 5.000 m2 og ca. 2.150 m2. 

 

Der er i haveanlægget større græs, beplantninger, legepladser m.v. 

 

Til at forbinde anlægget er der udført et større stisystem. Stierne er belagt med betonfliser. Der er ca. 350-400 

lbm. flisegang.  

 

Der er mellem blok nr. 31 og 47 skurarealer, som benyttes til gårdmændenes parkmaskiner, opbevaring af salt, 

mulighed for bilvask, storskrald, containere, transformatorstation m.v. Skurene er opført i massivt murværk, 

mellem skure er der træstolper som bærer tag udført med lav taghældning, der er beklædt med tagpap. 

 

 

Overordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurderingOverordnet vurdering    

 

            XXXX                        

God standGod standGod standGod stand (1-3) Middel standMiddel standMiddel standMiddel stand (4-6) Dårlig standDårlig standDårlig standDårlig stand (7-9)     
 

 

Tilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetidTilstandsvurdering og estimeret restlevetid    

 

Bygningsdel og karakter  Tilstand og estimeret restlevetid 

Parkeringsarealer 6 Overfladen er lettere nedbrudt med en enkelte revner. Der ses mange 
lunker og forkerte fald, som er uhensigtsmæssige, særlig i 
frostperioder. 

 

 
Parkeringsarealer er asfalteret. 
 

 
Belægninger i betonsten. Der ses trykskader – sandsynligvis pga. 
kørsel med arbejdsmaskiner. 
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Stibelægninger 6 Stibelægninger er mht. de enkelte sten i o.k. stand. Dog er der mange 
lunker og trykskader på belægningerne, hvorfor en omlægning 
anbefales. Yderligere er afgrænsninger ved stibelægninger 
kæntret/ude af vater flere steder. 

Garage/skure 5 Garager/skure er generelt i god stand. Dog er der flere alvorlige 
skader på tag som skal udbedres straks. Yderligere er der en del 
beplantning som skal beskæres, for korrekt afvanding. 

Haveanlæg 3 Haveanlægget, græs, legepladser m.v. er generelt i god stand. Der 
skal dog naturligvis forventes sædvanlig vedligeholdelse af anlægget. 

 
 

Anbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltningerAnbefalede foranstaltninger    

Foranstaltning (prioritet) Omfang – arbejder i hovedtræk Omkostning  
(ekskl. moms) 

Parkeringsareal, øst 
(B) 

Afskrælning af eksisterende asfaltbelægning. Opretning 
af underlag for korrekt fald mod overfladebrønde. 
Udlægning af ny asfalt, slidlag m.v.  
 
Parkeringsareal øst er ved Ryetvej 19-27 og er på ca. 
1.350 m2. 

Kr. 400.000 

Parkeringsareal, nord 
(B) 

Afskrælning af eksisterende asfaltbelægning. Opretning 
af underlag for korrekt fald mod overfladebrønde. 
Udlægning af ny asfalt, slidlag m.v. 
 
Parkeringsareal nord er ved Ryetvej 29-47 og er på ca. 
5.000 m2. 

Kr. 1.500.000 

Parkeringsarealer, vest 
(C) 

Afskrælning af eksisterende asfaltbelægning. Opretning 
af underlag for korrekt fald mod overfladebrønde. 
Udlægning af ny asfalt, slidlag m.v. 
 
Parkeringsareal vest er ved Ryetvej 53 og er på ca. 
2.150 m2. 

Kr. 650.000 

Stibelægninger, delvis 
omlægning. 
(A) 

Omlægning af ca. 900 m2 stibelægninger som har for 
store spring/lunker/ødelagte sten. Nødvendig opretning 
af vægge mod bede. Nye stibelægninger udføres med 
nye betonsten, i stentype og med underlag som kan 
klare belastning fra kørsel med arbejdskøretøjer. Der er 
afsat kr. 100.000 ekskl. moms til at skifte kantsten og 
ombygge betonvægge ved højbede. 

kr. 500.000 

 

 
Skure er solidt i udførelsen, dog er taget utæt. 
 

 
Der er vandskade ved tag på skurbygning. 
 



PETER JAHN & PARTNERE A/S –  INGENIØRER / ARKITEKTER / BYGNINGSRÅDGIVERE EF RYETHAVE – SAGNR.  10 .3036.40  

 s ide 52  

Nyt lag stabilgrus, delvis 
omlægning. 
(B) 

Ved omlægning af stibelægningerne anbefales det at der 
udgraves yderligere og udlægges stabilgrus i korrekt 
dydbe. Udføres samtidig med udskiftning af 
belægninger. Der er regnet med 900 m2. 

Kr. 350.000 

Ny stenbelægning ved 
samtlige belagte arealer  
I alt ca. 4.500 m2 

(C) 

Omlægning af samtlige stenbelagte arealer, i alt 4500 
m2 iht. ovenstående beskrivelse inkl. ny 
stabilgrusbelægning. Der kan vælges ny stentype inden 
for samme priskategori som nuværende. Der er 
indeholdt afsat beløb på kr. 150.000 til udbedring af 
sokkelkant. 

Kr. 3.600.000 

Skurtag 
(A) 

Udbedring af tag ved skur. Der påtænkes udført en 
reparation 3 steder. 

kr. 40.000 

 
 


