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INDLEDNING
Formålet med rapporten er, igennem en overordnet byggeteknisk gennemgang og beskrivelse af ejendommens bygningsdele samt en gennemgang og vurdering af tidligere udarbejdet rapport fra Wormslev, Rådgivende Ingeniører A/S af efterår 2006, at give beboerne
og deres repræsentanter en mulighed for at vurdere bygningsdeles tilstand og nødvendige
vedligeholdelse i årene fremover. Her med primær fokus på taget.
Rapporten giver, anvisning på foranstaltninger, der er nødvendige at udføre her og nu, således at ejendommens begningsdele ikke forringes. Samtidig er der anvist nødvendige arbejder, der bør eller kan udføres inden for en årrække, som angivet i økonomioversigten
sidst i rapporten.
Rapporten skal endvidere grundlag for en prioritering eller rangering af hvilke arbejder,
der skal udføres nu og hvilke arbejder, der skal udføres i tiden fremover.
De anslåede økonomiske konsekvenser ved en evt. udbedring/udskiftning fremgår under
bygningsafsnittet.
Alle overslagspriser er beregnet som budgetmæssige priser for håndværkerudgifter. Alle
priser er ekskl. moms. Priser er beregnet på grundlag af NIRAS´ erfaringspriser for lignende arbejder, V&S prisbøger, samt entreprenør tilbud.
Ud over de nævnte beløb skal der regnes med almindelig løbende vedligeholdelse.

1.1

Besigtigelse
Besigtigelsen fandt sted d. 13. juli 2010.
Besigtigelsen er udelukkende baseret på en overordnet visuel gennemgang af bygningsdele
som er omfattet af rapport fra Wormslev, Rådgivende Ingeniører A/S af efterår 2006, dog
med primær fokus på taget. Besigtigelse er foretaget de steder hvor adgangsmulighed har
tilladt dette.
Der er ikke i forbindelse med besigtigelsen foretaget destruktive indgreb i form af hultagning i konstruktionsdele, overfladebeklædninger el. lign.
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Ved gennemgangen er taget besigtiget indefra i opgangene Birkedommervej 14 og Landfogedvej 7. Udvendigt er taget besigtiget fra terræn og fra vinduer i loftsrum samt indvendigt i tilgængelige loftsrum og på spidsloft.
Besigtigelse af facader, vinduer er foretaget fra terræn.
Ved besigtigelsen er kun en enkelt lejlighed besigtiget.
Mindre dele af kælderen er ligeledes besigtiget
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OVERORDNET BESKRIVELSE
Ejendommen er beliggende i Københavns Kommune og omfatter Birkedommervej 14 – 16
og Landfogedvej 5-7, matr. nr. 1085.
Ejendommen er opført i 1934
Ejendommen anvendes hovedsageligt til beboelse.
Ejendommene består tilsammen af 4 opgange, med 4 hovedtrapper.
Ejendommen har 5 normaletager samt udnyttet tagetage.
Tagkonstruktionen er et saddeltag belagt med røde falstagsten. Tagetagen er under hanebånd udnyttet til pulterrum. Over hanebånd er loftsrummet uudnyttet.
Facade mod gade er opført i murværk med sokkel som er pudset.
Vinduer i ejendommen er nyere vinduer udført i træ/alu med termoruder. Franske altandøre og kældervinduer er udført i træ med termoruder.
Kælderen anvendes til opmagasinering og cykelkælder samt varmecentral. Varmecentral
er placeret i en del af stueetagen med adgang fra gårdkælderen.
Vedr. den øvrige beskrivelse af ejendommen henvises til rapport fra Wormslev, Rådgivende Ingeniører A/S af efterår 2006.
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GENNENGANG BYGNINGSDELE
I det følgende er gengivet en overordnet gennemgang af de enkelte bygningsdele med en
kort beskrivelse af skader, vurderede årsager og forslag til afhjælpning, samt eventuelt
behov for yderligere undersøgelser.
På denne baggrund udarbejdet er der bagerst i rapporten opstillet et forslag til en prioriteret
økonomisk oversigt, der viser planlagt behov for den økonomisk indsats i forbindelse med
de nødvendige udbedringsarbejder/vedligeholdelsesarbejder af de enkelte bygningsdele.
Mindre, løbende vedligeholds- og driftsudgifter af bygninger og installationer er ikke indregnet i planen, da disse arbejder bør være indeholdt i ejendommens almindelige drift.
Stilladskrævende arbejder er angivet under hvert arbejde som kræver stillads. Således skal
der foretages en priotering af de foreslåede arbejder således at stilladsomkostninger minimeres.

3.1

Tag
Tagkonstruktionen er et såkaldt sadeltag belagt med røde tegl (foto 1). Tagrummet er i to
"etager", henholdsvis under og over hanebåndene.
Der er adgang til tagrum under hanebånd fra hovedtrapper.
Det blev ved besigtigelsen oplyst, at taget er blevet repareret løbende. Senest i foråret
2010, hvor der er foretaget gennemgang og reparation af understrygning af tagfladen.
Tagbeklædningen er de tilgængelige steder understrøget med mørtel. Understrygningen
fremstår umiddelbart i god stand. Det kan ikke udelukkes, at der kan være enkelte steder
hvor der partielt er større og mindre områder hvor denne mørtel kan være mere eller mindre løstsiddende, men fremstår dog generelt i god vedligeholdelsesmæssig stand.
For at sikre tætheden af tagbeklædningen er det vigtigt, at understrygningen er intakt.
Understrygningen bør som normalt med jævne mellem rum eftergås og repareres, eksempelvis hvert 2. år, som der er sket tidligere på året.
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Hvor tagbeklædningen ikke er tilgængelig, f.eks. ved tagfod samt over hovedtrapper kan
det ikke understryges indefra som øvrige steder.
Det er her nødvendigt at sikre tagets tæthed mod slagregn og fygesne på anden vis. Dette
gøres ved udvendigt at udføre en forskelling af tagbeklædningen, hvilket i princippet er det
samme som en understrygning med den forskel, at arbejdet foretages fra den udvendige
side.
Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at taget ikke er forskellet udefra disse steder.
Evt. utætheder i taget disse steder vil ikke opdages før at der er sket alvorlige fugtskader.
Vi vil anbefale, at der som minimum foretages en forskelling af tagfladen udvendigt disse
steder for at sikre en tæt tagflade og at undgå skader.
Forskelling af tagflader bør efterfølgende som den indvendige understrygning af taget som
minimum disse steder eftergås og repareres, eksempelvis ca. hvert 2. år.
Tagbeklædningen fremstår udefra umiddelbart i en varieret stand.
Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at flere teglsten er med skår. Generelt er teglstenene dog intakte og i rimelig god stand.
Det kan på flere områder konstateres, at teglstenene ligger skævet og har forskubbet sig.
På nogle områder ligger tagbeklædningen meget ujævnt.
Rygninger og grater fremstår flere steder med defekte og skårede tegl som bør udskiftes.
Flere steder ses revnedannelse og afskalninger af lægningsmørtel under rygninger og grater som bør udbedres.
Rygning og grater, bør gås efter for reparation af løse eller defekte sten.
Brandkamme, brandmur mellem Birkedommervej 14 og 12, fremstår ved niveauspring
mellem bygningssektionerne i blank murværk. Murværket fremstår her flere steder med
løse og forvitrede mørtelfuger samt defekte og i nogle tilfælde med frostsprængte teglsten.
For at undgå yderligere forvitring i form af frostsprængninger bør løse murværksfuger og
defekte teglsten eftergås og udbedres i nødvendigt omfang.
Tegl over brandkamme fremstår flere steder med revner og ligger løst.
Inddækninger mellem tagbelægningen og brandkamme er udført som forskelling i mørtel.
Forskellingen fremstår flere steder løs og revnet med risiko for utætheder og vandindtrængen og efterfølgende råd - og svampeskader til følge.
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I forbindelse med en istandsættelse af taget bør inddækninger mellem tagbelægning og
brandkamme eftergås og repareres.
Taghætter og udluftningshætter i zink og inddækninger af disse kunne ikke besigtiges på
nært hold dog kunne der enkelte steder konstateres tegn på tæringer ved både hætter og
inddækninger.
Taghætter og udluftningshætter og inddækninger bør gennemgås og udskiftes i nødvendigt
omfang.
Der kunne ved besigtigelsen måles 10-11 % fugt i spær og 11-14 % i lægter, hvilket er
acceptabelt.
Udluftningen i tagrummet vurderes dog generelt at være lidt i underkanten. I forbindelse
med en udskiftning af taget bør det sikres at udluftningen forøges svarende til gældende
regler.

Tagrender og nedløb er udført af plast og fremtræder i forholdsvis god stand.
Render og nedløb har tilbøjelighed til at blive utætte i samlingerne. For tagnedløb gælder
det især hvis hængselsstifter ikke sidder tilstrækkelig fast i facaden.
Der kunne ved besigtigelsen, som foregik i tørvejr, ikke konstateres direkte utætheder ved
tagrender og nedløb generelt.
For at undgå utætheder og overløb, med efterfølgende fugtbelastninger af facader og kælder, bør render og nedløb regelmæssigt renses og efterses. Evt. utætheder m.v. bør udbedres umiddelbart efter konstatering ved den almindelige vedligeholdelse.
Utætheder m.v. bør udbedres umiddelbart efter konstateringen over den almindelige vedligeholdelse.
Utætte tagflader og inddækninger giver fugtindtrængen til trækonstruktioner med risiko for
råd - og svampeangreb. De kritiske steder er ved inddækninger, ved tagfod og over hovedtrapper, og netop disse steder er vanskeligt tilgængelige løbende at kontrollere indefra.
Opdages utætheder disse steder ikke, er der risiko for at store skader kan udvikle sig.
På baggrund af tagets tilstand og alder taget i betragtning, er det vores vurdering at taget
som minimum inden for et par år bør eftergås og repareres.
En reparation som nedenfor beskrevet vil give taget en restlevetid på ca. 7-10 år.
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Taget bør dog som minimum på nuværende tidspunkt, gennemgås for konstaterede utætheder som udbedres.
Reparationen bør opsummeret som minimum i korthed omfatte:
Eftergang og reparation af understrygning, hvert andet år under den almindelige vedligeholdelse.
Forskelling af tagfladen langs tagfod og hvor tagfladen ikke er tilgængelig indefra, bl. a
over hovedtrapper.
Eftergang og reparation af teglbeklædning herunder rygning og grater og brandkam.
Eftergang og reparation af murværk og inddækninger brandkamme.
Eftergang og om nødvendigt udskiftning af taghætter og udluftningshætter.
Eftergang og om nødvendigt reparation/udskiftning af skotrender.

En reparation af taget, som ovenfor anbefalet, vil skønsmæssigt beløbe sig til
ca. kr. 175.000 excl. moms..
Anslået vedligeholdelsesudgift kr. 8.000 pr. år. (excl. lift/stillads)
Det skal bemærkes, at det fremover vil være nødvendigt at gennemgå taget ca. hvert 2. år
hvor det vil være nødvendigt at foretage mindre reparationer på tagfladens teglsten samt
den indvendige understrygning og den udvendige forskellig, hvilket er helt normalt for
sådanne tage, hvor der ikke er udført undertage.
Omfang af reparation af understrygning, forskelling og skader på tagbeklædningen, tagrygninger og grater er et skønnet omfang foretaget ud fra den overordnede tilstand at taget,
en vurdering og sammenligning med erfaringstal for tilsvarende tage på andre lignende
sager.
Omfanget af skader kan ikke bestemmes nøjagtigt før der er opsat stillads. Overslagsprisen
på reparation /istandsættelse af taget er derfor behæftet med en vis usikkerhed.
En udskiftning af tagebelægningen til nye falstagsten med fast undertag vil beløbe sig til
ca. kr. 950.000 excl. moms og excl. stillads.
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Kælder og fundament
Ejendommen har høj kælder således, at vinduer i kælder og etageadskillelse over kælder er
placeret over terræn.
Kælderen anvendes til opmagasinering, cykelkælder og vaske-/ tørrerum, varmecentral.
Der er adgang til kælderen via udvendige kældertrapper i gården samt fra hovedtrappen,
gennemgangen, Landfogedvej 7.
Kælderydervæggene er udført i beton og fremstår malede. Gulvene er af beton.
Loftet beskrives under afsnit 3.7 – Etageadskillelse mod kælder.
Indvendige vægge som er udført som teglstensvægge og er pudset og malet. Indvendige
kældervægge fremstår i mindre omfang med afskallet maling og puds forneden, som tegn
på opstigende fugt i den nederste del af væggene.
Kælderydervæggene fremstår enkelte steder med afskallet maling og beton/puds på væggen som tegn på fugt.
Betongulvene fremstår med enkelte mindre revner, men er ellers i god stand.
Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at der er etableret ventilation af kælderen i form
af udluftningsriste i kældervinduer.
Fugtigheden i kælderen er generelt middelmådig.
Den fugttransport der er, specielt forneden i kældervæggene, stammer primært fra undergrunden, hvorfra fugten transporteres gennem fundamenter og kældergulve.
Er nederste dele af tagnedløb og kloaknet utætte, vil denne transport forøges. Det samme
vil ske hvis belægningerne omkring ejendommen er utætte og ikke bortleder regnvandet.
Selvom tagnedløb og kloaknet samt belægninger omkring ejendommen er i bedste stand,
vil der sandsynligvis på grund af konstruktionsudformningen fortsat ske en fugttransport
fra undergrunden. Man bør sikre sig en til stadighed god ventilation i kælderen.
Det må derudover anbefales, at man sikrer sig en rimelig ryddelig kælder, uden opmagasineringer på organiske materialer. Al opmagasinering bør anbringes på stålreoler eller
stål/plastpaller.

3.3

Facader og sokler
Facader fremstår med blank murværk. Sokkel fremstår pudset.
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Sålbænke er udført i naturskifer og er udskiftet i forbindelse med udskiftning af vinduer.
Sålbænke fremstår generelt i god stand uden skader.
Kalfatringsfuger omkring vinduer og døre er udført med elastisk fugning. Fugning fremstår umiddelbart i god stand
Facadernes murværk er i rimelig god stand. Der kan dog konstateres områder med revnede
og forvitrede murværksfuger. For at undgå yderligere forvitring af murværk og murværksfuger bør facaden eftergås og repareres.
Sokkel fremstår med revner, afskallende puds samt puds som er skruk (løs). Sokkelpuds
bør repareres.
En istandsættelse af facader bør foretages inden for 2-4 år for at undgå yderligere udvikling af skader.
En murermæssig reparation af facaderne med reparation af murværksskader samt udbedring af revner og reparation af sokkel, vurderes at beløbe sig til
ca. kr. 440.000 excl. moms og excl. stillads.
I forbindelse med istandsættelsen af facader bør elastiske fuger omkring vinduer eftergås
og vedligeholdes. Dette er indeholdt i ovenstående beløb.
Beløbet er behæftet med nogen usikkerhed, da skadesomfanget først vil kunne fastlægges
når der er opsat stillads.

Altaner på gårdfacaden
Gårdfacaden er forsynet med udkragede altaner i galvaniseret stål. Rækværker er ligeledes
udført i galvaniseret stål og alu-plade. I de indadgående hjørner på ejendommen er der
altaner med altanplade udført i beton og med rækværker i galvaniseret stål beklædt med
alu-plade.
Altaner fremstår umiddelbart uden væsentlige skader og vurderes i god stand.
Der formodes ikke at der i den næste 10 årige periode skal udføres istandsættelsesarbejder
på altaner udover den almindelige løbende vedligeholdelse.
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Vinduer
Ejendommens vinduer mod trappeopgange og lejligheder er fortrinsvis nyere vinduer udført som træ/alu-vinduer med termoruder.
På gadefacaden ses franske altandøre udført i træ med termoruder.
Kældervinduer er ældre vinduer udført i træ med ét lag glas.
Nyere vinduer i træ/alu fremstår generelt i god stand.
Franske altandøre og vinduer til kælder som er udført i træ fremstår i mere eller mindre
omfang med nedbrydning af overfladebehandlingen i form af afsmitning og malingsafskalninger.
Franske altandøre og vinduer til kælder bør vedligeholdes malermæssigt inde for ca. 1-2
år. Derefter med et interval på ca. 5 år
Nyere vinduer i træ/alu kræver inden egentlig vedligeholdelse udover
almindeligt vedligehold der omfatter, rengøring og smøring samt kontrol af tætningslister
og glasbånd. Dette vedligehold skal gennemføres efter retningslinjer som der er anvist af
producenten af vinduer og døre i træ/alu.
En malermæssig vedligeholdelse af franske altandøre og vinduer til kælder vil beløbe sig
til
ca. kr. 70.000 excl. moms excl. stillads

3.5

Udvendige døre
Ejendommens døre til hovedtrapper er døre udført i træ med glaspartier. Forneden er døre
forsynet med sparkplade i galvaniseret stål.
Døre til hovedtrapper fremstår med malingsafskalninger og skrammer fra stød og slag.
Sparkplade fremstår med rustdannelser.
Det er vores vurdering, at døre til hovedtrapper skal vedligeholdes inden for 1-2 år. Derefter skal døre vedligeholdes med et interval på ca. 5 år.
En malermæssig vedligeholdelse af døre til hovedtrapper, skønnes at beløbe sig til
ca. kr. 35.000 excl. moms.
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Trapper
Ejendommen har 4 hovedtrapper.
Hovedtrapperne er en konstruktion i beton som på trin og reposer og indgangsreposer er
udført med terrazzobelægning.
Generelt er hovedtrappe/indgangsrepose/reposer samt trin i god stand med forholdsvis god
malervedligeholdelse af vægoverflader mm. Der ses dog flere skrammer og mindre afskalninger på vægge hidrørende fra stød og slag.
I opgangene kunne der forneden i fodpanel af træ ved siden af hoveddøren måles en fugtighed på over 28 % som er træ´s fibermætningspunkt. Fugten skyldes fugten i kælderydervægge. Se afsnittet 3.2 - Kælder og fundamenter.
Derudover kunne der på flere indgangsreposer konstateres begyndende rustudfældning
omkring de måtterammer i stål som er indstøbt i terrazzobelægningen. Rustudfældningerne
skyldes at stålrammerne ruster. Det kan ikke udelukkes, at terrazzobelægningen på et tidspunkt vil begynde at slå revner i området omkring de indstøbte stålrammer pga. rusten som
udvider sig. Der må efterfølgende forventes, at der skal foretages reparation af belægningen over den almindelige løbende vedligeholdelse. Ellers kan det senere overvejes at fjerne de indstøbte riste i stål helt og efterfølgende placere riste ovenpå terrazzobelægningen.
Vægoverfladerne mm. bør løbende vedligeholdes malermæssigt.
En malermæssig behandling af hovedtrapperne vil skønsmæssigt beløbe sig til
ca. kr. 80.000 excl. moms pr. opgang.

Udvendige trapper
Udvendige kældertrapper i gården er udført med trin og reposer i beton. Trappevanger er
ligeledes udført i beton. På overkanten er der udført indstøbt stålrækværk.
Trappernes vanger fremstår i mere eller mindre grad med revner i pudsen og i nogle tilfælde med begyndende afskalninger. Der ses endvidere revnedannelser. Af hensyn til yderligere nedbrydning bør trapper repareres.
Trappe og reposer fremstår med enkelte skader i form af revner og afskalninger af beton.
Betongulv i kælderskakte fremstår ligeledes en del forvitret og nedbrudt i overfladen samt
med revnedannelser. Af hensyn til yderligere nedbrydning bør betonen repareres.
Rækværker i stål fremstår i god stand.
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Kældertrapper bør repareres indenfor 3-5 år således at fugt og vand ikke trænger ned i revner og utætheder og forårsager yderligere nedbrydning i form af frostsprængninger i forbindelse med frost.
Reparation af udvendige kældertrapper vil skønsmæssigt beløbe sig til
ca. kr. 90.000 excl. moms
Udvendige trin til ejendommens hovedtrapper, er udført som granittrin og fremstår i god
stand.
Det vurderes ikke at der inden for en 10 årig periode skal udføres arbejder på udvendige
trin til hovedtrapper udover den almindelige vedligeholdelse.

3.7

Etageadskillelse mod kælder
Hovedparten af ejendommens etageadskillelse mod kælder er træbjælkelag. Der kunne dog
også konstateres områder hvor etageadskillelser er af beton med indstøbte stålprofiler
Ved besigtigelsen blev der generelt ikke konstateret problemer med etageadskillelser.
Lofterne fremstår i god stand, dog ses enkelte steder hvor pudsen er faldet ned mellem
etagebjælker i træ.
Ved betondæk med indstøbte stålprofiljern kan der konstateres overfladetæringer på indstøbte stålprofilers bundflanger.
Denne tæring ses også over døroverliggere til kælderrum samt på vinduesoverliggere. Her
ses endvidere tæringer ved ståldragers vederlag på kælderydervægge.
Tæringer skyldes formodentlig generelt fugtighed i kælderen og specielt fugtige kælderydervægge.
Af hensyn til risikoen for svækkelse af de bærende profiljern i kælderen, specielt i overgangen mellem dæk og fugtige kælderydervægge, vil vi anbefale at der foretages en undersøgelse af stålprofilerne i dækkonstruktionen, for at kunne fastlægge den aktuelle tilstand.
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Varmeanlæg
Det fremgår af rapport fra Wormslev, Rådgivende Ingeniører A/S af efterår 2006 at det
eksisterende varmeanlæg, er et et-strengsradiatoranlæg udført med rørinstallation i sorte
stålrør.
Som det fremgår af rapporten er anlægget af ældre dato men fremstår i god stand.
Det anbefales i rapporten at anlægget indreguleres med indreguleringsventiler på stigstrenge i kælder, hvilket vil forbedre fjernvarmeafkølingen.
Det fremgår af rapport fra Wormslev at varmecentralen er fra ca. 1997. Varmtvandsbeholderen er fra 2001.
Rapporten vurderer at varmecentralen fremstår i god stand.
Der anbefales almindelig vedligehold og service.

3.9

Vandinstallation
Det blev ved besigtigelse oplyst, at vandistallationen er udskiftet inden for de senere år.
Således skal der kun udføres normal vedligeholdelse af vandinstallationen.

3.10

Gas-installation
Det fremgår af rapport fra Wormslev, Rådgivende Ingeniører A/S er ejendommen forsynet
med gas for komfurer.
Rapporten oplyser, at der ikke er konstateret tærede gasledninger, så der forventes ikke af
der skal foretages udskiftninger.
Der bør afsættes beløb af over den almindelige vedligeholdelse til gennemgang og udskiftning af evt. defekte gasinstallationer.

3.11

Faldstammer
Det blev ved besigtigelsen oplyst, at samtlige faldstammer er udskiftet i forbindelse med
udskiftning af vandsinstallationen.
Således skal der kun udføres normal vedligeholdelse af faldstammer.
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El-installationer
Det påhviler den enkelte beboer selv af få udført almindelig vedligeholdelse samt lovliggørelse af eksisterende installationer. Den enkelte beboer har det fulde ansvar for elinstallationens tilstand.
Der bør derudover som beskrevet i rapporten fra Wormslev, Rådgivende Ingeniører A/S
afsættes beløb af over den almindelige vedligeholdelse til gennemgang og udbedring af
fælles el-installationer i gennemgang og kælderområder.

3.13

Terræn- og gårdanlæg
Ejendommenes gårdanlæg har belægning af betonsten.
Der er tidligere foretaget istandsættelse af gårdbelægninger.
Belægningen fremstår i god stand uden væsentlige skader. Belægningens afvanding væk
fra facaden er rimelig, dog ses enkelte steder mindre lunker som vurderes uden væsentlig
betydning.
Der skal i årene fremover ikke påregnes at der skal udføres istandsættelsesarbejder på belægningen udover den almindelige vedligeholdelse.
Terræn langs gadefacade er belagt med asfalt og betonfliser i gangarealet som fortov.
Asfaltbelægningens afvanding væk fra facaden vurderes at være rimelig, men der forekommer dog mange steder revner og utætheder i belægningen.
Belægningen bør løbende repareres for at begrænse opfugtning af kælderkonstruktionen.
En reparation af terrænbelægningen vil skønsmæssigt beløbe sig til
ca. kr. 5.500 excl. moms. pr. 10 m2

3.14

Stillads og byggeplads
Til vedligeholdelse af vinduer, tag og facader er der behov for stillads.
Udgiften til stillads og byggeplads i forbindelse med ovennævnte arbejder vil skønsmæssigt beløbe sig til:
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Tag:
Stillads

ca. kr. 600.000 excl. moms

Byggeplads

ca. kr. 125.000 excl. moms

Facader mv.:
Stillads

ca. kr. 230.000 excl. moms

Byggeplads

ca. kr. 85.000 excl. moms
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PRIOTERINGS- OG ØKONOMIOVERSIGT
Nedenfor opsummeres de anbefalede forbedrings- og vedligeholdelsesudgifter (håndværkerudgifter) i 2010-kroner. Af skemaet i hvilket år, hvor det anbefales at forbedringen udføres.
Udgifterne anføres i 1.000 kr. excl. moms
Der er i beløbene ikke medregnet udgifter til uforudsete udgifter, teknikerhonorar og eventuelle finansieringsudgifter.

Foranstaltning
4.1 Tag
Reparation af taget

11

12

13

14

15

16

17

18

19

175
--------*------|

Udskiftning af tagbelægning
950
------------------------------------------------*-------------|
4.2 Facader og sokler
Reparation af facader

4.3 Vinduer
Malermæssig vedligeholdelse
af franske altandøre og kældervinduer

4.4 Udvendige døre
Malermæssig vedligeholdelse
af udvendige døre
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440
--------*--------------------|

70
-------*-|

35
-------*-|
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11

4.5 Trapper og udv. trapper
Malermæssig vedligeholdelse
af hovedtrapper

12

13

14

15

16

17

18

19

80 pr. stk.
------------------------------------------------------------- >

Reparation af udv. kældertrapper

4.6 Terræn og gårdbelægning
Reparation af belægninger

90
--------*---------------------|

5.500 pr. 10 m2
------------------------------------------------------------- >

4.7 Stillads og byggeplads
I forbindelse med tag:
(incl. overdækning)

725
----------------------------------------------------*-

I forbindelse med facader mv

315
--------*-

---------- * =

Tidspunkt for anbefalet udførelse.

---------- | =

Tidspunkt for seneste anbefalede udførelse - derefter skal
der regnes med øgede vedligeholdelsesomkostninger.

---------- > =

Kan tilpasses foreningens økonomi i perioden til omkring år
2019.

Ud over de i økonomioversigten nævnte beløb, skal der tillige regnes med almindelig løbende vedligeholdelse.
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