42619
E/F Birkedommervej 14-16 m.fl.

Vedligeholdelsesplan
Dato 10.01.2018

ORIENTERING OMKRING VEDLIGEHOLDELSESPLAN:
En vedligeholdelsesplan indeholder en oversigt over de skønnede vedligeholdelsesarbejder, der
skal udføres på ejendommens bygningsdele i relation til disses nuværende tilstand og restlevetid.
Planen bruges som planlægningsværktøj og styringsredskab.
Vedligeholdelsesplanen omfatter en periode på 10 år og foreslår udførelsestidspunkt for de
enkelte aktiviteter og de estimerede udgifter hertil.

Generelle oplysninger

En vedligeholdelsesplan tager udgangspunkt i et visuelt øjebliksbillede.
Og danner baggrund for hvilke arbejder og mulige indsatser, der skal iværksættes på
ejendommens bygningsdele og installationer.
Prioriteringen af enkeltopgaver eller indsatsområder foretages efterfølgende i samråd
mellem bygherre og byggeteknisk rådgiver.
Prissætning af aktivitet er på overordnet overslagsmæssigt niveau.

Generelle oplysninger
Kunde

E/F Birkedommervej 14-16 m.fl.

Udarbejdet af

Jesper Madsen

Vurderingsdato

10.01.2018
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Konklusion
Oplysninger jf. BBR:
Opført: 1934
Bebygget areal: 489 m²
Samlet bygningsareal: 2445 m²
Samlet boligareal: 2445 m²
Samlet kælderareal: 489 m²
Matrikel: 1085, Utterslev København
Bygningens energimærke D af 08.06.2011 er gyldigt i 7 år (udløber d. 08.06.2018).
Ejendommen blev besigtiget d. 10.01.2018 og begyndte med et kort møde med bestyrelsessuppleant Atapon Wardlab.
Vedligeholdelsesplanen er baseret på en visuel, ikke destruktiv, gennemgang af ejendommens bygningsdele samt
besigtigelse af 1 lejlighed.
Tilstande er vurderet ud fra skalaen:
1. God
2. Middel
3. Acceptabel
4. Dårlig
Konklusion:
Ejendommen fremstår velholdt og er generelt i middel til god stand. Vinduer og altandøre er fra 2004, ejendommes
faldstammer og vandrør er udskiftet i 2007. Derudover er gadefacaden istandsat i 2012.
Der er bygningsdele som det anbefales at vedligeholde inden for de kommende år heriblandt udskiftning af taget og
kældervinduer samt isolering af etageadskillelserne. Derudover anbefales det at fokusere på gårdfacaden, skrålofter og
røgmeldere i opgange samt etablering af ventilation og radiatorer i kælderen.
Endvidere har foreningen selv indhentet tilbud på renovering af taget, udskiftning af varmecentralen og dørtelefonanlægget
samt efterisolering af etageadskillelser og vinduesbrystninger.
I nærværende rapport beskrives de enkelte bygningsdele, med tilhørende foto og vedligeholdelsesbudget, som angiver det
optimale tidspunkt for vedligeholdelse af de enkelte bygningsdele.
Uddybende bemærkninger og øvrige bygningsdele kan ses i de efterfølgende afsnit.
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Budgetoverslag
Aktivitet

2018

01.00 Tagværk
01.01 Udskiftning af taget

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

3.000.000

02.00 Kælder / fundering

20.000

20.000

02.01 Istandsættelse af udvendige t...
03.00 Facader / sokkel

20.000

03.01 Renovering af gårdfacader
03.02 Efterisolering af brystninger

20.000

60.000
20.000

700.000
110.000

04.00 Vinduer og altandøre

5.000

04.01 Kældervinduer

180.000

04.02 Franske altandøre

180.000

5.000

05.00 Udvendige døre

5.000

20.000

05.01 Kælderdøre

15.000

06.00 Trapper

50.000

06.01 Reparation af skrålofter

80.000

06.02 Etablering af røgmeldere

30.000

06.03 Renovering af hovedtrapper

700.000

07.00 Porte / gennemgange
08.00 Etageadskillelser
09.00 WC / bad

440.000
2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

10.00 Køkkener
11.00 Varmeanlæg

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

11.01 Konventering til 2-strengssys... 3.800.000
12.00 Afløb
13.00 Kloak
14.00 Vandinstallation

20.000
5.000

5.000

15.00 Gasinstallation
16.00 Ventilation

30.000

16.01 Etablering af ventilation i kæl...

45.000

30.000

17.00 El / svagstrøm

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

4.942.000 3.835.000

82.000

135.000

82.000

85.000

102.000

780.000

92.000

65.000

18.00 Øvrige ombygningsarbejder
19.00 Private friarealer
20.00 Byggeplads
Overslagspris inkl. moms
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

01TAGVÆRK
01.00 Tagværk

Tilstand:

Dårlig

Enhedspris: 15.000 DKK inkl. moms

Mængde:

1

Udføres hvert år

Omkostning pr. gang: 15.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2019

Beskrivelse:

Ejendommens tag er belagt med røde understrøgne tagteglsten.
Tagrummet anvendes til pulterrum for de enkelte lejligheder. Taget er
besigtiget fra henholdsvis terræn og tagrummets gangarealer samt
enkelte pulterrum.
Jf. oplysninger har der været problemer med utætheder i taget, hvilket
har medvirket til vandindtrængen i enkelte underliggende lejligheder. Der
blev blandt andet registreret vandindtrængen i den besigtiget lejlighed
Birkedommervej 14, 3.th og det vurderes at vandindtrængen skyldes
utætheder i tagets understrygning.
Taget fremstår generelt i dårlig stand og en udskiftning anbefales i nær
fremtid. Tagets levetid kan forlænges ved løbende vedligeholdelse i form
af eftergang og partiel understrygning/tætning af tagfladen.
Det blev oplyst at foreningen ønsker at forlænge tagets levetid ved
løbende vedligeholdelse, og har selv indhentet tilbud på diverse
reparationer af taget heriblandt partielt understrygning af taget,
udskiftning af beskadiget tagsten, reparationer af murværksfuger på
skorsten og eftergang af diverse inddækninger samt skotrender. Det
anbefales at murværksfuger og tagteglsten på brandkamme renoveres i
forbindelse med øvrige tagarbejder.
Tagrender samt nedløb er udført i plast og er i acceptabel stand. Det
anbefales at tagrenderne eftergås for skidt en gang om året.
Der afsættes et årligt beløb til løbende vedligeholdelse af taget og
oprensning af tagrender.
Der afsættes i efterfølgende afsnit beløb til en tagudskiftning.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

01TAGVÆRK
01.00 Tagværk
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

01TAGVÆRK
01.00 Tagværk

Vedligeholdelsesplan 42619 Side 06

Hovedpunkt:
Bygningsdel:

01TAGVÆRK
01.00 Tagværk
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

01TAGVÆRK
01.00 Tagværk
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

01TAGVÆRK
01.00 Tagværk
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

01TAGVÆRK
01.01 Udskiftning af taget

Tilstand:

Dårlig

Mængde:

1

Omkostning pr. gang: 3.000.000 DKK inkl. moms

Enhedspris: 3.000.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2019

Beskrivelse:

Taget vurderes at være det oprindelige fra ejendommens opførsel i
1934, og en udskiftning anbefales i nær fremtid. Baggrunden for
anbefalingen er, at tagteglstenenes restlevetid vurderes at være kort
grundet deres høje alder, og at udgifterne for den løbende
vedligeholdelse af taget må forventes at stige jo ældre taget er.
Der afsættes beløb til håndværksudgifter i forbindelse med udskiftning af
taget.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

02KÆLDER / FUNDERING
02.00 Kælder / fundering

Tilstand:

Middel

Enhedspris: 20.000 DKK inkl. moms

Mængde:

1

Udføres hvert 3. År

Omkostning pr. gang: 20.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2019

Beskrivelse:

Kælderen fremstår generelt i en varierende, men middel stand, tør og
uden lugt af fugt med undtagelse af tørrerum.
Kælderarealerne anvendes primært til cykelopbevaring, tørrerum,
bestyrelseslokale og depot for haveredskaber samt et ekstra depotrum
til udlejning.
Væggene er primært hvidmalede og fremstår generelt med
brugsmærker efter stød samt enkelte puds afskalninger. Gulvene er i
støbt beton uden betydelige revner og er enkelte steder malet.
Bestyrelseslokalet fremstår i god stand med malede betongulve og
hvidmalede vægge samt et lille tekøkken.
Der afsættes et beløb hvert tredje år til løbende vedligeholdelse af
kælderen. Herunder udbedring af pudsafskalninger på vægge,
vedligeholdelse af tørrerum og bestyrelseslokale m.m.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

02KÆLDER / FUNDERING
02.00 Kælder / fundering
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

02KÆLDER / FUNDERING
02.00 Kælder / fundering
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

02KÆLDER / FUNDERING
02.01 Istandsættelse af udvendige trapper

Tilstand:

Acceptabel

Mængde:

3

Omkostning pr. gang: 60.000 DKK inkl. moms

Enhedspris: 20.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2021

Beskrivelse:

Udvendige kældertrapper i gården er i acceptabel til middel stand, men
fremstår med revner og alger. Rækværker i galvaniseret stål er i god
stand. Der blev ikke observeret tegn på konstruktionssvigt på trapper
eller rækværker.
Foreningen bør overveje en istandsættelse af trapperne inden for ca. 3
år for at forhindre nedbrydning i en karakter der giver anledning til
konstruktive skader.
Forud for en renovering bør tilstanden af kloak til gulvafløb undersøges
så eventuel nødvendig reparation af disse kan tages forud eller samtidig
med istandsættelse af kældertrapperne.
Der afsættes beløb til istandsættelse af de udvendige kældertrapper.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

02KÆLDER / FUNDERING
02.01 Istandsættelse af udvendige trapper
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

03FACADER / SOKKEL
03.00 Facader / sokkel

Tilstand:

God

Enhedspris: 20.000 DKK inkl. moms

Mængde:

1

Udføres hvert 4. År

Omkostning pr. gang: 20.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2020

Beskrivelse:

Facaderne fremstår med pudsede sokler og blankt murværk i røde
teglsten.
Gadefacader samt sokler fremstår generelt i god stand og er jf.
oplysninger istandsat i 2012. Der blev ved gennemgangen registreret en
del løst hængende kabler på gadefacaden, og det anbefales at fastgøre
dem. Der afsættes beløb til dette under punkt 17.00.
Gårdfacader samt sokler fremstår i acceptabel til dårlig stand og det
anbefales at renovere facaden med nye murværksfuger samt pudsning
af soklerne. Der afsættes i efterfølgende afsnit beløb til renovering af
gårdfacader og sokler.
Det anbefales at man vedligeholder soklerne løbende med reparation af
løs puds og smårevner.
Altanerne på gårdfacaden fremstår i middel stand og en afrensning af
altanpladerne kan overvejes i forbindelse med renovering af
gårdfacaden.
Der afsættes et beløb hvert fjerde år til løbende vedligeholdelse af
facader og sokler.

Vedligeholdelsesplan 42619 Side 16

Hovedpunkt:
Bygningsdel:

03FACADER / SOKKEL
03.00 Facader / sokkel
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

03FACADER / SOKKEL
03.00 Facader / sokkel
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

03FACADER / SOKKEL
03.00 Facader / sokkel
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

03FACADER / SOKKEL
03.01 Renovering af gårdfacader

Tilstand:

Dårlig

Mængde:

1

Omkostning pr. gang: 700.000 DKK inkl. moms

Enhedspris: 700.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2019

Beskrivelse:

Gårdfacader samt sokler fremstår i acceptabel til dårlig stand og det
anbefales at renovere facaden med nye murværksfuger samt pudsning
af soklerne.
Renoveringen af facaderne kan med fordel udføres sammen med en
eventuel udskiftning af taget, så man kan udnytte stilladset mest muligt.
En afrensning af altanpladerne kan overvejes i forbindelse med
renovering af gårdfacaden.
Der afsættes beløb til håndværkerudgifter i forbindelse med renovering
af gårdfacader og sokler.

Vedligeholdelsesplan 42619 Side 20

Hovedpunkt:
Bygningsdel:

03FACADER / SOKKEL
03.02 Efterisolering af brystninger
Enhedspris: 110.000 DKK inkl. moms

Tilstand:
Mængde:

1

Omkostning pr. gang: 110.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2018

Beskrivelse:

I forbindelse med øvrige efterisoleringsarbejder af etageadskillelserne
mod kælder og loft, anbefales det også at efterisolerer brystningerne for,
at opnå en større varmebesparelse og et bedre indeklima.
Ved efterisolering af brystningerne bør muligheden for efterisolering af
ydermurene undersøges.
Der afsættes kun beløb til håndværkeudgifterne i forbindelse med
efterisolering af brystningerne.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

04VINDUER
04.00 Vinduer og altandøre

Tilstand:

God

Enhedspris: 5.000 DKK inkl. moms

Mængde:

1

Udføres hvert 4. År

Omkostning pr. gang: 5.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2019

Beskrivelse:

Ejendommens vinduer og altandøre er en træ/alu løsning i hvid fra
producenten Rationel, og fremstår i god stand. Jf. oplysninger er vinduer
og altandøre udskiftet i 2004 med undtagelse af de franske altandøre.
Omkring vinduerne er der fuget med en gummifuge og under vinduerne
afvandes der ved hjælp af en skifer sålbænk. Begge fremstår lige som
selve vinduer og altandøre i god stand.
Der afsættes beløb til vedligeholdelse af vinduer og altandøre hvert 4. år.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

04VINDUER
04.00 Vinduer og altandøre
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

04VINDUER
04.01 Kældervinduer

Tilstand:

Dårlig

Mængde:

1

Omkostning pr. gang: 180.000 DKK inkl. moms

Enhedspris: 180.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2018

Beskrivelse:

Kældervinduerne vurderes at være de oprindelige med enkeltlagsglas og
fremstår i dårlig stand. Jf. oplysninger er flere af kældervinduerne utætte
og kan ikke lukkes korrekt. Det anbefales med den oplyste information,
at udskifte kældervinduerne til nye med træ/alu rammer for at minimere
fremtidige vedligeholdelsesudgifter.
Ved udskiftning af kældervinduerne anbefales det at etablere
varmekilder samt ventilation i kælderen for at sikre en varm og tør
kælder. Der afsættes beløb til dette i pkt. 16.00.
Der afsættes i dette afsnit kun beløb til håndværkerudgifterne i
forbindelse med udskiftning af kældervinduerne.

Vedligeholdelsesplan 42619 Side 24

Hovedpunkt:
Bygningsdel:

04VINDUER
04.02 Franske altandøre

Tilstand:

Dårlig

Mængde:

12

Omkostning pr. gang: 180.000 DKK inkl. moms

Enhedspris: 15.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2018

Beskrivelse:

De franske altandøre er jf. oplysninger i dårlig stand, og der afsættes
derfor beløb til en udskiftning.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

05UDVENDIGE DØRE
05.00 Udvendige døre

Tilstand:

God

Enhedspris: 5.000 DKK inkl. moms

Mængde:

4

Udføres hvert 7. År

Omkostning pr. gang: 20.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2024

Beskrivelse:

Hoveddøre fremstår generelt i god stand med enkelte brugsmærker som
må forventes af en dør der anvendes ofte.
Dørene er tilbagetrukket i facaden og er derfor godt beskyttet med vind
og vejr. Det anbefales at overfladebehandle udvendige døre ca. hvert 7.
år.
Ved opgangsdøre er dørtelefonanlæg, som omtales i afsnit 17.00.
Der afsættes beløb hvert 7. år til eftergang og overfladebehandling af
hoveddøre mod gaden.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

05UDVENDIGE DØRE
05.01 Kælderdøre

Tilstand:

Acceptabel

Enhedspris: 5.000 DKK inkl. moms

Mængde:

3

Udføres hvert 7. År

Omkostning pr. gang: 15.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2021

Beskrivelse:

Kælderdøre fremstår generelt i acceptabel stand. Dørene er langt
tilbagetrukket og er derfor beskyttet mod vind og vejr. Det anbefales at
overfladebehandle udvendige døre ca. hvert 7. år.
Der afsættes beløb hvert 7. år til eftergang og overfladebehandling af
kælderdøre mod gården.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

06TRAPPER
06.00 Trapper

Tilstand:

Middel

Mængde:

1

Omkostning pr. gang: 50.000 DKK inkl. moms

Enhedspris: 50.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2019

Beskrivelse:

Hovedtrapperne fremstår ensartet og generelt i middel stand med
brugsmærker. Det blev oplyst at hovedtrapperne senest er malet i 2012.
Trapperne er udført som en tung konstruktion i støbt beton med malede
balustre samt lakerede håndlister. Gulvbelægningen på hovedtrapperne
er terrazzo som fremstår med enkelte skader.
De skrålofter øverst i trapperummene fremstår i dårlig stand med revner
og afskallet maling. I en opgang var der ved gennemgangen opsat en
spand til opsamling af vand som dryppede fra loftet. Der afsættes i
efterfølgende afsnit beløb til reparation af skrålofterne.
Der er lovpligtige postkasser ved hoveddørene.
Belysning er traditionel ældre trappebelysning med ”almindelige”
kontakter. Det anbefales, at udskifte til nye lamper med LED-belysning
og bevægelsesfølere, hvilket vil give en besparelse i driftsbudgettet.
Der er i trapperummene ingen røgmeldere. Det anbefales, at få etableret
røgmeldere med konstant spænding og backup batteri på alle etager i
trapperummene. Der afsættes beløb i efterfølgende afsnit til etablering
af røgmeldere på hovedtrapperne.
For at udskyde en generel renovering af hovedtrapper afsættes der i
dette afsnit beløb til eftergang af malerbehandlinger, reparation af
terrazzo mv.
Der afsættes beløb i efterfølgende afsnit til renovering af hovedtrapper.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

06TRAPPER
06.00 Trapper
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

06TRAPPER
06.01 Reparation af skrålofter

Tilstand:

Dårlig

Mængde:

4

Omkostning pr. gang: 80.000 DKK inkl. moms

Enhedspris: 20.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2018

Beskrivelse:

De skrålofter øverst i trapperummene fremstår i dårlig stand med revner
og afskallet maling/puds. I en opgang var der ved gennemgangen opsat
en spand til opsamling af vand som dryppede fra loftet.
Det bør overvejes om man ved en eventuel udskiftning af taget skal
renovere skrålofterne.
Der afsættes beløb til reparation af revner, puds og maling af
skrålofterne.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

06TRAPPER
06.02 Etablering af røgmeldere
Enhedspris: 30.000 DKK inkl. moms

Tilstand:
Mængde:

1

Omkostning pr. gang: 30.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2018

Beskrivelse:

Der er i trapperummene ingen røgmeldere. Det anbefales, at få etableret
røgmeldere med konstant spænding og backup batteri på alle etager i
trapperummene. Der afsættes beløb til etablering af røgmeldere på
hovedtrapper.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

06TRAPPER
06.03 Renovering af hovedtrapper

Tilstand:
Mængde:

Enhedspris: 175.000 DKK inkl. moms
4

Omkostning pr. gang: 700.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2025

Beskrivelse:

Der afsættes beløb jf. afsnit 06.00 til renovering af hovedtrapperne.
Herunder maling, polering af terrazzogulve m.m.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

07PORTE / GENNEMGANGE
07.00 Porte / gennemgange

Tilstand:
Mængde:

Enhedspris: 0 DKK inkl. moms
0

Omkostning pr. gang: DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2017

Beskrivelse:

Dette afsnit er ikke aktuelt på denne ejendom.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

08ETAGEADSKILLELSER
08.00 Etageadskillelser

Tilstand:

Middel

Mængde:

1

Omkostning pr. gang: 440.000 DKK inkl. moms

Enhedspris: 440.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2018

Beskrivelse:

Etageadskillelserne er generelt ikke besigtiget.
I de besigtiget arealer i kælderen er der ikke observeret nogen skader.
Det blev oplyst ved gennemgangen, at flere ejere i stueetagen oplever
problemer med kuldetræk fra kælderen. Foreningen bør derfor overveje
at efterisolerer etageadskillelsen mod kælderen for, at forhindre et
varmetab og skabe et bedre indeklima for ejerne i stueetagen. Jf.
oplysninger har foreningen tidligere selv indhentet tilbud på efterisolering
af både etageadskillelsen mellem kælderen og stueetagen samt mellem
4. sal og loftrummet.
Det anbefales at udføre efterisoleringen i forbindelse med udskiftning af
kældervinduerne og etablering af varmekilder samt ventilation i
kælderen.
Der afsættes alene beløb til håndværkerudgifterne i forbindelse med
efterisolering af etageadskillelserne mellem kælderen og stueetagen
samt mellem 4. sal og loftrummet.

Vedligeholdelsesplan 42619 Side 34

Hovedpunkt:
Bygningsdel:

09WC / BAD
09.00 WC / bad

Tilstand:

Middel

Enhedspris: 2.000 DKK inkl. moms

Mængde:

1

Udføres hvert 2. År

Omkostning pr. gang: 2.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2018

Beskrivelse:

Det fælles ”gård” toilet fremstår pænt og rengjort. Der afsættes beløb
hvert 2. år til vedligeholdelse af toilettet heriblandt udskiftning af sanitet
samt maling af vægge og gulve.
Badeværelser i lejlighederne vedligeholdes af den enkelte ejer, hvorfor
der ikke afsættes beløb til dette.
Installationer samt ventilation er omtalt i andre afsnit, hvorfor der ikke er
afsat beløb i dette afsnit.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

10KØKKENER
10.00 Køkkener
Enhedspris: DKK inkl. moms

Tilstand:
Mængde:
Omkostning pr. gang: DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2017

Beskrivelse:

Køkkener vedligeholdes af den enkelte ejer, hvorfor der ikke afsættes
beløb i dette afsnit.
Installationer samt ventilation er omtalt i andre afsnit, hvorfor der ikke er
afsat beløb i dette afsnit.
Jf. oplysninger er det varierende, om der anvendes gas- eller elkomfurer
i lejlighederne.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

11VARMEANLÆG
11.00 Varmeanlæg

Tilstand:

Middel

Enhedspris: 20.000 DKK inkl. moms

Mængde:

1

Udføres hvert år

Omkostning pr. gang: 20.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2018

Beskrivelse:

Varmeanlægget er forsynet via fjernvarme og fremstår umiddelbart i
middel-acceptabel stand.
Foreningens varmefordelingen er 1-strengs stigstrenge til radiatorer. Det
kan være et skrøbeligt system, særligt hvis ikke alle radiatorer er åbne.
Oplever man gentagne større problemer med varmefordeling kan det
overvejes at skifte til 2-strengs stigstrenge. Det er oplyst at der i flere
lejligheder er radiatorer af ældre dato man med fordel kan udskifte til
mere effektive varianter.
Det blev oplyst at foreningen har indhentet tilbud på udskiftning af
varmvandsbeholderen, varmeveksleren, hovedpumpen og
cirkulationspumpe m.m. I tilbuddet er indeholdt klargøring af
varmecentral til en evt. konventering til et 2-strengssystem.
Der er jf. oplysninger tilknyttet et servicefirma, som kontrollere og
vedligeholder anlægget. Det anbefales at forsætte tilknytningen af et
servicefirma
I forbindelse med udskiftning af kældervinduerne anbefales det at
opsætte radiatorer samt etablere ventilation i kælderen. Der afsættes et
samlet beløb for opsætning af radiatorer og etablering af ventilation i
afsnit 16.00.
Der afsættes i efterfølgende afsnit beløb til konventering af
1-strengssystem til et 2-strengssystem.
Det må forventes at der løbende vil forekomme vedligeholdelse og
udskiftning på anlægget. Der afsættes derfor et årligt beløb i dette afsnit
til løbende vedligeholdelse og udskiftning af varmeanlægget samt
installationer.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

11VARMEANLÆG
11.00 Varmeanlæg
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

11VARMEANLÆG
11.01 Konventering til 2-strengssystem
Enhedspris: 3.800.000 DKK inkl. moms

Tilstand:
Mængde:

1

Omkostning pr. gang: 3.800.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2018

Beskrivelse:

De anslået beløb er udelukkende håndværkerudgifter i forbindelse med
konventering af 1-strengssystem til et 2-strengssystem. Det anslået
beløb er forbundet med en usikkerhed og bør afklares ven en nærmere
gennemgang.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

12AFLØB
12.00 Afløb

Tilstand:

God

Mængde:

0

Omkostning pr. gang: 0 DKK inkl. moms

Enhedspris: 0 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2018

Beskrivelse:

Faldstammer fremstår i god stand og det er oplyst at der ikke er
problemer med tilstopninger eller lignende. Faldstammerne er jf.
oplysninger udskiftet i 2007 og udluftes over tag.
Der forventes ingen større vedligehold på faldstammer, hvorfor der ikke
afsættes beløb i dette afsnit.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

13KLOAK
13.00 Kloak

Tilstand:

God

Enhedspris: 20.000 DKK inkl. moms

Mængde:

1

Udføres hvert 10. År

Omkostning pr. gang: 20.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2023

Beskrivelse:

Kloakker er generelt ikke besigtiget ved gennemgangen. Der blev ikke
registreret lunker/sætninger i belægningerne.
Det anbefales at udføre en tv-inspektion af kloakker ca. hvert 10 år, så
eventuelle brud opdages i tide.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

14VANDINSTALLATION
14.00 Vandinstallation

Tilstand:

God

Enhedspris: 5.000 DKK inkl. moms

Mængde:

1

Udføres hvert år

Omkostning pr. gang: 5.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2018

Beskrivelse:

Vandinstallationer er primært besigtiget fra kælderen og jf. oplysninger
er vandrørene udskiftet samtidig med faldstammerne i 2007. Det er
oplyst at der ikke er problemer med vandtrykket og utætheder.
Der afsættes beløb til løbende vedligehold og partiel udskiftning af
vandinstallationer.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:
Tilstand:

15GASINSTALLATION
15.00 Gasinstallation
God

Enhedspris: DKK inkl. moms

Mængde:
Omkostning pr. gang: DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2018

Beskrivelse:

Jf. oplysninger er der ikke problemer med gasinstallationerne og der
forventes ikke at være væsentlige omkostninger til hertil, hvorfor der ikke
afsættes beløb i dette afsnit.
Det er individuelt fra lejlighed til lejlighed om der anvendes gas- eller
elkomfur.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

16VENTILATION
16.00 Ventilation

Tilstand:

Acceptabel

Enhedspris: 30.000 DKK inkl. moms

Mængde:

1

Udføres hvert 8. År

Omkostning pr. gang: 30.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2018

Beskrivelse:

Ejendommen har naturlig ventilation fra køkken og badeværelse med
udluftning over tag samt afkast fra emhætter i køkkener gennem
facaden mod gården.
Det blev oplyst at flere ejere oplever problemer med indtrængen af støv
og smuds fra de naturlige ventilationsskakte. Det anbefales at rense de
naturlige ventilationsskakte hvert 8.-10. år og der afsættes i dette afsnit
beløb hertil.
I forbindelse med tidligere omtalte punkter, anbefales det at etablere
ventilation i kælderen. Dette vil medvirke til et bedre indeklima særligt i
tørrerummene. Der afsættes i efterfølgende afsnit beløb til
håndværkerudgifter ved etablering af ventilation og opsætning af
radiatorer i kælderen.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

16VENTILATION
16.01 Etablering af ventilation i kælderen
Enhedspris: 45.000 DKK inkl. moms

Tilstand:
Mængde:

1

Omkostning pr. gang: 45.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2018

Beskrivelse:

I forbindelse med tidligere omtalte punkter, anbefales det at etablere
ventilation i kælderen. Dette vil medvirke til et bedre indeklima særligt i
tørrerummene. Der afsættes i dette afsnit beløb til håndværkerudgifter
ved etablering af ventilation og opsætning af radiatorer i kælderen.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

17EL / SVAGSTRØM
17.00 El / svagstrøm

Tilstand:

Middel

Enhedspris: 10.000 DKK inkl. moms

Mængde:

1

Udføres hvert år

Omkostning pr. gang: 10.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2018

Beskrivelse:

Ejendommens elinstallationer blev besigtiget i begrænset omfang og er i
middel/acceptabel stand.
Der blev ved gennemgangen registreret en del løst hængende kabler på
gadefacaden, og det anbefales at fastgøre dem.
Det anbefales det at udskifte lyskilder med LED-lamper med
bevægefølere som nævnt i afsnit 06.00.
Ligeledes anbefales det at etablere røgmeldere med konstant spænding
og backup batteri i trapperum som nævnt i afsnit 06.00.
Installationer som ikke anvendes længere, anbefales demonteret.
Ved hovedtrapper forefindes dørtelefonanlæg som p.t. er i acceptabel
stand. Det blev oplyst at dørtelefonanlægget bliver udskiftet i 2018.
Der afsættes et årligt beløb til eftergang af elinstallationer samt løbende
vedligeholdelse og udskiftning/opgradering af installationer herunder
fastgørelse af kabler på gadefacaden.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

17EL / SVAGSTRØM
17.00 El / svagstrøm
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

18ØVRIGE OMBYGNINGSARBEJDER
18.00 Øvrige ombygningsarbejder

Tilstand:

Enhedspris: DKK inkl. moms

Mængde:
Omkostning pr. gang: DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2018

Beskrivelse:

Dette afsnit er ikke aktuelt på denne ejendom.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

19PRIVATE FRIAREALER
19.00 Private friarealer

Tilstand:

God

Enhedspris: 10.000 DKK inkl. moms

Mængde:

1

Udføres hvert år

Omkostning pr. gang: 10.000 DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2018

Beskrivelse:

Arealer omkring ejendommen fremstår i god og velholdt stand.
Gården er primært belagt med herregårdssten og er bl.a. indrettet med
tørreplads og et lille græsareal med en flisebelagt terrasse. Der blev
registreret manglende grus i et af trinene op til græsarealet.
Den primære belægning på gadesiden er asfalt som fremstår i god
stand. Her er på hjørnet af ejendommen placeret to plantekasser.
Der afsættes hvert år beløb til vedligeholdelse af de udvendige arealer
herunder malerbehandling af træværk, reparation af belægninger mv.
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

19PRIVATE FRIAREALER
19.00 Private friarealer
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Hovedpunkt:
Bygningsdel:

20BYGGEPLADS
20.00 Byggeplads

Tilstand:

Enhedspris: DKK inkl. moms

Mængde:
Omkostning pr. gang: DKK inkl. moms

Prioritet:

Udføres 1. gang:

2017

Beskrivelse:

Dette afsnit er ikke aktuelt da udgifter til byggeplads, herunder stillads
eller lift, er indeholdt i de estimerede beløb i de enkelte afsnit.
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