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00. GENERELT 
Ejendommen er beliggende på adresserne Mågevej 58-44, Nattergalevej 90-38 og Vibevej 30-28, 
2400 København NV. Ejendommen er opført i begyndelsen af 1930erne. 
Den er opført i 4 etager med kælder. Facaderne er muret op til og med 3. etage, hvor en del af 4. 
etage er loftslej ligheder. Den resterende del af loftsetagen er indrettet til pulterrum. 
Hanebåndsloftet er ikke i anvendelse. 

Nærværende tilstandsrapport omfatter en tilstandsregistrering af ejendommens tag, facader, 
vinduer, opgange, kældre og lofter, El- og VVS-installationer samt ventilation. Tilstandsrapporten 
er baseret på følgende: 

Eksisterende arkitektplantegninger samt facadeopstalter. 
Gennemgang af tag, opgange, lofter, kældre, indgangsstier og brandvej på gårdside. 
Gennemgang af installationer i kælder samt i uudnyttet loftrum. 
Registrering af VVS-installationer i 16 stk. lejligheder. 
Gennemgang af El-installationer i kælder og i uudnyttede loftrum og i 16 stk. lejligheder. 
Besigtigelse af døre og vinduer i 16 stk. lejligheder 
Orienterende møder med varmemester. 

Tilstandsvurdering af eksisterende varmecentral er ikke indeholdt i nærværende tilstandsrapport. 

Alle overslagsbeløb er henført til prisindex 1. kvartal 2009. 

Mange af vedligeholdelsespunkterne er illustreret ved fotos i fotobilagene B.02. 
Den samlede vedligeholdelsesplan fremgår af bilag B.04. 

Bilagt til tilstandsrapporten er som følger: 

B. 01 Oversigtsplan 
B. 02 Fotobilag 
B. 03 Nye vandinstallationer I prisoverslag 
B. 04 Vedligeholdelsesplan 

01. TAG 
Udførelse 
Tagets yderside er besigtiget fra gade- og gårdside, samt fra tagvinduer. Tagkonstruktionen er 
besigtiget fra alle tilgængelige loftrum. 
Taget er belagt med røde teglsten, der er understrøgne. Tagkonstruktionen er en 
hanebåndskonstruktion, med en delvis udnyttet 4. etage med lejligheder, mens hanebåndsloftet er 
uudnyttet. 
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Tilstandsvurdering 
Spærkonstruktionen er sund, og der er ikke konstateret angreb af råd eller svamp. Selve 
tagstensbelægningen ligger rimeligt godt, men understrygningen er mange steder defekt eller 
mangler helt, således at vand og fygesne har store muligheder for at komme ind på loftet. 
Tagrygning og grater har mange steder defekt fugning. Skotrender er flere steder defekte. 
Inddækninger mod brandkamme er defekte eller mangler helt. Flere tagvinduer er defekte, hvilket 
har medført at der er konstateret duer i nogle loftrum. 

Tiltag 
Da flere af de nævnte forhold er alvorlige og bl.a. kan medfører nedfald af tagsten, bør taget 
hurtigst mulig gennemgås fra lift, hvor de værste skader udbedres samtidigt. 
Da efterfugning ikke er muligt overtaglejligheder, bør hele tagbelægningen skiftes indenfor de 
nærmeste 5 år, for at undgå vandskader fra regn og fygesne. Samtidig bør tagrender udskiftes. 

Økonomi 
De nævnte beløb er incl. moms. 
Overslag på ovennævnte arbejder er som følger: 

01. Gennemgang fra lift 
02. Udskiftning af tag og tagrender 
03. Uforudseelige udgifter 10% 
04. Projektering og tilsyn 

I alt incl. moms (fordeles over 4 år) 

kr. 80.000,- 
kr. 24.000.000,- 
kr. 2.400.000,- 
kr. 2.600.000,- 
kr. 29. 080. 000,- 

02. FACADER 
Udførelse 
Ejendommens facader er besigtiget fra gade- og gårdside. Facaderne er udført i røde teglsten og 
står i blankt murværk. 

Tilstandsvurdering 
Facaderne er generelt sunde, men der er nogle sætningsrevner samt defekte fuger. Herudover 
mangler der gitre i de fleste udluftningskanaler, og gitre ved kældervinduer er defekte. Der er en 
del steder huller efter nedtagne altanafskærmninger. Der er nogle skader på sokler. Mod Vibevej 
er der rester af en kraftig begroning af vildvin, som dog er udgået. 

Tiltag 
Facaden bør eftergås fra lift, herunder lukkes åbne fuger og huller, og den omtalte vildvin fjernes. 
Eventuelle defekte sten udskiftes samtidig. En facaderens skønnes ikke nødvendig foreløbig. 
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Økonomi 
De nævnte beløb er incl. moms. 
Overslag på ovennævnte arbejder er som følger: 

01. Gennemgang og reparation fra lift 
02. Uforudseelige udgifter 
03. Projektering og tilsyn 

I alt incl. moms 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

120.000,- 
10.000,- 
15.000,- 

145.000,- 

03. VINDUER OG DØRE 
Udførelse 
Ejendommens vinduer og altandøre er besigtiget fra gade- og gårdside, samt stikprøvevis fra 16 
lejligheder. Vinduer og altandøre er udført i metal med termoruder og de anslås at være ca. 10-12 
år gamle. 

Tilstandsvurdering 
Ejendommens vinduer og altandøre er udskiftet for ca. 10 år siden, og er stadig i rimelig stand. En 
del greb bør dog udskiftes. 

Tiltag 
Vinduer, defekte sålbænke og altandøre bør udskiftes indenfor en 10-årig periode, af 
energihensyn måske tidligere. 
Udskiftning kan med fordel udføres i forbindelse medtagrenoveringen. 

Økonomi 
De nævnte beløb er incl. moms. 
Overslag på ovennævnte arbejder er som følger: 

01. Udskiftning af vinduer og altandøre 
02. Uforudseelige udgifter 10% 
03. Projektering og tilsyn 

I alt incl. moms (fordeles over 4 år) 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

8. 000. 000, - 
800.000,- 
900.000,- 

9. 700. 000,- 
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04. INDGANGSDØRE 
Udførelse 
Ejendommens 37 indgangsdøre er besigtiget fra gadeside. De er udført i træ og er af ældre dato. 

Tilstandsvurdering 
Indgangsdørene er i god stand. 

Tiltag 
Med hensyn til indgangsdørene begrænser det sig til vedligeholdende malerarbejde og evt. 
udskiftning af greb og låse. 

Økonomi 
De nævnte beløb er incl. moms. 
Overslag på ovennævnte arbejder er som følger: 

01. Vedligeholdende malerarbejde af indgangsdøre 
02. Uforudseelige udgifter 10% 
03. Projektering og tilsyn 

I alt incl. moms 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

120.000,- 
12.000,- 
18.000,- 

150.000,- 

05. INDGANGSSTIER OG TRAPPETRIN 
Udførelse 
Ejendommens indgangsstier og trappetrin er besigtiget fra gadesiden. Indgangsstier er udført med 
flisebelægning hvorpå der er udlagt asfaltbelægning, og andre steder er de udført med SF-sten. 
Trappetrin er udført i beton. 

Tilstandsvurdering 
De indgangsstier hvor der er udlagt asfalt ovenpå gammel flisebelægning er i meget dårlig stand. 
Trappetrin er repareret nødtørftigt, og bør udskiftes helt i forbindelse med vedligeholdelsen af 
indgangsdørene. 

Tiltag 
Gammel asfaltbelægning og fliser fjernes, og der udlægges SF-sten svarende til de øvrige 
indgangsstier. Dette bør af hensyn til beboernes sikkerhed udføres hurtigst muligt. 
Trappetrin borthugges og støbes på ny. 
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Økonomi 
De nævnte beløb er incl. moms. 
Overslag på ovennævnte arbejder er som følger: 

01. Indgangsstier 
02. Udskiftning af trappetrin 
03. Uforudseelige udgifter 
04. Projektering og tilsyn 

I alt incl. moms 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

150.000,- 
180.000,- 
30.000,- 
40.000,- 

400.000,- 

06. TAGNEDLØB 
Udførelse 
Ejendommens tagnedløb er besigtiget fra gade- og gårdside. Tagnedløb er generelt udført i PVC, 
og de fleste steder er de nederste 2 meter rør udført i stål/støbejern. 

Tilstandsvurdering 
En del muffer samt kraver ved terræn er defekte, og bør snarest udskiftes. På gårdside mangler et 
stykke af nedløbsrøret på et nedløbsrør. 

Tiltag 
Generelt bør nedløbene skiftes i forbindelse med tagrenoveringen. 

Økonomi 
De nævnte beløb er incl. moms. 
Overslag på ovennævnte arbejder er som følger: 

01. Udskiftning af nedløbsrør, muffer og kraver 
02. Uforudseelige udgifter 15% 
03. Projektering og tilsyn 

I alt incl. moms (fordeles over 4 år) 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

20Q00~- 
3Q00~- 
2Q00~- 

25d00~- 
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07. ALTANER, MEMBRANER 
Udførelse 
Altaner er besigtiget nedefra, samt stikprøvevis fra lejligheder. Altaner er udført i beton med 
stålværn beklædt med stålplader. Der er udført flugtvejsaltaner i stål ud for nogle af 
taglejlighederne. 

Tilstandsvurdering 
Altanerne med betonbund er ikke forsynet med en beskyttende membran, og nogle har derfor 
begyndende betonskader på oversiden. Flugtaltaner er ikke besigtiget på tæt hold. 

Tiltag 
Betonbundene i altanerne mod gadeside bør hurtigst muligt forsynes med en tæt membran, så en 
yderligere nedbrydning forhindres. 
Flugtaltaner på gårdside bør undersøges nærmere i forbindelse med facadereparationen. 

Økonomi 
De nævnte beløb er incl. moms. 
Overslag på ovennævnte arbejder er som følger: 

01. Udlægning af membran, udført fra lejligheder 
02. Uforudseelige udgifter 10% 
03. Projektering og tilsyn 

I alt incl. moms 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

400.000,- 
40.000,- 
45.000,- 

485.000,- 

08. LOFTER, INCL. OPRYDNING OG MERISOLERING OVER TAGLEJLIGHEDER 
Udførelse 
Tilgængelige loftrum på 4. etage samt hanebåndslofter er besigtiget. 

Tilstandsvurdering 
Der henstår en del bohave på lofterne, og visse steder er hanebåndsloftet meget tilsmudset af due 
ekskrementer. 

Tiltag 
Oprydning og rengøring bør foretages. 
Der vil være en god mulighed for at efterisolere taglejlighederne, både i skunk og af 
hanebåndsloft. Dette bør nok betales af ejerne af de pågældende taglejligheder 

Økonomi 
De nævnte beløb er incl. moms. 
Overslag på ovennævnte arbejder er som følger: 

01. Oprydning og rengøring, skønnet beløb 
I alt incl. moms 

kr. 
kr. 

25.000,- 
25.000,- 
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09. MALING AF OPGANGE, UDSKIFTNING AF BELÆGNING 
Udførelse 
Alle 37 opgange er besigtiget. Gulv- og trappebelægning er linoleum. Væggene er pudsede og 
malede. 

Tilstandsvurdering 
Gulv- og trappebelægning, samt gelænder og indgangsdøre er i rimelig god stand. Vægge har en 
del skader i form af revner og afskalninger. 

Tiltag 
Opgangene bør pudsrepareres og males inden for de næste 3 år. Gulv- og trappebelægning 
vurderes at kunne holde i endnu ca.10 år. 

Økonomi 
De nævnte beløb er incl. moms. 
Overslag på ovennævnte arbejder er som følger: 

01. Reparation og maling, incl. uforudseelige udgifter 
02. Gulv- og trappebelægning, incl. uforudseelige udgifter 
03. Projektering og tilsyn (480.000,- + 100.000,-) 

I alt incl. moms (fordeles over 2 år) 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

4. 800. 000, - 
1. 000. 000, - 
580.000,- 

6.380.000,- 

10. KÆLDERNEDGANGE OG -DØRE 
Udførelse 
Alle kældernedgange og -døre er besigtiget. Kældernedgange og bund er støbt i beton. Døre er 
udført i træ og er malede. Kældervægge er pudsede og malede. 

Tilstandsvurdering 
Der forekommer en hel del betonskader på trappeløb, vanger og bund. 
Ved kælderdørene er der især rustskader på hjørnejernene, samt afskalninger af puds og maling 
på vægge og døre. 

Tiltag 
Bund og trappeløb bør repareres hurtigst muligt. Trappevanger samt reparation og malerarbejde 
ved døre udføres efterfølgende. 
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Økonomi 
De nævnte beløb er incl. moms. 
Overslag på ovennævnte arbejder er som følger: 

01. Reparation af gulv og trappeløb 
02. Reparation af trappevanger 
03. Reparation og malerarbejde ved kælderdøre 
04. Uforudseelige udgifter 10% 
05. Projektering og tilsyn 

I alt incl. moms ( fordeles over 2 år) 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

125.000,- 
160.000,- 
150.000,- 
30.000,- 
35.000,- 

500.000,- 

11. KÆLDRE, INDV. REPARATION OG MALING 
Udførelse 
Alle tilgængelige kælderrum er besigtiget. V ægge er murede og pudsede. Lofter er pudsede, og 
gulve er udført i beton. 

Tilstandsvurdering 
Der er nogle skader på det pudsede loft, typisk hvor der er foretaget udskiftning af rør. Der er 
enkelte afskalninger på kældervæggene. 

Tiltag 
Loft og kældervægge bør pudsrepareres og males. 

Økonomi 
De nævnte beløb er incl. moms. 
Overslag på ovennævnte arbejder er som følger: 

01. Reparation og maling af vægge og lofter 
02. Uforudseelige udgifter 10% 
03. Udbud og tilsyn 

I alt incl. moms 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

400.000,- 
40.000,- 
40.000,- 

480.000,- 
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12. PORTDÆK OG PORTE 
Udførelse 
Underside af portdæk er inspiceret fra kælder. Gitterporte er besigtiget fra gadeside. 
Portdæk består af beton udstøbt imellem I-jern, og gitterport er udført i stål, der er malet. 

Tilstandsvurdering 
I-jernene i portdækket er generelt rustangrebet på undersiden. Gitterporte er temmelig angrebet af 
rust. 

Tiltag 
I-jernene under portdæk bør afrenses og rustbeskyttes. 
Gitterportene afrenses og males. 

Økonomi 
De nævnte beløb er incl. moms. 
Overslag på ovennævnte arbejder er som følger: 

01. Afrensning og rustbeskyttelse af I-jern 
02. Afrensning og maling af gitterporte 
03. Uforudseelige udgifter 10% 
04. Projektering og tilsyn 

I alt incl. moms 

kr. 60.000,- 
kr. 40.000,- 
kr. 10.000,- 
kr. 15.000,- 
kr. 125.000,- 

13. KLOAKINSTALLATIONER 
Udførelse 
I forbindelse med besigtigelsen, har det ikke været muligt at besigtige ejendommens 
kloakinstallationer. Kloak-installationer skønnes, at være fra ejendommens opførelse, altså 
primo/medio 1930erne. 
Med udgangspunkt i erfaringer fra ejendomme af samme alder, er kloakledninger sandsynligvis 
udført i ler og/eller beton. Brønde er udført i beton og afsluttet med dæksler/riste samt karm i 
støbejern. 

Tilstandsvurdering 
Som ovenfor nævnt har det ikke været muligt at udføre en tilstandsvurdering af ejendommens 
kloaker. Erfaringer fra lignende ejendomme med samme alder er, at der kan forventes skader på 
den eksisterende kloak-installation som forskudte samlinger, åbne samlinger, lunker m.m. I denne 
forbindelse skal det påpeges, at installationen trods alt er over 70 år gammel. 
På loftet på Mågevej 52 er der en udluftningsledning antageligt knækket. 
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Tiltag 
For at konstatere tilstanden af kloakinstallationerne, anbefales der udført en tv-inspektion. Dette 
for at konstatere tilstanden samt eventuelle nødvendige reparationer her og nu samt eventuelle 
reparationer, der må forventes indenfor en årrække. For at tv-inspecifere alle ledningsstrækninger, 
kan det være nødvendigt at opgrave enkelte brønde, ledninger m.m. 

I forbindelse med udførelse af tv-inspektionen kan det anbefales, at der udføres en digital 
optegning af ejendommen incl. kloakinstallationerne. 

Den knækkede udluftningsledning bør repareres snarest pga. lugtgener. 

Økonomi 
Overslag på ovennævnte arbejder er som følger: 

01. Tv-Inspektion 
02. Diverse opgravninger 
03. Udbud I rapport m.m. 
04. Afsat til knækket udluftningsledning 

I alt excl. moms 
Moms 25% 
I alt incl. moms 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

30.000,- 
15.000,- 
10.000,- 
4.000,- 

59.000,- 
14. 750,- 
73. 750,- 

Såfremt der ønskes digital optegning af kælder incl. kloakinstallationer, skal tillægges kr. 15.000, 
excl. moms. (18.750,- incl. moms) 

14. AFLØBSINSTALLATIONER 
Udførelse 
Ejendommen er udført med fælles badeværelsesfaldstamme samt fælles køkkenfaldstamme for 
"nabo-lejligheder". Antal af faldstammer er således som følger: 

Køkkenfaldstammer : Ialt 37 stk 
Badeværelsesfaldstammer : I alt 3 7 stk 

Alle faldstammer er udluftet over tag. 

Alle køkkenfaldstammer er udskiftet indenfor en kortere årrække. Nye faldstammer er udført i 
rustfrit stål, som er afsluttet med plastrør i kælder ved overgang til kloakstuts. 
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Eksisterende badeværelsesfaldstammer er udført af støbejern med muffesamlinger og er generelt 
fra ejendommens opførelse. Diverse tæret installationer er løbende udskiftet. 

Alle faldstammer er udført med renselem i kælder. 

Generelt er de eksisterende gulvafløb de oprindelige fra ejendommens opførelse. Udgangsstutse 
fra gulvafløb er indstøbt i dækket og er udført med synlig vandlås under dæk. 

Tilstandsvurdering 
Erfaringsmæssigt er levetiden på faldstammer af støbejern 40-60 år. Mindst for køkkenfald 
stammer og længst for badeværelsesfaldstammer. Som tidligere nævnt er de eksisterende køkken 
faldstammer udskiftet til nye af rustfrit stål. 

I betragtning af badeværelsesfaldstammernes alder, er tilstanden rimelig. Ved besigtigelsen kunne 
dog konstateres begyndende tæringer. Samtidig kunne det konstateres, at der er løbende udført 
reparationer og partielle udskiftninger. 

Tiltag 
Som ovenfor nævnt er den normale levetid på badeværelsesfaldstammerne overskredet og der må 
derfor påregnes løbende udgifter til reparation af tæret faldstammer. En total 
renovering/udskiftning af eksisterende badeværelsesfaldstammer, vil være særdeles bekostelig og 
medføre omfattende bygningsarbejder i de enkelte lejligheder, herunder ophugning af gulve m.m., 
hvorfor det frarådes. 

For god ordens skyld skal nævnes, at foring af badeværelsesfaldstammer på nuværende tidspunkt 
ikke er mulig. Dette skyldes de fælles afgreninger til lejlighederne. Firmaet Aarslev som er 
specialist i foring af faldstammer, arbejder dog på en metode til at foretage foringen, men 
udviklingen er ikke færdig. Hvornår udviklingen skønnes at være færdig, kan på nærværende 
tidspunkt ikke oplyses. 

Økonomi 
Årligt afsætningsbeløb til reparation af faldstammer skønnes som følger: 

01. Årligt afsætningsbeløb excl. moms 
Moms 25 % 
I alt incl. moms 

kr. 
kr. 
kr. 

100.000,- 
25.000,- 

125.000,- 
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15. V ANDINSTALLATIONER 
Udførelse 
Generelt er vandinstallationer udført i galvaniseret stålrør. Hovedrør for koldt vand er udført 
under loft i kælder. Herfra er der pr. opgang udført 1 stk lodret stigledning i køkken og 1 stk i 
badeværelse. Således "deler" nabolejligheder stigledningerne. I kælder er stigledningerne udført 
med afspærringsventiler. Ca. 50% af ventilerne er indenfor en kortere årrække udskiftet. 

Installation for varmt brugsvand er udført med øvre fordeling med fremløbsledninger udført på 
hanebåndsloft og returledning udført under loft i kælder. Der er udført lodret stigledning i bad og 
køkken. Således "deler" nabolejligheder stigledningerne. I tagrummet er stigledninger udført med 
afspærringsventiler af nyere dato (TA-kuglehaner). I kælder er stigledninger monteret med 
termostatiske ventiler af type Circon. Der pågår en løbende udskiftning af de eksisterende Circon 
ventiler til en nyere type. 

Der er ikke monteret vandmålere på installationer i lejligheder. 

Rørinstallation for varmt og koldt brugsvand er isoleret og afsluttet med pap, lærred og maling. 
Fremløbsledning i tagrum er tillægsisoleret. Der forekommer asbest i den gamle isolering. 
Generelt er ventiler ikke isoleret. 

Tilstandsvurdering 
Erfaringsmæssigt er levetiden på galvaniseret rørinstallationer 30-50 år. 
Generelt er de eksisterende rørinstallationer for varmt- og koldt brugsvand nedslidte.Ved 
besigtigelsen kunne således konstateres adskillige tæringer på stigledningerne for både koldt- og 
varmt brugsvand. I henhold til varmemesteren udskiftes der løbende rørinstallationer, teer m.m. 
Hvor eksisterende tæret eller tilkalket rør udskiftes, udføres nye installationer i rustfrit stål. 

Tiltag 
Med udgangspunkt i ovennævnte bør det overvejes, indenfor en kortere årrække, at udskifte hele 
den eksisterende rørinstallation med nye rustfri stålrør. Alternativt kan udskiftningen ske etapevis. 
Gøres dette ikke, vil der med meget stor sandsynlig ske en kraftig stigning af gennemtæret 
og/eller tilkalket rørinstallationer. Dette vil naturligvis give anledning til mange gener for de 
enkelte beboere. 

Eksisterende ældre (ikke funktionsdygtige) ventiler på stigledninger bør naturligvis over en 
kortere årrække udskiftes. 
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Økonomi 
Overslag på total udskiftning af den eksisterende vandinstallation, er gengivet som bilag B.03 til 
nærværende rapport og er som følger: 

01. VVS-Arbejder kr. 4.330.000,- 
02. Asbestrenovering af eksisterende rør kr. 475.000,- 
03. Projektering, tilsyn m.m. kr. 456.500,- 
04. Uforudseeligt - 10 % kr. 526.150,- 

I alt exe!. moms kr. 5. 787.650,- 
Moms 25 % kr. 1.446.912,- 
I alt incl. moms kr. 7.234.562,- 

Vælges det at udføre udskiftningen af den eksisterende installation etapevis f.eks. over en 10 årig 
periode så bør der først udføres et samlet projekt med angivelse afrørdimensioner mm. Projektet 
skal myndighedsbehandles. 

For god ordens skyld skal nævnes at en etapevis udførelse vil blive dyrere end en samlet 
udskiftning. Dette skyldes blandt andet, at den gamle installation stadig skal vedligeholdes. 
Endvidere er det ved en etapeopdeling ikke muligt at få et samlet tilbud fra flere entreprenører. 

I økonomioversigten over en 10 årig periode er det forudsat, at udskiftningen udføres over en 10 
årig periode samt at projekteringen udføres i år 2009. Endvidere er tillagt vedligeholdelse af den 
eksisterende installation. 

16. V ARMEINSTALLATIONER 
Udførelse 
Varmemediet er fjernvarme som leveres af Københavns Energi. 

Radiatoranlægget er udført som et I-strengs anlæg med øvre fordeling. Radiatorer er søjle 
radiatorer udført i plade med placering inde i rummene, altså ikke under vinduespartier. Ved 
gennemgangen kunne konstateres, at flere radiatorer er udskiftet. 

Oprindeligt har radiatorer været monteret med manuelle radiatorhaner. Ved gennemgangen kunne 
konstateres, at mange af de oprindelige manuelle radiatorhaner er udskiftet til termostatventiler. 

Stigledninger i tagrum er monteret med nyere afspærringsventiler og i kælder monteret med 
strengreguleringsventiler af fabrikat TA type STA-D. I henhold til varmemesteren er anlægget 
indreguleret. 

Alle rør er isoleret. Det skønnes at isoleringen indeholder asbest. 



VAGN DUER rådgivende ingeniørfirma AIS /i ... 
KONGEVEJEN 377 2840 HOLTE TLF. 45 42 35 68 

Nordre Vænge, 2400 København NV Dato 29.05.2009 Sag nr. 
9008A 

Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan 
lnit. Side 

CJ/CD/PS/PJ 14 

For god ordens skyld skal bemærkes, at vedligeholdelse/ udskiftning af radiatorer samt 
radiatorventiler påhviler de enkelte ejere og ikke ejerforeningen. I henhold til varmemesteren er 
det ejerforeningen, der oplyser størrelse på nye radiatorer. Dette er særdeles fornuftigt, idet 
balance samt afkøling derved ikke ændres. 

Tilstandsvurdering 
Den generelle tilstand af varmeanlægget er rimelig. Dog må der påregnes mindre årlige beløb til 
udskiftning af ventiler m.m. 

Som tidligere nævnt er anlægget udført som et et-strengs anlæg med dertil hørende ringe afkøling. 
I henhold til varmemesteren har dette dog ikke givet anledning til straffeafgifter. Det er uvist om 
Københavns Energi i fremtiden vil skærpe kravene til afkølning. Såfremt dette bliver tilfældet, så 
kan det give anledning til straffeafgifter, 

Tiltag 
Da vedligeholdelse / udskiftning af radiatorer samt radiatorventiler påhviler de enkelte ejere, vil 
den årlige vedligeholdelse kun omfatte udskiftning af ventiler, aftapningshaner m.m. 

Økonomi 
Årligt afsætningsbeløb til vedligeholdelse af anlægget, skønnes som følger: 

01. Artigt afsætningsbeløb excl. moms 
Moms 25 % 
I alt incl. moms 

kr. 
kr. 
kr. 

75.000,- 
18. 750,- 
93. 750,- 

17. VENTILATION 
Udførelse 
Generelt er ventilation i de enkelte lejligheder tilvejebragt ved naturlig ventilation med 
selvstændige aftrækskanaler fra køkken og bad. Kanalerne er ført over tag. 

Aftrækskanalerne er med stor sandsynlighed udført i asbest. 

I forbindelse med registreringen kunne det konstateres, at flere beboere har monteret emhætte 
samt mekanisk ventilator i baderum. 

Tilstandsvurdering 
Tilstanden er rimelig. Kanalerne er sandsynligvis aldrig blevet renset og dette kan i værste 
fald give anledning til brandfare. 
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Tiltag 
Der bør afsættes et årligt beløb til rensning af aftrækskanalerne. Udføres rensningen over en 
10 årig periode, skønnes den årlige udgift til: 

01. Årligt afsætningsbeløb excl. moms 
Moms 25% 
I alt incl. moms 

kr. 
kr. 
kr. 

50.000,- 
12.500,- 
62.500,- 

Som tidligere nævnt, er ejendommen forsynet med naturligt aftræk. Det bør overvejes at 
ændre dette til mekanisk aftræk med fælles trykstyret ventilator for kanaler i de enkelte 
opgange, - i alt 3 7 anlæg med afkast over tag. Skønnet overslag såfremt de enkelte beboere 
selv leverer og monterer emhætte: 

01. Mekanisk ventilation - 37* 50.000,- excl, moms 
Moms 25% 
I alt incl. moms 

kr. 
kr. 
kr. 

1.850.000,- 
462.500,- 

2.312.500,- 

18. HOVEDKABLER 
Udførelse 
Hovedforsyninger er ført ind i Mågevej 44, Nattergalevej 90, Nattergalevej 72, Nattergalevej 54 
og Nattergalevej 40. 

Der er etableret nye forsyninger og fordelingstavler til ejendommen indenfor de sidste 10 - 15 år. 
Fra de nye tavler i kælderen er der ført et hovedkabel frem til hver opgang, hvor det enten er 
koblet sammen med de gamle stigeledninger (230 V) eller ført videre op i den eksisterende 
stigeledningskanal som nyt kabel ( 400 V). 
Ejendommen er som helhed velforsynet, men kun en del af beboerne har adgang til 400 V, som er 
en nødvendighed, hvis man vil have elektrisk komfur. 
De nye hovedkabler vil være tilstrækkelige også frem i tiden, hvor det må forventes, at mange 
lejligheder vil ønske at få opgraderet installationen fra 230 V til 400 V. 

Tilstandsvurdering 
Overgangen mellem de nye hovedkabler og de gamle 230 V stigeledninger er udført ulovligt de 
fleste steder. 

Tiltag 
Klemkasserne ved overgangene mellem de nye hovedkabler og de gamle 230 V stigeledninger 
skal repareres, så stærkstrømsbestemmelserne om berøringssikkerhed overholdes, så det ikke er 
muligt at berøre de enkeltisolerede (gamle) stigeledninger.. 
For store huller ved næsten alle stigeledningsklemmer skal lukkes med silikone eller dækslerne 
udskiftes, så afdækningerne fungerer efter hensigten. 
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Økonomi 
Overslag på ovennævnte arbejde: 

Ol. Afdækning af hovedkabler 
Moms 25% 
I alt incl. moms 

kr. 
kr. 
kr. 

20.000.- 
5.000,- 

25.000,- 

19. FÆLLESINSTALLATIONER, TRAPPEOPGANGE, KÆLDERGANGE OG 
LOFTRUM 

Udførelse 
Tavler for fællesinstallationer forefindes i opgangene Mågevej 56, Mågevej 50, Mågevej 44 
Nattergalevej 84, Nattergalevej 78, Nattergalevej 74 (vaskeri), Nattergalevej 70, Nattergalevej 60, 
Nattergalevej 50, Nattergalevej 44, og Nattergalevej 38. 

I kældre forefindes transformere for dørkaldeanlæg samt transformere for ringeanlæg ved 
hoveddørene. 
Transformerne findes i opgange med tavler, placeret ved tavlen, og i opgange uden tavler, i 
kældergangen ved antenne fordelingsskabene. 
Installationen på 230 V siden til disse transformere er adskillige steder udført på uacceptabel vis 
uden aflastning af kabler og manglende indføring af kabelkapper i transformer og afbryder for 
samme. 
Specielt i tavlerne Mågevej 50 og 56 er transformerne direkte berøringsfarlige som følge af 
manglende dæksler. 
Fællestavlerne skal forsynes med HPFI relæer mod berøringsbeskyttelse, bedst i forbindelse med 
en modernisering. 

Trappeautomater har en begrænset levetid, og der må forventes udskiftning af 20 - 30 stk. om 
året. 

Lysinstallationerne stammer fra bygningens opførelse. I kældre konstateredes dåser uden låg i 
Nattergalevej nr. 48, 82, 84, 86 og 90. 

Tilstandsvurdering 
Installationerne for transformerne skal bringes op til stærkstrømsreglementets krav fra da de blev 
udført. 
Der var forskellige dørtelefoner i de enkelte lejligheder. Dørtelefonanlægget virkede generelt 
nedslidt. 
Flere steder nævnte man, at dørklokkerne ikke fungerede. 
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Tiltag 
Transformere i kældre: 
Klemmer skal afdækkes og kabler fastgøres med bøjler, så de sidder fikseret med kabel kappen 
inde i underlagene og komponenter. 

Dørtelefoner: 
Varmemester oplyser, at udskiftning pågår med en opgang ad gangen, når anlæggene bryder ned. 
Foreløbig er omkring 5 opgange skiftet. Varmemester oplyser, at man udskifter til anlæg af typen 
COMAX. 
Anlægget vurderes at være omkring 15 år gammelt. Levetiden kan normalt ikke forventes at 
overstige 20 - 25 år. 

Økonomi 
De nævnte beløb er incl. moms. 
Overslag på ovennævnte arbejde: 

01. Oprydning i fællestavler og transformere i kældergange kr. 
02. Montering af HPFI relæer på fællestav/er, udskiftning af tavler kr. 
03. Udskiftning af dørtelefonanlæg (fordeles over 6 år) 
04. Vedligehold aftrappeautomater, lys i fællesområder (over 10 år) kr. 

l~fudm~s ~ 

25.000,- 
40.000,- 

750.000.- 
380.000.- 

1.195.000.- 

20. SV AGSTRØMSINSTALLATIONER 
Udførelse 
Der er fremført bredbånd til samtlige lejligheder via kanaler i begge sider af hovedtrapperne. 
Herudover forefindes et gammelt TDC kabelantenneanlæg, der ifølge varmemesteren er frakoblet, 
men ikke fjernet. 
Da installationerne omkring de gamle skabe for antenneanlæg er temmelig sjuskede, anbefales 
disse samt skabene fjernet på sigt. Tilladelse skal måske indhentes hos TDC. 
Fjernelse af synlige dele i kældrene anslås til kr. 8.000.- excl. moms. 

Telefoninstallationerne er fremført på facaderne, hvilket er skæmmende for bygningen. Skal der 
foretages større reparationer af fuger i områderne, hvor kablerne forefindes, vil disse være til stor 
gene, ligesom der vil opstå skader på kablerne med fejl til følge. Kablerne bør på sigt fjernes. 
Med det allerede eksisterende bredbånd kan foreslås, at skifte til IP telefoni over bredbånd eller 
mobiltelefon, så kablerne kan fjernes, alternativt kan kablerne fremføres inde i bygningen. 

TDC har hovedfordeler skab i opgangen Nattergalevej 48. 

Fremføring af nye telefonkabler inde i bygningen anslås til kr. 375.000.- incl. moms. 
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21. INSTALLATIONER I LEJLIGHEDER 
Udførelse 
Ud fra gennemgang af 16 lejligheder spredt i bebyggelsen tegner der sig følgende billede: 

• Enkelte lejligheder har fået udskiftet alle installationerne til nye. Disse lejligheder har fået 
fremført 400 V (3 faset). 

• Enkelte lejligheder har fået fremført 400 V, herunder ny tavle, så det var muligt at få et 
elektrisk komfur. 

• Hovedparten af lejlighederne havde fået udvidet den oprindelige installation med ekstra 
stikkontakter i køkken og stue, hvor der oprindeligt kun har været en enkelt stikkontakt. 
Udvidelserne var de fleste steder udført som synlige installationer. 

• Nogle lejligheder var stadig kun forsynet med de oprindelige installationer, enkelte havde 
dog fået monteret nye afbrydere og kontakter. 

Alle gennemgåede lejligheder var forsynet med HFI eller HPFI relæ. Til gengæld kan konstateres, 
2 lejligheder i midten i opgang Nattergalevej 90, der ikke har HPFI relæ. 

Da der ikke er foretaget en total gennemgang af bebyggelsen, kan der ikke sættes tal på, hvor 
mange lejligheder, der er i hver gruppe. 

Varmemester oplyser, at det er den enkelte lejligheds ejer, der bestiller 400 V indført, hvilket 
betyder, at bor man i stuen betales kun for fremførelse til stueetagen, mens der skal betales for 
fremføring til alle etager, hvis man bor øverst, og de underliggende ikke er interesseret, da de 
gamle stigeledninger bliver fjernet ved fremførelse af nyt kabel. Varmemester har ikke tal på, 
hvor mange lejligheder, der aktivt har 400 V installeret. 

Tilstandsvurdering 
De fleste af de gennemgåede lejligheder havde egen vaskemaskine placeret i enten køkken eller 
badeværelse. 
Badeværelset er med få undtagelser for lille til, at vaskemaskinen kan placeres så 
stærkstrømsbestemmelserne kan overholdes. 
I enkelte lejligheder blev konstateret mindre væsentlige ulovlige installationer, og kun et enkelt 
sted berøringsfarlige. Stedet var under renovering. 

Tiltag 
Ingen, da installationerne i lejlighederne sorterer under den enkelte ejer. 
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22. FORSLAG TIL ÆNDRINGER 
Alle lamper i opgange, kældergange og loftrum bør skiftes til energisparelamper, men det 
anbefales at udsætte dette i 3 - 5 år, så er diodelamperne på markedet med ekstremt lavt forbrug. 

01. Udskiftning af belysninger i fællesarealer 
I alt exe!. moms 
Moms 25% 
I alt incl. moms 

kr. 
kr. 
kr. 

600.000,- 
600.000,- 
150.000,- 
750.000.- 



VAGN DUER 
Rådgivende Ingeniørfirma AJS 

29.05.2009 

Bilag B.03 
Sag : NORDRE VÆNGE, 2400 KØBENHAVN NV 
Emne : NYE VANDINSTALLATIONER / PRISOVERSLAG 

Sag nr. 9008A 

Pos. Emne Antal Enhed Subtotal Total 
stk kr/stk kr. kr. 

15. BRUGSV ANDSINSTALLA TION 
15.01 Nye stigledninger - badeværelser 37,00 30.000,00 1.110.000,00 
15.02 Nye stigledninger - Køkkener 37,00 30.000,00 1.110.000,00 
15.03 Nye armaturer - Køkkener 0,00 1.000,00 0,00 
15.04 Hovedledninger (loft+kælder) - BV 900,00 1.000,00 900.000,00 
15.05 Hovedledninger (kælder) - BK 450,00 1.000,00 450.000,00 
15.06 Sideslag (kælder+ loft)- BV 400,00 800,00 320.000,00 
15.07 Sideslag (kælder) - BK 250,00 800,00 200.000,00 
15.08 Isolering af hovedledninger 2.000,00 120,00 240.000,00 
15.09 Diverse 0,00 

4.330.000,00 4.330.000,00 
15A. INGENIØRHONORAR 
15.01 Registreringsarbejder - anslået 100,00 800,00 80.000,00 
15.02 Projektering - 5 % 5,00 4.330.000,00 216.500,00 
15.03 Tilsyn (6mdr. -8 timer/uge) 200,00 800,00 160.000,00 
15.04 Diverse 0,00 
15.05 Diverse 0,00 

456.500,00 456.500,00 
15B. ASBESTRENOVERING 
15.01 Asbestrenovering afBV+BC 1.300,00 225,00 292.500,00 
15.02 Asbestrenovering afBK 700,00 225,00 157.500,00 
15.03 Diverse på varmerør 1,00 25.000,00 25.000,00 
15.04 Diverse 0,00 

475.000,00 475.000,00 

I alt 5.261.500,00 
Uforudseeligt 10,00 526.150,00 
I alt excl. Moms 5. 787.650,00 
Moms 25,00 1.446.912,50 

I ALT INCL. MOMS 7.234.562,50 



VAGN DUER 
Rådgivende Ingeniørfirma A/S 

29.05.2009 

Bilag B.04 
Sag : NORDRE VÆNGE, 2400 KØBENHAVN NV Sag nr. 9008A 
Emne : Vedligeholdelsesplan / Omkostninger i en 11-års periode, 1.000kr. incl. moms (prisniveau, 1. kvartal 2009) 

Større arbejder/ vedligehold 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I alt 
01. Ta2 80 7.250 7.250 7.250 7.250 29.080 
02. Facader 145 145 
03. Vinduer 02 døre 2.425 2.425 2.425 2.425 9.700 
04. Indgangsdøre 150 150 
05. Indzanzsstier 02 traooetrin 120 280 400 
06. Tagnedløb 10 60 60 60 60 250 
07 Altaner, membraner 485 485 
08. Lofter, oprydning og rengøring 25 25 
09. Opgange, maling 02 belæaninz 5.280 1.100 6.380 
10. Kældernedgange og -døre 125 375 500 
11. Kældre, reparation 02 malinz 480 480 
12. Portdæk og porte 125 125 
13. Kloakinstallationer 5 69 74 
14. Afløbsinstallationer 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1.250 
15. Vandinstallationer 0 
15.01 Projektering 370 370 
15.02 Ny Installation - Etapeopdelt 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 6.860 
15.03 Vedligeholdelse - Eksist.Installation 250 250 250 200 200 200 200 150 150 100 1.950 
16. Varmeinstallation 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 940 
17. Ventilation 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 620 
18. Afdækning af hovedkabler 25 25 
19.01 Fællestavler 10 55 65 
19.02 Dørtelefonanlæz 125 125 125 125 125 125 750 
19.03 Vedligehold af lysinstallationer 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 380 
22. Udskiftning af belvsninzer 250 250 250 750 

0 
413 3.029 2.110 6.910 2.010 11.065 11.065 10.940 10.890 2.255 1.067 61.754 
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