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Indledning 

Formål 

Formålet med nærværende bygningsgennemgang og redegørelse er, at bedømme 
ejendommens vedligeholdelsesstand, herunder at vurdere og opstille en plan for de 
kommende vedligeholdelsesudgifter over en 10-årig periode. 

Med vedligeholdelsesplanen som den "røde tråd" for den tekniske drift af ejendommen, kan 
der udføres en målrettet og optimal drift af denne. 

Vedligeholdelsesplanen kan også bruges som planlægningsværktøj i forbindelse med 
ansøgninger om eventuelle mulige tilskudsmidler. 

Vedligeholdelsesplanen bør opdateres som minimum hvert 3. år således, at der indarbejdes 
eventuelle nye eller ændrede ønsker til ejendommen, samtidig med at det vurderes, om de 
planlagte arbejder, der som følge af ændrede forudsætninger skal udføres tidligere eller 
senere end oprindeligt fastsat. 

Grundlag og forudsætninger 

Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet på baggrund af registreringer i april 2016 år af Søren 
Ibsen, Greenpipe. 

Ejendommen har været besigtiget - ud- og indvendigt med tilhørende udenomsarealer samt 
fællesarealer. 

Bedømmelsen af den bygningsmæssige tilstand inklusive installationer, er baseret på en 
visuel bedømmelse foretaget fra terrænniveau, tilgængelige fællesrum i kælder, lejligheder, 
køkken, baderum, loftsrum, tag og hovedtrapper. 

Kloakken er ikke blevet bedømt, men der bør foretages en TV inspektion af kloaksystemet,e 
vt. I forbindelse med den forestående gårdrenovering. 

I forbindelse med den bygningsmæssige gennemgang, er der ikke foretaget undersøgelser 
som kræver indgreb i bygningen og dens konstruktioner eller installationer, som f.eks. 
boringer, nedbrydning af konstruktioner eller lignende. 

Greenipe A/S har intet ansvar for forhold, som ikke kan iagttages og vurderes på 
ovenstående grundlag. 

Greenpipe A/S påtager sig intet ansvar overfor trediemand i forbindelse med rådgivningen. 

Rådgivningen ydes i overensstemmelse med ABR 89, idet Greenpipe A/Ss samlede ansvar, 
er begrænset til 3 gange honoraret for bygningseftersynet af nærværende ejendom. 

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte 
bygningssyn, samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. 
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Alle priser er vejledende overslagspriser, idet endelig fastsættelse af omkostningerne for de 
større arbejder, vil kræve et nærmere projekt med indhentning af tilbud, ligesom prisen vil 
afhænge af det ønskede niveau for færdiggørelsen af arbejderne. 

Som grundlag for vedligeholdelsesrapporten, har følgende været til rådighed: 

1. Vedligeholdelsesrapport udarbejdet i 2009. 
2. BBR-ejermeddelelse 

I rapporten benyttes følgende vurderinger af konstruktionens tilstand: 

Vurdering Betydning 

Dårlig Konstruktionen er nedbrudt og skal udskiftes 

Mindre god Der er begyndende nedbrydning af konstruktionen, og der skal udføres 
vedligeholdelsesarbejde 

Normal Konstruktionen er i normal stand, alderen taget i betragtning 

God Konstruktionen har løbende været vedligeholdt, og fremstår i pæn stand 

Meget god Konstruktionen har løbende været vedligeholdt, og fremstår nyistandsat 
eller ny 
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Konklusion / sammenfatning 

Beskrivelse af ejendommen 

Ejendommen er opført i 1937 og bygningen har 5 etager incl. kælder. 
Ejendommen består af 1 bygning, samt nogle skure. Facaden er opført i blank murværk og 
forsynet med træ/aluvinduer, 

Tagkonstruktionen er sadeltag beklædt med teglsten. Lejlighederne i tagetagen er forsynet 
med kviste. Lejlighederne er forsynet med altaner. Ejendommen har fælles gårdareal. 
Der er kælder under ejendommen. 

Ejendommens tilstand 

Ejendommen er overordnet set i normal til mindre til dårlig stand. Allerede i 2009 blev der 
udarbejdet en vedligeholdelsesplan som anbefalede en lang række 
vedligeholdelsesarbejder. Der har dog ikke været udført vedligeholdelsesarbejder siden da, 
bortset fra udskiftning af 50 % af brugsvandsinstallationer i 2013/2014. 

Som på mange ejendomme fra den samme periode, opstår der vedligeholdelsesarbejder på 
nuværende tidspunkt, da ejendomme er omkring 80 år gammel. 
På denne ejendom er tagfladen, vinduerne, gården, murværket og dele af kælderen i en 
sådan stand, at den skal renoveres i planperioden, for at forebygge større følgeskader, og 
nedbringe omkostningerne til den løbende vedligeholdelse. 
På lidt længere sigt skal opgangene istandsættes. 
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Konklusion / sammenfatning 

Bygningsdel 

Tag 

Vurdering 

Mindre god til 
dårlig 

Kælder Dårlig Kælderen er belastet af fugt i området omkring 
den gamle kokskælder. Flere 
kældernedgange har revnedannelser og 
istandsættes. 

Facader Mindre god til dårlig Der er større områder på murværket med 
nedbrudte fuger på bygningen. 

Vinduer og døre Mindre god/dårlig Vinduerne er 20-30 år gamle. Der er stort 
Kuldeindfald og kondens fra vinduerne og 
mange har problemer med lukke 
mekanismen. Mange termoruder er 
punkterede. 

Trapper og opgange Mindre god Opgangenes overflader (gulve, vægge og lof 
ter) er generelt lettere slidte. 

Etageadskillelser Normal Lejlighederne fremstår generelt med lettere 
nedslidte overflader (gulve og lofter). Tilstan 
den af gulve og lofter er forskellig fra lejlighed 
til lejlighed. 

Køkkener, WC og bad Mindre god 

Varmeinstallationer 

Afløb 

Kloak og dræn 

Vandinstallationer 

Gasinstallationer 

Normal 

Dårlig 

Normal 

God/dårlig stand 

Bemærkninger 

Mange tagsten ligger løse som følge af, at der 
med tiden sker nedbøjninger af spær og læg 
ter pga. lasten fra tegl og vind samt fugt. 

Mange steder mangler un- 
derstrygning aftagfladen. Taget skal 
renoveres indenfor 6-10 år. 

Køkkener og baderum er generelt utidsvaren 
de. Flere steder er disse rum dog modernise 
ret. 

Ejendommens varmesystem er i normal stand. 

Der er en del tæringer på faldstammerne, og 
der vil være løbende reparationer på installa 
tionen. 

Normal 

Der er ingen tegn på skader på kloaksystemet 

vandinstallationerne i halvdelen af 
Ejendommen er renoveret i 2013/14.Det er 
planlagt at den sidste havledel skal renoveres i 
2016/17, da den er i dårlig stand. 

Der er ingen tegn på utætheder på gasin 
stallationerne. 
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Ventilation Normal 

El og svagstrøm 

Privat fællesarealer 

Mindre god 

Dårlig 

Der er mindre tegn på skader på udluftnings 
kanalerne. De skal løbende renses for at give 
det optimale aftræk fra baderum og køkken. 

El-installationerne er generelt af ældre dato. 
Dog ses det i fereopgange at eltavlerne i 
opgangen er op dateret til HPFI sikringer. 
Stof- og gummiisolering mørner med tiden, og 
kan være årsag til strømovergang eller kort 
slutning. Dette kan medføre person- eller 
brandskade. Ejerne skal løbende være op 
mærksomme på deres el-installationer i 
lejlighederne. 

Skurene er i meget dårlig stand, 
asfaltbelægningen er hullet. 

Det videre arbejde 

Når EF Nordre Vænge har modtaget rapporten, med tilhørende vedligeholdelsesplan, skal 
der tages beslutninger om det videre forløb omkring ejendommens vedligeholdelse og 
økonomi. 
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Tilstandsvurdering 

01 Tag 

Beskrivelse 

Tagkonstruktionen er udført som sadeltag 
med hanebåndsspær, og en hældning på 
ca. 45°. 
I tagkonstruktionen er indrettet lejligheder, 
pulterrum og et spidsloft. 
Tagfladen er belagt med røde teglsten, 
som er understrøget på tilgængelige 
arealer.Taget er forsynet med 
plasttagrender. 

Regstreringer 

1. Der er afskalninger og revner i 
mange tagsten. I tagrummet ses 
flere åbne huller mellem 
tagstenene. 

Foto 1 

Foto 2 

Vurderinger og anbefalinger 

1. Tagkonstruktionen er fra 1937. 
Vejrliget kombineret med lasten fra 
vind og teglsten påvirker spær og 
lægter. Træværk, som gennem mange 
år er udsat for kulde, varme, fugt og 
last mister deres styrke, og får 
nedbøjninger. Nedbøjninger bevirker, 
at teglstenene ligger ujævnt på taget, 
og der sker afskalninger i under- og 
overstrygninger. Teglstenene "slår 
sig", når de ligger løst og er udsat for 
vind og vejr. Derfor revner de og får 
afskalninger, ligesom kalkspringere 
kan være årsag til afskalninger. 
Understrygningen mangler mange 
steder. De mange skader kan være 
årsag til råd- og svampeskader i 
tagkonstruktionen, samt kulde og træk 
i de øverste lejligheder. Taget har en 
alder og en tilstand, hvor de løbende 
driftsomkostninger er tiltagende. 
Taget bør renoveres i planperioden, og 
det kan undersøges om en renovering 
kan finansieres af etablering af nye 
tag boliger. 
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2. Flere kviste har nedslidte 
inddækninger. 
(se foto 1, 2). 

3. Der mangler isolering i 
tagkonstruktionen 

4. Rustne rendejern og begyndende 
nedbrydning af tagrender. 

5. Rust på tagvinduerne. 

2. Ejendommen har kviste ifm. lejligheder 
på 3 sal. Kvistene er beklædt med 
etrnitplader som flere stder er revnede, 
og nedslidte Kvistene har flunker og 
tag(sider) af zink. Overgangen mellem 
flunke og tagflade er inddækket af bly. 
Zink og bly nedbrydes som følge af 
klimapåvirk- 

3. Tagkonstruktion har fra sin opførelse 
ikke være godt isoleret. 
/fm. tagrenoveringen skal taget 
isoleres iht. gældende regler 

4. Plastiktagrende bliver "skøre" som 
følge af klimapåvirkninger, derved 
revner de og bliver utætte. 
Rendejernene er blevet nedbrudt i 
overfladen, og der er begyndt en 
nedbrydning i form af rust på 
rendejernene. 
Både rendejern og tagrende skal 
skiftes i forbindelse med renovering af 
taget. 

5. Tagvinduerne er af ældre dato, og er 
støbt i støbejern. Tagvinduerne er 
korroderet (rustne). 
De bør skiftes i forbindelse med 
tagrenoveringen. 
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02 Kælder 

Beskrivelse 

Der er fuld kælder under bygningerne. 
Fundamenter og terrændæk er støbt i 
beton. Kælderen indeholder cykelkælder, 
teknikrum, vaskerum og den gamle 
kokskælder. 

Registreringer 

1. Den gamle kokskælder er kraftigt 
medtaget og understøttes af "soldater" 
for ikke at falde sammen (se foto 3, 4 ). 

foto 3. 

Foto 4 

3. Enkelte kældertrapper har skader i 
betonen 

Vurderinger og anbefalinger 

1. Kokskælderen er meget kraftigt 
bealstet af fugtskader, både i bærende 
stålkonstruktioner og i 
betonkonstruktionerne. Enten skal 
kokskælderen fyldes op med sand og 
lukkes eller skal de benyttes som 
reservoir/faskine for regnvand. Dette 
kan evt. udføresi fm. 
Gårdrenoveringen. Ved den sidste 
løsning kan der være store muligheder 
for økonomisk støtte/tilskud fra 
HOFOR. 

3. Kældertrappens betonkonstruktion 
nedbrydes, som følge af 
fugtbelastninger 
Det anbefales det at renovere 
kældertrapperne løbende. 
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03 Facader 

Beskrivelse 

Facaderne er opbygget i murværk, og er 
forsynet med aluvinduer. Facader er 
forsynet med altaner. Altanerne er udført 
med udliggerjern som bærende 
konstruktion, og stålplader som værn. 

Registrering 

1. Sålbænke er flere steder revnede. 

Foto 5. 

2. Revner i murværket og nedbrudte 
fuger samt synlige reparationer af 
gamle revner i murværket (se foto 
6). 

Foto 6. 

Vurderinger og anbefalinger 

1. Stålbænkene er udført af skiferplade. 
Når sålbænkene er revnede beskytter 
de ikke det underliggende murværk, 
som det er hensigten med sålbænke, 
derfor belastes murværket af regnvand, 
og nedbrydes dermed. 
Defekte sålbænkene bør skiftes partielt 
ifm renovering af murværket. 

2. Murværket er generelt i mindre god til 
dårlig stand med nedbrudte fuger. De 
utætte fuger skaber træk ind i 
lejligheder, og forøget risiko for 
skimmelsvampevlkst. 
Det anbefales at udbedre fugerne ifm. 
f.eks. vinduesudskiftningen, da 
stilladsomkostningerne derved kan 
udnyttes. 
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04 Vinduer 

Beskrivelse 

Ejendommen er forsynet med træ/alu 
vinduer med termoruder. 
Kældervinduer er udført i træværk. 

Registreringer 

1. Aluvinduerne er generelt i mindre god 
til dårlig stand, med problemer med 
lukkemekanismen og utætheder. 
Kældervinduerne er under 
begyndende nedbrydning. 

05 Udvendige døre/porte 

Beskrivelse 

De udvendige døre er udført i træværk, og 
portene er i overfladebehanldet stål. 

Registreringer 

1. Den malerbehandlede overflade på 
hoveddørene er under nedbrydning 

2. Kælderdørene har begyndende 
nedslidning af malerbehandlingen 

Vurderinger og anbefalinger 

1. Vinduerne er en de første generationer 
af træ/alu vinduer, og har store 
problemer med kuldebroer. Der har 
gennem årene været mange 
reklamationer over denne type vinduer 
i byggebranchen. Lukkemekanismer er 
i dårlig stand. Beboere klager over 
træk og kuldeindfald fra vinduerne. 
Samtidig er der store risiko for 
skimmelvækst på og omkring 
vinduerne. Gummilisterne omkring 
vinduerne er mørnede og defekte pga 
de store mængder kondens på ruderne 
som opfugter dem. Vinduer bør skiftes 
for at opnå et dre indklima og komfort i 
lejlighederne. Samtidig vil der kunne 
spares på energien, da nye vinduer er 
væsentligt bedre isoleret. Det skønnes, 
at det ikke kan betale sig at reparer på 
vinduer som har så dårlig kvalitet. 
Kældervinduerne bør malerbehandles 
indenfor de næste 2-4 år ellers 
nedbrydes træværket,og så skal 
vinduerne udskiftes. Det kan gøres 
løbende. 

Vurderinger og anbefalinger 

1 . Det anbefales, at sætte 
malerbehandlingen af dørene i system 
og malerbehandle dem hvert 8-9 år, 
startende senest i 2017. 

2. Nedbrydningen foregår på samme 
måde som kældervinduerne. De skal 
ligeledes malerbehandles. 
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06 Trapper og opgange 

Beskrivelse 

Der er 37 trappeopgange i ejendommen. 
Trapperne er udført i terrazzo ved 
hoveddøren. Trapperne er udført i træ 
med linoleumsbelægnin og trægelænder. 

Registreringer 

1. Opgangene har generelt slidte 
overflader herunder vægge og lofter. 

Vurderinger og anbefalinger 

1. Opgangene bør malerbehandles, men 
det bør prioriteres at få udført 
renoverng af vandrør, tag, vinduer og 
facde først. 
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07 Etageadskillelser 

Beskrivelse 

Etageadskillelserne er primært udført som 
træbjælkelag. I toiletterne er etagedækket 
dog støbt i beton. 

Registreringer 

1. I kælderen mangler der puds på 
lofterne flere steder. 

08 WC og bad 

Beskrivelse 

Toiletter er af varierende stand. 
Oprindeligt er toiletterne forsynet med 
kloset, badekar og håndvask. Toiletterne 
er løbende blevet vedligeholdt og 
forbedret af den enkelte beboer. 

Registreringer 

1. Ingen bemærkninger. 

09 Køkken 

Beskrivelse 

1. Køkkenerne er af varierende stand. 

Registrering 

Vurderinger og anbefalinger 

1. Når træforskallingen er synlig er 
brandsikkerheden væsentligt 
reduceres. Ligesom det er lovpligtigt at 
træværk på loft skal være dækket af 
puds. Så kældrene skal gennemgås og 
pudses op hvor pudslaget mangler. 

Vurderinger og anbefalinger 

1. Ingen bemærkninger. 

Vurderinger og anbefalinger 

1. Ingen bemærkninger. 
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10 Varmeinstallationer 

Beskrivelse 

Ejendommen bliver opvarmet af 
fjernvarmecentral. Radiatorsystemet er et 
strenget anlæg, med radiatorer placeret i 
den midterste del af lejlighederne. 

Registreringer 

1. Radiatorer i enkelte lejligheder, kan 
være forsynet med reguleringsventiler 
af ældre dato. 

11 Afløb 

Beskrivelse 

Afløbssystemet består af lodrette 
faldstammer incl. grenrør i køkken og bad. 
Den ene halvdel af afløbsrørene er relinet. 

Registreringer 

1. Flere utætheder i afløbsrør i kælderen. 

Vurderinger og anbefalinger 

1 . Det anbefales at udskifte de ældre 
reguleringsventiler med 
termostatventiler. Der vil kunne spares 
ca. 5% af varmeforbruget, ved at 
udskifte ventilerne. 

Vurderinger og anbefalinger 

1. Der er flere utætheder i bøjninger i 
kælderen. Risikoen for følgeskader 
ved utætte faldstammer opstår, hvis 
der opstår utætheder inde i 
træetageadskillelserne, derved er der 
risiko for råd og svamp. Den ene 
halvdel af afløsbrørene er relinet. Det 
er planlagt at den næste halvdel skal 
relines i 2016/17. 
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12 Kloak og dræn 

Beskrivelse 

Kloaksystemet er et fællessystem, som 
bortleder både spilde- og regnvand til de 
offentlige kloakker. Kloakrørene er 
formentligt udført i beton. 

Registreringer 

1. Der er ikke udført TV-inspektion af 
kloakkerne. 

13 Vandinstallationer 

Beskrivelse 

Ejendommen er forsynet med varmt- og 
koldt brugsvand. Varmtvandsbeholderen 
står placeret i teknikrummet i kælderen. 
Den ene halvdel af rørsystemet er 
renoveret med rustfri stålrør. 

Registreringer 

1. Rørsystemt i den halvdel af 
ejendommen som ikke er renoveret er i 
dårlig stand med gennemtæringer og 
manglende vandtryk. 

Vurderinger og anbefalinger 

1. Kloaksystemet er af ældre dato, og der 
må løbende foretages reparationer. 
Dette kan være kloakrør som er faldet 
sammen eller kloakrør, som er 
tilstoppede. lfm. gårdrenoveringen bør 
kloakkerne gennemgås for skader. 

Vurderinger og anbefalinger 

1. Det anbefales at fortsætte renovering 
som planlagt. 
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14 Gasinstallationer 

Beskrivelse 

Ejendommen er forsynet med gas til 
madlavning på gaskomfurer. 

Registreringer 

1. Ingen bemærkninger 

15 Ventilation 

Beskrivelse 

Ejendommen er forsynet med såkaldt 
naturlig ventilation. Ventilationssystemet 
består af udluftningskanaler, som skaber 
aftræk i toiletter og køkken. 

Registreringer 

1. Ingen bemærkninger. 

Vurderinger og anbefalinger 

1. Gasinstallationer har en lang levetid på 
mere end 50 år, fordi der ikke er nogen 
væsentlig slitage på 
rørinstallationerne. Mange er gået væk 
fra gaskomfurer, og benyttet el 
komfurer. Det anbefales, at fjerne 
gasledningerne som ikke er i brug. 
Endvidere bør gasledningerne en gang 
hvert 5. år trykprøves for utætheder. 

Vurderinger og anbefalinger 

1. Aftrækskanalerne bliver tilstoppet 
løbende. De kan renses løbende med 
5-7 års mellemrum. Der er mindre 
utætheder i ventilationsrørene som 
løber på loftet. 
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16 El og svagstrøm 

Beskrivelse 

Ejendommen er forsynet med 220V og 
svagstrøm i form af installation til 
dørtelefoner. 

Registreringer 

1. I flere lejligheder er el-installationerne 
af ældre dato. 

Vurderinger og anbefalinger 

1. El-installationerne vurderes generelt at 
være af ældre dato. Mange ledninger 
er isoleret med stof- og 
gummiisolering. Disse materialer 
mørner med tiden, og der kan opstå 
risiko for kortslutninger og 
strømovergang til stålrørene, med 
risiko for person- og brandskade. 
Gamle kontakter kan være nedslidte 
og i dårlig stand. 
Det anbefales den enkelte beboer, at 
lade en el-installatør gennemgå 
lejlighedens el-installationer. 

Nordre Vænge 
Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan 



17 Fællesarealer 

Beskrivelse 

Ejendommens fællesarealer består af et 
fællesareal, med græsplæner, buskads og 
asfalteret vej. 

Registreringer 

1. Skurene er i dårlig stand. 

2. Asfaltbelægningen er nedbrudt og 
hullet 

Vurderinger og anbefalinger 

1. Skurene bør nedrives ifm. 
gårdrenoveringen som er planlagt. 

2. Huller i asfalten opstår ved en 
kombination af belastning fra biler og 
frost-/tøskader. 
For at forebygge yderligere udvikling af 
hullerne i asfalten, bør de lappes 
senest ifm. gårdrenoveringen. 

Nordre Vænge 
Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan 
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