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Konstruktioner mv. Helle Due Schyberg, Holmsgaard ingeniører a/s 
  Simon Andreas Hansen, Holmsgaard ingeniører a/s 
  Kim Petersen, tnt arkitekter a/s 
 
VVS- installationer: Anton Timm, Holmsgaard ingeniører a/s 
 
El-installationer:  Peter Sperling, Holmsgaard ingeniører a/s 
 
Landskab: Kim Petersen, tnt arkitekter a/s  
     
Rapport: Helle Due Schyberg, Holmsgaard ingeniører a/s 
  Simon Andreas Hansen, Holmsgaard ingeniører a/s 
  Anton Timm, Holmsgaard ingeniører a/s 
  Peter Sperling, Holmsgaard ingeniører a/s   
  Kim Petersen, tnt arkitekter a/s 
  
  

1 Rapportens formål 
Denne rapport er udarbejdet med det formål, at give et billede af ejendommens aktuelle 
bygningsmæssige tilstand. Rapporten skal give teknisk grundlag for den videre planlægning af 
hvilke arbejder, der bør udføres på ejendommen i løbet af den kommende 10-årige periode. 
Den skal danne grundlag for en den videre bearbejdning enten mod en helhedsplan med støtte fra 
Landsbyggefonden eller som arbejder der indarbejdes i afdelingens DV-plan. 
 
Rapporten afsluttes med en samlet økonomisk oversigt over de enkelte bygningsdele og tilhørende 
foreslåede arbejde. Af oversigten fremgår det, hvornår de enkelte arbejder anbefales udført og 
prioriteret indbyrdes, for at bygningen ikke nedbrydes. Hvor der er foreslået istandsættelse eller 
vedligeholdelses af en bygningsdel, er foranstaltningen prissat i nugældende priser (medio 2021).  
 
Alle priser er angivet som håndværkerudgifter eksklusiv moms, samt inkl. moms og uforudsigelige 
udgifter. I den samlede oversigt sidst i rapporten, er der for enkelte poster desuden indeholdt 
udgifter til rådgivning, byggeplads og stillads m.v.  
 
I rapporten gennemgås ejendommens bygningsdele, og deres konstruktion og stand beskrives. For 
bedømmelse af bygningsdelens stand anvendes karakterskala i henhold til Unik DV klassificering. 
Der anvendes følgende karakterer: 
 
God:   G 
Acceptabel:  A 
Dårlig:   D 
Ringe:   R 
 
For hver bygningsdel angives desuden en prioritet for vigtigheden af de enkelte anbefalede 
vedligeholdelsesarbejder. Skalaen for prioriteringen er ligeledes fastsat i henhold til Unik DV 
klassificering og opdeles som følger: 
 
Høj 
Middel 
Normal 
Lav 
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2 Overordnet konklusion 
Ejendommene er opført i 1923 og har således en alder på 98 år.  
Facaderne er pudset på det oprindelige murværk. Facaderne er udbedret partielt i brugsperioden. 
 
Byggemetoden og de anvendte materialer er traditionelle for opførelsestidspunktet. 
 
Overordnet må ejendommen betegnes som værende i acceptabel stand, hvad angår flere af dens 
primære bygningsdele som ydervægge, skillerum, trapper, tagbelægning og bærende elementer i 
tagkonstruktionen. 
Dog må det benævnes at der er enkelte primære bygningsdele, som er i dårlig stand heriblandt 
krybekælderdæk, fundamenter og enkelte udvendige trapper. 
Primært er isoleringen af klimaskærmen ikke på højde med nutidige krav. Dvs. at byggeriet har et 
forholdsvis højt varmetab. 
 
Afdelingen har forholdsvis få fælles udearealer, og ingen af dem er udnyttet til at skabe rum til 
fællesskab. Der er små græsarealer som i dag benyttes af driften, få stenbelagte pladser enten 
ubenyttede eller udnyttet til tørrepladser, samt et større område i bebyggelsens hjerte benyttet til 
affaldshåndtering. De originale fællesarealer på rækkehusenes gårdside, er blevet inddraget til 
private haver og ved de to fælles stier på ydersiden af bebyggelsen er belysningen begrænset og 
giver ikke anledning til en tryg atmosfære. Man bør nytænke fællesarealerne, således at der 
skabes frirum og spændende aktivitetsområder, til bebyggelsen beboere.  
Og de samtidigt kan færdes trygt i deres nærmiljø. 
 
Som helhed kan det konkluderes, at ejendommens stand og funktion langt hen af vejen er 
tilfredsstillende og middel, når man tager dens alder og den tids byggeskik og materialevalg i 
betragtning og samtidigt ser bort fra krybekælderdæk og fundamenter. 
 
Vedligeholdelse udført fra opførsel af byggeriet til gennemgangen i maj 2021 
Der har gennem tiden været udført mange vedligeholdelses- og renoveringsarbejder for at 
opretholde ejendommen. Specielt kan nævnes følgende: 
 
- Udskiftning af tagdækning i midt i 90’erne. 
- Nye badeværelser i 1990’erne (Der nu trænger til at blive udskiftet igen) 
- Udskiftning af havedøre 
- Renovering af kloakinstallationer (Der dog er foretaget på sådan vis, at den står til 

udskiftning igen) 
- Udskiftning af el-installationer i boliger (kabler og kontakter skiftes løbende.) 
 
Opretholdende vedligeholdelse 
På trods af den løbende vedligeholdelse findes der i dag bygningsdele der er nedslidte eller som 
kan karakterers som byggeskader og/eller kræver større eller mindre genoprettelsesarbejder. Det 
drejer sig om følgende arbejder: 
 
- Partiel udbedring og eftergang af tagbelægning, tagrender og nedløb 
- Udbedring af skader på skorstene 
- Udbedring og lovliggørelse af spidslofter  
- Udskiftning af loftslemme 
- Efterisolering af hanebåndsspær 
- Udbedring af lyskasser, revner i kældervægge 
- Udbedring af manglende fundamenter 
- Udbedring af revner i gesimser samt partiel udbedring af facadepuds, gavle og sokler 
- Snedker og maler gennemgang af vinduer 
- Udskiftning af ovenlys i brusenicher i badeværelser 
- Udskiftning af døre samt renovering af trin til opgangsdøre 
- Udskiftning af trapper i terræn til etageejendommene 
- Vedligehold af udvendige kældertrapper og trapper til forhaver 
- Vedligehold af hoved- og bagtrapper til etageejendommene 
- Nedlægning af krybekælder og etablering af nyt støbt terrændæk 
- Udskiftning af afløbsinstallationen 
- Nye varmeunits i rækkehuse 
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- Nye anlæg for varmtvandsproduktion i etageejendommene 
- Nye vandinstallationer 
- Udskiftning af kloakinstallationer 
- Skybrudssikring af gulvafløb i etageejendommenes kældre 
- Renovering af mekanisk ventilation i rækkehuse og etageejendomme 
- Udskiftning af belysningsarmaturer på stier, fællesarealer og udvendigt på rækkehuse og 

etageejendommene 
- Udskiftning af belysningsarmaturer i opgange og i kælder 
- Udskiftning af gamle el-installation og tavler i rækkehuse og etageejendommene 
- Opretning af slidlag, asfalt på vejene samt udskiftning af knækkede fortovsfliser 
- Opretning af lunker i belægninger på forpladser til etageejendommene 
- Partiel udbedring af skader på stengærde 
- Ny løsning til renovation med nedgravede molokker 
- Etablering af nyt skur til driftens maskinel 
- Fjernelse af ulovlige sekundære bebyggelser 
- Udbedring af skader på rækkehusenes mellembygninger 
- Renovering af vådrum 
- Renovering af toiletter 
- Udskiftning af køkkener ældre end 40 år 
 
Følgende bygningsdele kan desuden henføres som utidssvarende: 
- Ventilation af boliger  
- Terrændæk 
- 33% af køkkenerne 
- Badeværelser 
- Toiletter  
- Utilstrækkelige el-grupper i de enkelte boliger. 
 
  
Kortfattet beskrivelse af bygningsdele der kræver opretningsarbejder: 
 
Tag: 
Tage bør gennemgås for partielle reparationer både vedr. tagbelægningen, tagrender og nedløb. 
Spidslofter bør alle gennemgås og ulovlig beboelse samt efterisolering udført af beboere bør 
demonteres. Etagedækket bør efterisoleres og loftslemmen bør udskiftes.  
 
Klimaskærm: 
Facader, gavle sokler og gesimser bør partielt udbedres for revner. Vinduer bør snedker- og 
maleristandsættes. Døre bør udskiftes.  
Terrændæk bør nedlægges og der bør støbes et nyt. Fundamenter bør understøbes.  
 
Boliger: 
Endnu ikke udskiftede stofledninger bør skiftes. 
Alle badeværelser og toiletter bør renoveres. 
Køkkener mere end 40 år gamle bør skiftes. 
 
Fællesarealer: 
Veje eftergås for nedslidt asfalt og knækkede fortovsfliser. Belægninger ved etageejendomme og 
tørrepladser oprettes. Stengærde repareres partielt. Udvendige trapper til etageejendommenes 
forpladser bør renoveres. 
Der udføres ny affaldsløsning og nyt skur til driften.  
Ulovlige sekundære bebyggelser fjernes og mellembygninger renoveres partielt. 
 
Varme- og radiatoranlæg: 
Varme- og radiatoranlæg er generelt i acceptabel stand. Dog bør varmeunits udskiftes i 
rækkehusene og varmeanlægget i varmecentralerne udskiftes i etageejendommene.  
 
Elinstallationer: 
Generelt set er el-installationen i variabel stand. Alle el-installationer der er af ældre dato bør 
skiftes. Belysningsanlæggene på stierne mod øst og vest samt ved etageejendommene og 
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lamperne til rækkehusenes hoveddøre bør skiftes. 
 
 
Almindelig løbende vedligeholdelse 
Bygningsdele der kræver almindelig løbende vedligeholdelse, udover det der sædvanligt udføres: 
 
- Opretning af lunker i belægninger bør udføres løbende. 
- Løbende vedligehold af trapperne op til de enkelte rækkehuses forhaver 
- Vedligeholdelse af vej- og pladsbelysningsanlæg, udføres årligt. 
- Partiel rep. af puds på kviste. 
- Vedligehold af elinstallationer, generelt. 
- TV-inspektion hvert 10. år. 
- Almindelig vedligeholdelse af varmecentralerne 
- Renovering af eksisterende mekaniske ventilation 
 
Undersøgelser: 
Inden arbejder igangsættes på følgende områder, skal de udføres supplerende undersøgelser. 
På nuværende tidspunkt mener vi følgende undersøgelser skal udføres: 
- Miljøscreening angående mellembygningerne. 
 
Generelt skal man altid inden man går i gang med et arbejde på ejendommene, undersøge om der 
er behov for supplerende undersøgelser, så som råd og svamp og yderligere miljøscreeninger.  
Omfanget af undersøgelser skønnes på den konkrete opgave.  
 
 

3 Forudsætninger for registreringen 
Registreringen af boligerne er foretaget i marts 2021.  
Vejret var en blanding af overskyet og tørt og klart med almindelige forårstemperaturer.  
Der var ingen væsentlig nedbør i forbindelse med besigtigelsen.    
 
Der er besigtiget ca. 10 % af boligerne torsdag den 11. og fredag den 12. marts 2021.  
 
Følgende boliger er besigtiget: 
Bavnevangen nr.: 23, 27, 34 
Ellevangen nr.: 10, 24 
Pilevangen nr.: 18, 27, 2 st. 
Tjørnevangen nr.: 2. 1.sal, 17, 26 
Egevangen nr.: 3 1.sal, 6, 15, 19, 30  
  
Yderligere er der foretaget en besigtigelse af tage, facader, kælder og friarealer, ejendomskontor, 
driftslokaler, og varmecentral. 
 
Der er ikke benyttet lift ved registreringen.  
Al registrering af facader er således foretaget fra terræn, fra tag samt gennem vinduer fra boliger 
og opgange samt ved droneoverflyvning. 
 
Der er ikke foretaget hultagning i forbindelse med registreringen, hvorfor skjulte installationer og 
bygningsdele ikke er besigtiget. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af rapporten har følgende dokumenter været til stede: 
- BBR - ejermeddelelse  
- Diverse bygningstegninger. 
- Energimærke af 4. november 2013 
 
  

4 Kort beskrivelse af ejendommen og ejendomsoplysninger  
Kort beskrivelse af ejendommen  
Ejendommene er beliggende Bavnevangen 14-41, Ellevangen 2-32, Pilevangen 1-27, 
Tjørnevangen 1-36 og Egevangen 1-32 i Brønshøj og består 155 boliger fordelt på 121 rækkehuse 
og 34 lejligheder. Afdelingen er beliggende på fem små veje Bavnevangen, Ellevangen, 
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Pilevangen, Tjørnevangen og Egevangen. 
 
Bebyggelsen består af 155 boliger, fordelt således: 
2-vær. boliger, 11 stk. str. ca. 38-64 m2. 
3-vær. boliger, 36 stk. str. ca. 64-116 m2. 
4-vær. boliger, 87 stk. str. ca. 57-116 m2. 
5-vær. boliger, 18 stk. str. ca. 102-116 m2. 
6-vær. boliger, 3 stk. str. ca. 103-105 m2. 
 
Derudover er der et gammelt erhvervslokale, bageri, som benyttes til driften i dag samt et 
driftskontor og en kælder der har erhvervsstatus. 
 
Ejendommens arealer fordeler således jfr. BBR: 
Bebygget areal: 9.666 m2. 
Bygningsareal: 14.774 m2. 
Boligareal: 12.878 m2. 
Kælderareal: 1.590 m2. 
 
Matr. Nr. 8h, af Brønshøj København, Den Engelsk Haveby,  
 
Ejendomskontor er beliggende ved Tjørnevangen 16 og varmecentralerne er placeret i 
etageejendommenes kældre. 
  
Ejendommen ejes og administreres af AAB.  
 
Ejendommene er opført i 1923, som rækkehuse og lejligheder. 
 
Ejendommen har ifølge slots- og Kulturstyrelsens database en bevaringsklasse 2, SAVE-2.   
 
Der er viktualiekælder under de fleste af boligerne og enkelte af boligerne har fuld kælder. 
 
Der er indlagt fjernvarme, som fra varmecentralen forsyner lejlighedernes radiatoranlæg og 
forsyner boligerne med varmt brugsvand via ledninger i stueetagen. 
 
 
Forsyningsforhold og forbrug 
 
Varmeforsyning 
Ejendommen forsynes med fjernvarme fra HOFOR.  
Fjernvarmestikledningerne er ført ind i de fælles varmecentraler samt til de enkelte rækkehuse. 
 
Vandforsyning 
Ejendommen forsynes med vandværksvand fra HOFOR A/S. 
 
Vandafledning 
Bebyggelsens afløb i jord er etableret som fællessystem med regnvand og spildevand i samme rør. 
Hovedledninger er ført langs havesiden af rækkehusene og ledes mod øst, med tilslutning til 
offentlig kloak. 
 
Elektricitetsforsyning 
Elforsyningen til ejendommen varetages af selskabet Dong Energy.  
Fællesforbrug til belysning mv. afregnes efter ejendomsmålere. 
Forbruget i boliger afregnes via måler placeret i rækkehusenes kældre samt i trapperum, ved hver 
enkelt lejlighed. 
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5 Tilstandsvurdering 
 

Bygningsdele i Terræn  
  

5.1 Private friarealer   
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel)  
 
Der er flere former for friarealer i bebyggelsen heriblandt, beboernes private haver, antennepladsen, 
vejene, stiforbindelser mod øst og vest, forpladserne ved etageejendommene og enkelte tørrepladser. 
 
Private haver: 
Hvert enkelt rækkehus, samt stueetagen i etageejendommene har adgang til deres egne private 
haver. I haverne er der placeret sekundære bebyggelser, terrasser, anlagt haver med videre efter 
beboernes egne ønsker.  
 
Stiforbindelse mod vest: 
Stiforbindelsen mod vest er adgangsvejen til driftens skure. Stien er belagt med betonfliser. Der er 
udlagt flis på begge sider langs stien. Der er afgrænset mod nabobebyggelserne ved forskellige hegn i 
træ, raftehegn eller lignende.  
På stien er placeret affaldscontainer ud for hver gennemgang til hhv. Egevangen, Tjørnevangen, 
Pilevangen og Ellevangen. 
Der er begrænset belysning på stiforbindelsen. 
 
Antennepladsen: 
Mellem Tjørnevangen og Pilevangen mod vest er der en gammel antenneplads med indgang fra den 
vestlige stiforbindelse. Antennepladsen er utilgængelig for beboerne.  
 
Stiforbindelse mod øst: 
Øst for ejendommen er der en stiforbindelse der går mellem Ellevangen til Egevangen. Stiforbindelsen 
løber parallelt med Louisehullet. Der er plantet hæk mod haver og mod stiforbindelsen om 
Louisehullet. Belægningen er asfalt. Stiforbindelsen er uden belysningsanlæg. 
 
Forpladserne: 
Forpladserne  til etageejendommene er gårdrum med belægningssten i beton. Der er anlagt små 
bede.   
I nogle af bedene er der plantet både buske og blomster. I andre er der ikke plantet noget. Der er 
opsat belysning i nogle af bedene.  
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Private haver: 
De private haver er de enkelte beboeres egen vedligehold, standen er varierende fra have til have. 
 
Stiforbindelse mod vest: 
Selve stiforbindelsen er i acceptabel stand. Belysningsanlægget er i acceptabel stand, men er ikke af 
en tryghedsskabende karakter fordi der er for langt mellem lamperne.  
 
Antennepladsen: 
Antennepladsen er i acceptabel stand.  
 
Stiforbindelse mod øst: 
Stiforbindelsen mod øst er generelt i acceptabel stand. Belysningsanlægget er dog ikke af en 
tryghedsskabende karakter fordi der er for langt mellem lamperne.  
 
Tilstandskarakter:  Acceptabel   
Prioritet:  Normal 
 

 



AAB afd. 20 Dato: 02.08.2021 
TILSTANDSVURDERING               Side: 8 

 

Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
 
5.1.1 Tryghedsskabende tiltag på stierne i form af belysningsanlæg er medtaget under pkt. 5.6 Vej- 

og pladsbelysningsanlæg 
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Udgifterne til gartnerarbejde, snerydning osv. Dækkes under den almindelige drift og vedligeholdelse 
af ejendommen.  
 

 
Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger. 
 

 
Billeddokumentation: 

   
Stiforbindelse mod vest   Stiforbindelse mod øst  
 

   
Tørrepladsen, mod Brønshøjparken   Antennepladsen 
 

    
Forplads ved Tjørnvangen   Vej ved Bavnevangen    
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Terræn, konstruktion  
 

5.2 Belægning tk.bel    
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
Foreningens belægninger er på veje, fortove, pladser ved etageejendommene, stiforbindelser mod øst 
og vest, samt belægninger i og ved beboernes egne haver. 
 
Vejene: 
Vejene; Ellevangen, Egevangen, Bavnevangen, Tjørnevangen og Pilevangen er alle bebyggelsens 
ejendom.  
Vejene er asfaltbelagte og der er etableret bump på Bavnevangen, for at forsinke den 
gennemkørende trafik. Langs Bavnevangen og Ellevangen er der etableret fortov med betonfliser, 
asfalt og granit kantsten. Enkelte steder langs Bavnevangen er der opsat blomsterkummer. 
Der er ikke etableret fortov ved stikvejene Egevangen, Tjørnevangen og Pilevangen. For enden af 
disse veje mod etageejendommen er der lagt stor sten fungerende som pullerter mod trapperne til 
forpladserne.  
 
Fortove: 
Der er fortovssten samt græsarmering langs den ene langside af Bavnevangen. Der er også 
fortovssten ved den vestvendte stiforbindelse. 
 
Pladser ved etageejendommene: 
I gårdrummene ved etageboligerne er der benyttet herregårdssten. Ved tørrepladserne er der benyttet 
fortovssten. Belægninger på forpladserne omkring etageejendommene er udført af betonfliser. 
 
Haver: 
Belægninger i dobbelthusenes forhaver og baghaver er individuelt, med varierende 
flisebelægninger. 
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Vejene: 
Vejene er generelt i dårlig stand. Asfalten er flere steder med mange revner, enkelte huller og 
sporadiske lapninger. Afdelingen har et påbud fra Københavns Kommune om at få udbedret asfalten 
på vejene. 
 
Fortove:  
Belægninger ved fortov fremstår generelt i rimelig stand. 
Asfalten indenfor fortovsfliser er flere steder revnet og hullet. Fortovsfliserne er ligeledes flere steder 
revnet og ligger ujævnt.  
 
Haver: 
De individuelle belægninger i forhaver og baghaver er ikke vurderet.  
 
Pladser ved etageejendomme: 
Forpladsernes belægninger fremstår i acceptabel stand til trods for, at der flere steder er lunker i 
belægningerne hvor der ansamles vand.  
 
Tilstandskarakter:  Dårlig – asfalt  
  Rimelig – fortovsfliser 
  Acceptabel - forpladserne 
   
Prioritet:  Normal. 
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Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
 
Fælles adgangsveje 
5.2.1 Nyt slidlag, asfalt på vangene i alt kr. 2.800.000 ekskl. moms, ca. kr. 3.850.000 inkl. moms 

og UFO 
 
5.2.2 Udskiftning af knækkede fortovsfliser i alt ca. kr. 80.000 ekskl. moms, ca. kr. 110.000 inkl. 

moms og UFO 
 
Belægninger, forplads 
5.2.3 Opretning af lunker i belægninger m.v. i alt kr. 40.000 ekskl. moms, ca. kr. 60.000 inkl. moms 

og UFO 
 
Belægning ved tørrepladser  
5.2.4 Opretning af belægninger ved belægninger i alt ca. 40.000 ekskl. moms, ca. kr. 60.000 inkl. 

moms og UFO 
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
 
Det anbefales, at man udbedrer lunker og huller, så snart disse observeres, for at undgå udvikling i 
skaderne. 
 

 
Undersøgelser: 
 
Ingen bemærkninger. 
 

 

   
Forpladsbelægning   Lunker ved forplads  
 

   
Fortovsbelægning ved Ellevangen    Vejbelægning ved Bavnevangen   
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Terræn, konstruktion  
 

5.3 Terræn, hegn  Tk.hegn  
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Hegnene tilhørende ejendommen udgøres i form af stengærder langs veje og stier, træhegn og 
stålhegn i haveskel, hegn omkring affaldscontainere og hegn i matrikelskel.  
 
Stengærde 
Stengærderne er udført af kampesten sat i cement og har en højde der varierer fra 0,5 til 1 m.  
  
Hegn i haver 
Beboere har selv etableret hegn i form af hæk, træhegn eller lignende i forskellige højder og udtryk. I 
forhaver langs vejene er ca. 25 % uden hegn eller hæk. 
 
Hegn omkring affaldscontainere 
Hegn omkring affaldscontainere er udført i trykimprægneret træ. 
 
Hegn i matrikelskel: 
Hegn langs den vestlige stiforbindelse er hegn til beboeres haver samt hegn i matrikelskel mod 
naboejendommene. Disse matrikelhegn varierer fra naboejendom til naboejendom. Hegnene er 
primært træhegn, som raftehegn, plankeværk og tilsvarende i forskellig byggestil. 
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Stengærderne er generelt i dårlig stand.  
Der er flere revner i cementen og flere af kampestenene sidder løst eller er faldet ud. 
 
Hegn i haver er beboeres egen vedligehold og fremstår generelt i acceptabel stand. 
 
Hegn om affaldscontainere er i acceptabel stand. Dette skal dog delvist skiftes i forbindelse med den 
lovpligtige brandsikring af containerpladsen.  
 
Tilstandskarakter:  Dårlig til acceptabel 
Prioritet:  Middel 
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
 
Stengærde 
  
5.3.1 Stengærde, partiel udbedring i alt ca. kr. 600.000 ekskl. moms, ca. kr. 830.000 inkl. moms 

og UFO. 
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
 
Ingen bemærkninger. 
 

 
Undersøgelser: 
 
Ingen bemærkninger. 
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Billeddokumentation: 
 

   
Stengærde  Hegn mod vestlig stiforbindelse 
  (beboers eget hegn) 
 

   
Stengærde løse sten.   Hegn ved matrikelskel v. vestlig stiforbindelse 
  (nabohegn) 
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Terræn, konstruktion  
 

5.4 Terræn, trappe og rampe   Tk.tra  
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Trapper i terræn 
Udendørstrapperne til pladserne foran etageejendommene er ligeløbstrapper med en mellemrepos. 
Trin er udført som færdigstøbte i beton. Trin, som ikke spænder ud mellem støttemurene, er med 
låsefals. Oprindeligt har der været trappevange i beton. Alle trin er udskiftet siden opførelsen. 
 
Gelænderets balustre er udført som runde stålrør og er fastgjort direkte i trinene. 
Værn ovenfor pladserne er oprindelige, udført som sort jern med håndlister, bundstykker og 
tætsiddende balustre af firkantrør. Værn er fastgjort i støttemurens murkrone. 
Alle værn er malebehandlet hvid, tidligere malet i mørk kulør.  
 
Siderne af trappen er lukket med klinkprofileret beton, formentlig in situ-støbt.  
Støttemurene er er pudset med en speciel grov indfarvet strukturpuds, svarende til boligernes facader.  
 
Øvrige trapper i terræn  
For at optage mindre terrænspring er der i stiforløbet langs vestskellet samt primært omkring 
etagehusenes baghaver 1-5 cementstøbte trin. Der er ligeledes trapper fra vejen op til rækkehusene 
hvor der er niveauspring i terrænet. Enkelte trapper er med værn i stål. Værnene er malerbehandlet 
forskelligt.  
 
Kældertrapper ved etageejendom 
Etageejendommene i Pilevangen og Egevangen har adgangen til kælder via kældertrapper fra 
forpladsen. Øvrige har kældertrappen i baghaven.  
Trappevangerne er af in-situ støbte.  
Enkelte er dog opført i teglsten, pudset og foroven afsluttet med en betonafdækning. Trinene er af 
beton og er fabriksfremstillet.  
Der er udført opkant i forhold til pladsens belægning for at sikre mod skybrud.  
Der er udført afløb i bunden af trapperne.  
Værnet ved er af nyere dato og er opdelt i felter af galvaniserede stålrør med rammer af pressegitre 
imellem. 
 
Kældertrapper ved rækkehuse 
Flere af boligerne øst for Bavnevangen, med fuld kælder, har adgang til kælder via udvendig trappe. 
Trinene har en profilforkant og er fra byggeriets opførelse. 
Værn er i sort jern i enkel udførelse af firkantrør med et stykke fladjern som håndliste. Håndlisten er 
malet i forskellige farver. 
Enkelte værn er skiftet siden er fra opførelsen af byggeriet.  
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Trapper i terræn 
Trapper til etageejendommenes pladser er generelt i dårlig stand.  
Trapperne er med flere skader. Flere trin er med revner og skader i forkanter. Nogle af støttemurerene 
er med store revner. Værnene er nedslidte med mange rustaftegninger. Nyere galvaniserede værn er i 
acceptabel stand. 
 
Øvrige trapper i terræn  
Trapper fra veje til rækkehuses forhaver er i varierende stand det samme er værnene.  
 
Kældertrapper ved etageejendommen 
Trappenedgangene fremstår i dårlig til acceptabel stand.  
Trin er generelt algebegroede. Enkelte trapper er med få afskalninger i forkanterne. 
Trappevangerne er med enkelte revner i murkronen og fremstår med afskallende malingslag. Der er 
ikke øvrige revner i trappevangerne. Værnene er i acceptabel stand. 
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Kældertrapper ved rækkehuse 
Trappenedgange fremstår i varierende vedligeholdsmæssig stand. Nogle med revnede trin og 
sætninger samt revner og afskalninger i vangerne. Værnene er ligeledes i varierende stand, flere af 
med afskallende malingslag og fremstår rustne.  
 
Tilstandskarakter:  Dårlig – acceptabel  
Prioritet:  Middel 
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
 
5.4.1 Udskiftning af trapper i terræn til etageejendommene inkl. værn ca. kr. 396.000 ekskl. moms 

ca. kr.  540.000 inkl. moms og UFO. 
 
5.4.2 Vedligeholdelse af kældertrapper ved etageejendomme ca. 112.000 ekskl. moms, ca. kr. 

150.000 inkl. moms og UFO. 
 
5.4.3 Vedligeholdelse af kældertrapper ved rækkehuse ca. kr. 840.000 ekskl. moms, ca. kr. 

1.160.000 inkl. moms og UFO. 
 
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
 
5.4.4 Det forventes at der er løbende vedligehold af trapperne op til de enkelte rækkehuses 

forhaver. Til løbende vedligehold i de næste 10 år afsættes der ca. kr. 629.000 ekskl. moms, 
ca. kr. 870.000 inkl. moms og UFO.  

 

 
Undersøgelser: 
 
Ingen bemærkninger. 
 

 
Billeddokumentation: 
 

   
Støttemur  Trappenedgang til forplads 
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Trappenedgang til forplads, Tjørnevangen   Trappenedgang til forplads, Pilevangen  
 

   
Trappeafsats  Trappeafsats 
 

   
Trappe til rækkehus   Trappe til rækkehus 
 

   
Kældernedgang ved etagebolig   Kældertrappe afsats 
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Terræn, tekniske anlæg/installationer tt  
 

5.5 Afløbssystem bt.afl.sam  
 
Kloak: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Fællessystem  
Bebyggelsens afløb i jord er etableret som fællessystem med regnvand og spildevand i samme rør. 
Hovedledninger er ført langs havesiden af rækkehusene og ledes mod øst, med tilslutning til offentlig 
brønd i bebyggelsens nordøstlige hjørne.     
 
Mod syd er regnvand fra Ellevangen nr. 26 – 32 ført til og tilsluttet samleledning i Ellevangen. 
Ledningen er placeret på nabomatrikel (matr.nr. 2080 Brønshøj, København – AAB afd. 16 fra 1922).  
 
De sidste 2 stk. sydlige vejafvandinger af Bavnevangen er ført til brønd i vejen på nabomatriklen (det 
sidste vejstykke mod Frederikssundsvej er matr.nr. 2076 Brønshøj, København). 
   
I forbindelse med renovering af kloak i 2009 er der etableret 2 stk. tilslutninger til samleledningen i 
Ellevangen. Ledninger er dimension ø110 PVC og er tilsluttet en sandsynligvis ø15 cm Lerrør på 
nabomatriklen (matr.nr. 2079 Brønshøj, København – AAB afd. 16 fra 1922).  
 
Dræn 
Der er ført 2 stk. nord-syd gående drænledninger gennem området vest for Bavnevangen. Det 
vestligste dræn er tilsluttet brønd på nabomatrikel (matr.nr. 2080) ud for Ellevangen nr. 28. 
Det andet dræn er ført på haveside af rækkehuse langs Bavnevangen, og er tilsluttet brønd på 
nabomatrikel (matr.nr. 2076) 
Drænledningerne opsamler bygningsdræn fra rækkehusene.   
 
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Ud fra TV-inspektion fra 2018 kan der overordnet dannes en vurdering af kloakledningernes tilstand.  
Inspektionen omfatter hovedledninger og dækker også skønsmæssigt 60-70% af øvrige 
kloakledninger og stik. 
 
Ca. 29 % af den samlede undersøgte rørlængde er i en acceptabel tilstand og kan forventes at have 
en betydelig restlevetid, op til 15 - 20 år. 
 
Ca. 18 % af det samlede kloakanlæg er i dårlig stand, med behov for udvidet service og drift.  
53 % af den samlede rørlængde har så store eller så mange små fejl, at kloakkens funktion kræver 
øget drift, samtidig med at systemet har mange lækager, hvor der kan ske utilsigtet indsivning i rør 
eller utilsigtet læk af spildevand. 
 
Tilstandskarakter:  Ringe 
Prioritet:  Høj 
 
Dræn 
Vi har ingen informationer om tilstanden af drænsystemer, udover alder på ca. 100 år.  
Med en alder på ca. 100 kan der være risiko for nedsat funktion og drænet bør derfor skiftes. 
 
 

 
Foranstaltninger: 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
Ud fra en samlet vurdering af TV-inspektionen og information fra driftspersonale vil vi anbefale, at 
både de store og mellemstore skadesobservationer afhjælpes ved udskiftning af kloakledninger.  
 
Det svarer til udskiftning af over 70% af ledningerne og i praksis vil vi anbefale en samlet udskiftning 
og omlægning af kloakken. 
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I forbindelse med renovering af kloak vil vi ligeledes anbefale at dræn udskiftes. 
 
5.5.1 Udskift af afløbsinstallation i jord, afsat ca. kr. 11.000.000,- kr. ekskl. moms eller 15.000.000,- 

kr. inkl. moms og UFO (uforudseelige omkostninger). 
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Der afsættes beløb i vedligeholdelsesbudgettet til følgende almindelige vedligeholdelsesarbejder: 
 
5.5.2 Afsat ca. kr. 40.000 kr. ekskl. moms eller 55.000 kr. inkl. moms og UFO (uforudseelige  
 omkostninger) pr. år. 
 

 
Undersøgelser: 
Afløb i jord bør kontrolleres ved TV-inspektion af ledninger samt vurdering af brønde hvert 10. år. 
  
5.5.3 Afsat ca. kr. 110.000 kr. ekskl. moms eller 150.000 kr. inkl. moms til undersøgelserne. 
 
 

 
Billeddokumentation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oprindelig kloakplan fra 1922. Hovedledninger på haveside er renoveret ved strømpeforing. 
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Terræn, tekniske anlæg / installationer tt 
 

5.6 Vej- og pladsbelysningsanlæg tt.bly.sam  
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
På facaden ved boligernes hoveddøre er udvendig belysning placeret. Under halvdelen af husene har 
belysning ved hoveddøren. Armaturer er individuelle. Udendørsbelysning ved den enkelte bolig 
forsynes fra boligerne el-tavle. Forsyningen til udendørsarmaturerne er generelt udført med 
plastisolerede kabler og ledninger. 
 
På bygninger er der monteret belysning ved indgangsdøre, i portgennemgange, ved gårdarealer og på 
stier. Armaturer ved indgangsdøre er placeret på facaderne, der er stor variation af armaturer til 
indgangsdørene. I portgennemgangen er armaturer placeret i loft. På stier og gårdarealer er armaturer 
placeret i terræn.  
 
I bygningerne er der monteret belysning i opgange og kældre, der er stor variation af armaturer og 
installationer. Armaturerne er placeret på lofter og vægge. 
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Belysningsarmaturerne på stier og gårdarealer er i acceptabel stand, men er utilstrækkelige i forhold til 
at skabe et trygt miljø. Skumringsrelæerne er slidte og bør udskiftes. Det anbefales at armaturerne 
udskiftes til nogle som giver en bedre asymmetrisk belysning i samme stil som lygtepæle og vejene.  
 
Belysningsarmaturerne til de enkelte rækkehuse er af meget varierende stand og udtryk. På 
nuværende tidspunkt er det den enkelte lejer som forestår udskiftning og vedligehold.  
Afdelingen bør have udskiftet og ensrette armaturerne.  
 
Belysningsarmaturerne i opgange og kældre er af meget varierende stand og udtryk. Afdelingen bør 
have udskiftet og ensrette armaturerne.  
 
 
Tilstandskarakter: Dårlig - acceptabel 
Prioritet: Middel 
 

 
Foranstaltninger: 
 
Generelt vurderes belysningsanlæggene til at være delvis nedslidt og forældet. Da der er mange fejl 
på belysningsarmaturerne, forkerte afskærmninger, misfarvninger, lyskilder der blænder mv.  
 
Belysningsarmaturer i 2021, vil være nedadlysende, så de ikke blænder. Og alle nye 
belysningsarmaturer vil blive udført med energibesparende LED lyskilder.   
 
5.6.1 Udskiftning af belysningsarmaturer på stier og fællesarealer ca. kr. 800.000 ekskl. moms, ca. 

kr. 1.100.000 inkl. moms og UFO.  
 
5.6.2 Udskiftning af belysningsarmaturer på rækkehuse og etageejendomme ca. kr. 968.000 ekskl. 

moms, ca. kr. 1.330.000 inkl. moms og UFO. 
 
5.6.3 Udskiftning af belysningsarmaturer i opgange ca. kr. 240.000 ekskl. moms, ca. kr. 330.000 

inkl. moms og UFO.  
 
5.6.4 Udskiftning af belysningsarmaturer i kældre ca. kr. 168.000 ekskl. moms, ca. kr. 230.000 inkl. 

moms og UFO. 
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Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
 
5.6.5 Drift og vedligeholdelse af vej- og pladsbelysningsanlæg (Eksisterende anlæg): ca. kr. 

150.000 pr. år ekskl. moms. 207.500 kr. inkl. moms og UFO (der er afsat 830.000 inkl. moms 
og UFO svarende til 4 år indtil anlægget skiftes.)  

 
5.6.6 Drift og vedligeholde af vej- og pladsbelysningsanlæg (Nyt anlæg): ca. kr. 25.000 pr. år ekskl. 

moms. 35.000 kr. inkl. moms og UFO. (der er afsat 210.000 inkl. moms og UFO svarende til 
6 år efter anlægget er skiftet.)  

 
 

 
Undersøgelser: 
Der afsættes beløb i vedligeholdelsesbudgettet til undersøgelser. 
 
 

 
Billeddokumentation: 
 

   
Belysning ved rækkehuse.  Belysning ved rækkehus. 
 

   
Belysning ved rækkehuse.  Belysning ved etageejendom. 
 

   
Belysning fællesareal ved etageejendom  Belysning fællesareal ved etageejendom 
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Stiforbindelse mod øst.  Portgennemgang, belysning i loft. 
 

   
Lamper på skur mod vestlig stiforbindelse.   Stiforbindelse mod vest. 
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Terræn, tekniske anlæg / installationer tt + Bygning, tekniske anlæg / 
installationer bt 
 

5.7  Elforsyningsanlæg (samlet) tt.elf.sam  
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Fællesinstallationer forsynes via stikledning indført i hovedbly. Fra hovedblyet fordeles der forsyninger 
ud til ejendomstavler og fællestavler. 
 
Ejendommene forsynes via stikledninger indført i hovedbly. Fra hovedbly er der fremført 
hovedledninger til alle målertavler placeret ved opgange og i boliger.  
 
Stikledninger til hovedbly er generelt ældre plastisolerede kabler. Hovedbly er ligeledes ældre.  
 
Hoved- og fællestavler er generelt af ældre dato. Enkelte tavler er udført som pladekapslede tavler 
med smeltesikringer og HPFI fejlstrømsafbrydere.  
 
Forsyningen til gruppetavler i boliger fordeles via stikledninger fremført i terræn. 
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
Stikledninger til forsyning af ejendoms- og fællesinstallationer og boliger fremstår i rimelig stand deres 
alder taget i betragtning. Den forventede levetid er på ca. 30 år og dermed passeret. Ydermere 
indeholder stikledningerne bly og PVC. 
 
Hovedbly fremstår i rimelig stand, til trods for at de har passeret deres levetid på 25 år.  
 
Ejendomstavler og fællestavler fremstår generelt i dårlig stand. Enkelte steder er der dog udskiftet, 
defekt materiel og/eller suppleret med ekstra små tavler for udvidelse. 
 
Målerrammer og gruppetavler på trærammer og plader lever ikke op til nutidige krav og standarder. 
Sikringsmateriel er generelt væsentlig ældre end fabrikantens foreskrevne maksimale levetid på 25 år. 
Flere steder er opmærkning af tilhørsforhold samt maksimalsikring utydelig og mangelfuld.  
 
 
Tilstandskarakter: Dårlig  
Prioritet: Høj 
 
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
Stikledningerne bør og hovedbly bør udskiftes grundet deres alder og indhold af bly og PVC. 
Ejendomstavler, målerrammer og gruppetavler bør ligeledes udskiftes. 
 
5.7.1 Udskiftning af stikledninger til rækkehuse og etageejendomme ca. kr. 2.667.000 ekskl. moms, 

ca. kr. 3.670.000 inkl. moms og UFO. 
 
5.7.2 Udskiftning af eltavler i rækkehuse ca. kr. 1.350.000 ekskl. moms. ca. kr. 1.860.000 inkl. 

moms og UFO. 
 
5.7.3 Udskiftning af eltavler i etageejendom ca. kr. 300.000 ekskl. moms. ca. kr. 420.000 inkl. 

moms og UFO. 
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5.7.4 Udskiftning af hovedbly ca. kr. 200.000 ekskl. moms. ca. kr. 280.000 inkl. moms og UFO. 
 

 
Almindelig løbende drift og vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Der afsættes ikke beløb til vedligeholdelsesarbejder. 
 

 
Undersøgelser: 
Der afsættes beløb i vedligeholdelsesbudgettet til undersøgelser. 
 

 
 
Billeddokumentation: 

   
Eltavle i hovedtrapperum, etageejendom  El-tavler i kælder, etageejendom. 
 

   
Eltavle i bolig.   Eltavle i bolig. 
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Terræn, tekniske anlæg / installationer tt 
 

5.8 Vandsystem  tt.van.sam  
 
Vandstik - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Ejendommen forsynes fra offentlig vandledning i Bavnevangen (som er placeret på siden med lige 
husnumre). Fra ledningen afgrenes der vandstik fra den offentlige vandledning til 8 stk. målerbrønde 
langs Bavnevangen.  
 
Fra målerbrøndene er ledningsnettet internt og tilhører AAB afdeling 20.  
 
Fra målerbrønde føres ledninger under bygningerne og trækkes på haveside af rækkehusene. Der 
indføres vandstik til hvert rækkehus, generelt for forsyning af 2 stk. boliger.  
I etageboliger indføres vandstik i kælder.   
 
Der er ca. 1.300 m interne vandledninger.  
Vi har ingen information om rørmaterialet på vandledningerne.  
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Det antages at rør har samme alder som bebyggelsen – næsten 100 år. 
Ifølge tidligere undersøgelser har der været enkelte brud på rørsystemet (rapport 2005). 
 
På projekttegningerne fra 2009 er det angivet at der er 3 stk. vandstik til rækkehusene samt en enkelt 
kort ledning ved Bavnevangen nr. 38 som er udskiftet. 
 
Tilstandskarakter:  Dårlig 
Prioritet:  Middel 
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
Det vurderes, alene ud fra ledningernes alder, at vandledninger i jord bør udskiftes i forbindelse med 
gennemførelse af større renoveringsarbejder. 
 
5.8.1 Udskiftning af 1.300 m inkl. 6 stk. føringer under/gennem bygninger afsættes ca. kr. 

2.100.000, ca. kr. 3.000.000 inkl. moms 
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Ingen bemærkninger 
 

 
Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger 
 



AAB afd. 20 Dato: 02.08.2021 
TILSTANDSVURDERING               Side: 24 

 

 

Terræn, tekniske anlæg / installationer tt 
 

5.9 Varmeanlæg tt.var.sam  
 
Fjernvarmeforsyning: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Afdelingen varmeforsynes fra HOFOR med fjernvarme. HOFOR har hovedforsyningsnet i alle 
boligvejene og herfra indføres stik ind til rækkehusene og til etageboliger. 
 
Generelt forsyner et varmestik til rækkehusene 2 stk. boliger, og med hovedhaner og afregningsmåler 
placeret i boligens kælder.  
For etageboliger indføres varmestikket i kælderen og til bygningens varmecentral.  
 
Ledningsføringer i jord og ind til hovedhaner i bygningerne ejes og serviceres af HOFOR. 
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Ingen bemærkninger 
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
Ingen bemærkninger 
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Ingen bemærkninger 
 

 
Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger 
 

 
Billeddokumentation: 
 

   
Fjernvarme til nabokælder  Indføring af varme i rækkehus og hovedhaner. 
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Terræn, inventar 
 

5.10 Terræn, Affaldscontainer, -beholder, - stativ  ti.aff 
  
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Affald 
Der er flere stede placeret containere til dagrenovation rundt om på ejendommen. 
Hvert enkelt rækkehus har dagrenovation ved egen bolig. 
Ved stiforbindelsen mod vest er der for hver af stikvejene, Egevangen, Tjørnevangen, Pilevangen og 
Ellevangen opsat en container. 
 
Ved etageejendommene på Egevangen, Tjørnevangen og Pilevangen er der små fællesskure til 
affaldsbeholder. Fællesskurene er træbeklædte på tre sider, er åben til den fjerde side og har ensidig 
taghældning beklædt med vingetegl.  
 
Den samlede affaldsstation for hele bebyggelsen er placeret ved Tjørnevangen 15, ud for det gamle 
bageri. Der er opbygget værn rundt om affaldsstationen i træ. 
 
Storskrald håndteres nogle gange om året ved at der kommer en container ud til ejendommen. 
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Affaldsskurene ved etageejendommene er generelt i acceptabel stand.  
Den fælles affaldsstation ved Tjørnevangen 17 opfylder ikke gældende brandkrav, da den er placeret 
for tæt på bebyggelsen, det gamle bageri. 
  
Tilstandskarakter:  Acceptabel  
Prioritet:  Høj 
 

 
Foranstaltninger: 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
 
Der er umiddelbart utilstrækkeligt med plads ved den nuværende affaldsstation til at opfylde de 
gældende krav. 
Der bør udarbejdes en ny løsning for håndtering af affald ved foreningen. Eksempelvis i form af 
molokker. Den fremtidige affaldsløsning skal udføres i samarbejde med kommunen. I mellemtiden bør 
der etableres en midlertidig løsning med en brandmodstandsdygtig væg mellem bebyggelsen og 
affaldsstationen.  
 
5.10.1 Midlertidig løsning ca. kr. 60.000 ekskl. moms, 80.000 inkl. moms og UFO. 
 
5.10.2 Ny affaldsløsning med molokker. Løsningen afhænger af antallet af molokker som skal aftales 

med kommunen. Der afsættes i alt kr. 2.400.000 ekskl. moms, 3.300.000 inkl. moms og 
UFO. 

 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
 
Ingen bemærkninger 
 

 
Undersøgelser: 
 
Ingen bemærkninger. 
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Billeddokumentation: 

   
Container ved sti Tjørnevangen.  Container ved sti Egevangen. 
 
 

   
Affaldsskur ved etageejendom.  Affaldsstation, Baunevangen 25. 
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Terræn, inventar ti 
 

5.11 Terræn, borde og bænke  ti.bor  
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
Dette afsnit omhandler fælles borde, bænke og andet udendørs inventar i foreningen. 
  
Foreningen har ikke fælles borde og bænke. Der er et enkelt sted sat en bænk op ved forplads til 
etageejendommene. Bænken bærer præg af at være beboers egen ejendom.  
 
Der er enkelte tørrepladser i foreningen. Tørrestativer er i stål med snore i plast.  
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Standen af tørrestativerne er acceptabel. Der er rust på rammerne, men ikke i en grad der svækker 
funktionen. Snorene er alle intakte og klemmerne synes nyere som tegn på at stativerne er i brug. 
 
Tilstandskarakter:  Acceptabel 
Prioritet:  Lav 
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
Ingen bemærkninger 
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Ingen bemærkninger 
 

 
Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger 
 

 
Billeddokumentation: 
 

   
Bænk i gårdrum  Tørreplads bag Ellevangen. 
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Tørreplads nord for Tjørnevangen.   Tørreplads syd for Tjørnevangen. 
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Terræn, inventar 
 

5.12 Småbygning ikke registreret som bygning ti.sby 
  
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
På bebyggelsen er der flere sekundære bebyggelser. Bebyggelserne kan opdeles i driftens og 
beboernes. 
 
Driftens sekundære bebyggelser: 
For enden af Ellevangen mod vest er placeret et mindre skur til saltoplag. Skuret er fælles med 
afdeling 16 og har facademure dels i gasbeton dels i betonelementer og tagpaptag med énsidig lav 
taghældning. 
Ude foran det gamle bageri har driften i dag en blå container til opbevaring af foreningens feje- og 
snemaskine.  
 
Langs bebyggelsens nordside, er der tæt på skel opført tre murede udhuse, ligeledes med 
overflade af grovpuds. Døre af træ er malerbehandlet. De murede fællesskure er oprindeligt blevet 
benyttet til tøjvask, cykler og retirader. Nu anvendes de primært som driftens depoter.  
 
Beboernes sekundære bebyggelser: 
Omfatter eksisterende småbygninger, som er fæstnet i jord, i private for- og baghaver. Dette 
omhandler både skure, overdækninger/ halvtage, drivhuse m.v. 
I april 2019 er der registreret småbygninger i knap halvdelen af haverne. 1/5 heraf er placeret på 
forarealerne.  
 
Mellembygninger: 
Mellem alle dobbelthuse er der mellembygninger, som er opført samtidig med boligerne, oprindeligt 
benyttet til skur. Skure er opført som murede med overflade af grovpuds. Mellembygninger er med 3 
stk. døre. Midterdøren er en rammedør, mens de to øvrige er revledøre.   
Rammedøre er alle udskiftet siden opførslen. Den findes i to udgaver – en nyere med listebeklædning 
og en lidt ældre med pladebeklædning. Oprindeligt har det været en rammedør med en åben lodret 
listebeklædning. Mange af revledørene er udskiftet, alle originale hængsler er genanvendt på 
udskiftede døre mod vej.   
De døre, der sidder i hver mellembygning mod baghaver, er fortrinsvis revledøre.   
 
Tag er vingetegl, som er udskiftet i forbindelse med taget på boligerne (midt i 90’erne). Skurene har 
forskellige anvendelser - dog mest til opbevaring og cykler. Et enkelt sted har en beboer 
indrettet skur til garage, og isat garageport. Enkelte har fået byggetilladelse til at ombygge skure til 
beboelse. 
Der er ved enkelte mellembygninger isat vinduer, et enkelt sted i form af glassten. 
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Driftens sekundære bebyggelser: 
Standen af driftens sekundære bebyggelser er acceptabel. Der ses enkelte revner i gesimsen som 
ved de øvrige ejendomme. 
Der bør laves en permanent bebyggelse til driftens maskinel, som erstatter afdelingens nuværende 
skæmmende blå container.  
 
Beboernes sekundære bebyggelser: 
Standen af de sekundære bebyggelser varierer meget for den enkelte bebyggelse.  
48 af de i alt 72 sekundære bebyggelser overholder ikke brandkravene.  
Der er i alt 3 stk. Sekundære bebyggelser som har modtaget byggetilladelse iht. Københavns 
Kommunes byggesagsarkiv. 
Resterende sekundære bebyggelser er ikke lovlige. Hele ejendommen er 1 matrikel og dermed 
gælder reglen om de 50 m2 sekundær bebyggelse der er tilladt uden byggetilladelse for hele 
ejendommen og ikke det enkelte rækkehus. 
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Mellembygninger: 
Mellembygningerne er generelt set i acceptabel stand. Der er stor forskel på vedligeholdelse af 
mellembygningernes døre. Malermæssigt er dørene generelt set velvedligeholdt. Foreningen oplyser 
at der er flere udfordringer med rotter i ejendommen. Det er muligt for rotter at løber ind i skurene 
grundet afstanden mellem revledøren og skurbelægningen.  
 
Tilstandskarakter:  Acceptabel  
Prioritet:  Høj 
 

 
Foranstaltninger: 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
 
Driftens sekundære bebyggelser: 
Der bør etablere et nyt permanent skur til driften. 
5.12.1 Etablering af permanent skur til driftens maskinel ca. kr.80.000 ekskl. moms, ca. kr. 110.000 

inkl. moms og UFO 
 
Beboeres sekundære bebyggelser  
Alle sekundære bebyggelser skal lovliggøres ved fjernelse. Sekundære bebyggelser der udgør en 
brandfare skal udbedres straks. 
 
5.12.2 Fjernelse af sekundære bebyggelser ca. kr. 432.000 ekskl. moms, ca. kr. 590.000 inkl. moms 

og UFO. 
  
Mellembygninger: 
Istandsættelse og udskiftning af døre bør foretages løbende. Mellembygningerne bør renoveres og på 
lige fod med rækkehuses facader og tage. 
 
5.12.3 Partiel snedkergennemgang og udskiftning af døre til mellembygninger, udbedring af facader, 

tagfod og gennemgang af tagene ca. kr. 9.680.000 ekskl. moms, ca. kr. 13.310.000 inkl. 
moms og UFO 

 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Maler og snedkergennemgang er medtaget som et oprettende vedligehold og der er dermed ikke 
yderligere almindelige løbende vedligehold i den næste 10-årige periode.  
 

 
Undersøgelser: 
Inden demontering af de sekundære bebyggelser bør der udføres miljøscreening af bebyggelserne. 
Der er afsat økonomi til dette ind under arbejderne for mellembygningerne  
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Billeddokumentation: 

   
Fællesskur med afdeling 16  Mellembygning  
 

   
Haver mellem Pilevangen og Ellevangen  Skure ved forpladsen  
   
              
  

   
Have med overdækning og drivhus  Overdækning i baghave 
   
              
  

   
Mellembygning.  Mellembygning. 
 

Bygningsdele i bygninger 
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5.13 Boliger generelt  
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Boliger er af varierende størrelse og stand, alt efter den enkeltes vedligeholdelsesniveau. 
 
Alle boliger har køkken og alle boliger har badeværelser. Oprindeligt har rækkehusboliger været med 
små toiletrum, der er i 90’erne etableret badeværelse på 1.salen uden toilet. Flere af 
etageejendommene har oprindeligt haft toilet med adgang via hovedtrapperummet.  
 
I forbindelse med denne tilstandsrapport er der besigtiget 16 boliger fordelt på de forskellige 
boligtyper; rækkehuse og etageejendomme. 
Der er store variationer af vedligeholdelsesstanden i de enkelte boliger, men det generelle billede er at 
der løbende i nogle boliger, sker vedligeholdelse og fornyelse, mens andre boliger er meget nedslidte. 
Generelt er standen bedre i beboelsesrummene end i køkken og badeværelser. 
 
Indretning, planløsning: 
Bolig Type I: 
Vægge mellem dagligstue og spisestue er mange steder fjernet og rum er lagt sammen til én stue. 
 
Bolig Type II: 
Vægge mellem dagligstue, stue- og oprindeligt spisekøkken er fjernet, og rum er lagt sammen til én 
stor stue. 
Køkken er indrettet i det oprindelige vaskerum i umiddelbar tilknytning til udgang til have, samt trappe 
til kælder. 
 
Elinstallationer i lejligheder: 
Lejlighedernes gruppetavler er generelt plasttavler med HFI-afbryder på gamle uisolerede stål 
målerrammer. Størstedelen af tavlerne er de oprindelige, kun enkelte er udskiftet til nyere af plast.  
Bestykningen i tavlen samt tavlestørrelser varierer fra bolig til bolig. Enkelte har efterfølgende udvidet 
deres installation med separat gruppe for 400 Volt eller udskiftet til komplet nye gruppetavler. 
Ledninger er generelt ikke skiftet, og er derfor stofisolerede ledninger i metalrør og stofisolerede 
installationskabler, alle fra byggeriets opførsel. 
Kontakter, udtag og afbrydere er generelt set et blandet billede af oprindelige bakelit-kontakter, gamle 
plast-kontakter, nyere plast-kontakter og enkelte helt nye kontakter. 
 
Badeværelser: 
Badeværelser er i rækkehusene placeret i 1. sal, mens toilettet er placeret i stuen.  
Badeværelser udført med fliser på gulv og vægge. Toiletrum er udført med terrazzogulv og malede 
vægge.  
 
Køkken: 
Der er i alle boliger køkken.  
Køkkener har både i rækkehuse og etageejendomme oprindeligt været udført med forrammekøkken 
og gamle laminatbordplader med plast- og træforkanter. De fleste køkkener er udskiftet til nyere 
modulkøkkener, mens enkelte stadig er de oprindelige forrammekøkkener. 
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Tilstanden af de besigtigede lejemål er variabel og oftest tilpasset den enkelte lejers ønske om stand. 
Nogle boliger er istandsat, mens andre meget trænger til istandsættelse. 
De fleste er generelt set i dårlig til acceptabel stand. Flere beboere oplever problemer med skimmel. 
I enkelte af de besigtigede boliger, træder man ind en tidslomme, hvor standen af boligen næsten er 
oprindelig og der er ikke sket løbende vedligehold i boligen i rigtig mange år. 
Disse boliger bærer tydeligt præg nedslidning. 
 
Elinstallationer i lejligheder: 
Størstedelen af boligernes gruppetavler er nedslidte og er ikke beskytte med det lovpligtige RCD-
beskyttelsesrelæ for personbeskyttelse. Ydermere er antallet af beskyttelsesrelæer og grupper i 
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tavlerne ikke tidssvarende. 
Boligernes stofisolerede ledninger og kabler samt bakelit-installationer, er nedslidte og udgør en stor 
brandrisiko.  Levetiden for kabler og stofisolerede ledninger er 30 år og derved for længst overskredet. 
 
Badeværelser: 
Enkelte badeværelser er selvstændigt renoveret inden den store renovering i 90’erne. 
Badeværelserne er alle omkring 30 år gamle, hvis ikke ældre.  
Hovedparten af de små toiletter der er renoveret. Beboere har renoveret ved at lægge et klinkegulv, 
men rummene er forsat med malede vægge.  
 
Ovenlysvinduet i tagfladen lider under at være placeret i bruseområdet. Der er ikke toiletforhold på 
1.sal, samme etage som soveværelserne. 
Der er tegn på skimmel og løse elastiske fuger mellem gulv og væg. 
 
Køkken: 
Generelt set er køkkener i en meget blandet stand. 
Enkelte er stadig med forrammekøkkener, andre er skiftet. Alderen på køkkener, der ikke er originale 
variere fra helt nye til køkkener ældre end 30 år.  
Der er enten gaskomfur eller nyere glaskeramisk komfur i alle boliger. 
 
Tilstandskarakter:  God - Ringe   
Prioritet:  Høj 
  

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
 
Elinstallationer: 
Stofisolerede ledninger/kabler samt gamle gruppetavler skal udskiftes for at sikre personbeskyttelse 
og undgå brandfare. 
 
Badeværelser: 
Generelt set bør der etableres nye vådrum i både rækkehuse og etageejendommene, da de 
eksisterende er ca. 30 år gamle.   
Toiletter er ligeledes ca. 30 år gamle og bør renoveres. 
 
5.13.1 Renovering af badeværelser afsættes der til at udskifte alle badeværelser ca. kr. 21.700.000 

ekskl. moms, ca. kr. 29.840.000. inkl. moms og UFO  
 
5.13.2 Renovering af toiletter, ca. kr. 2.450.000 ekskl. moms, ca. kr. 3.360.000 kr. inkl. moms og 

UFO.  
 
Køkkener 
Udskiftning af køkkener sker løbende, formentlig ved fraflytninger hvis de er nedslidte eller over 
råderetten. Der er ca. 30 % af køkkenerne som er over 40 år gamle og derfor bør renoveres. 
Gamle spisekammer riste bør tilmures. Der må ikke tilsluttes emhætter på disse. 
 
5.13.3 Renovering af køkkener ca. kr. 4.350.000 ekskl. moms, ca. kr. 6.000.000 inkl. moms og UFO  
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
 
Lejligheder maleristandsættes løbende i forbindelse med fraflytninger. Udgifterne hertil dækkes under 
den almindelige drift og vedligeholdelse af ejendommen. 
 
Beboere kan under råderetten få skiftet køkken og/eller badeværelser. 
 
Beboerne har til en hver tid mulighed for at male, tapetsere mv. 
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Undersøgelser: 
 
Der er forbindelse med arbejdet med helhedsplanen for ejendommen undersøgt for miljøskadelige 
stoffer. Der er dermed ingen øvrige undersøgelser. 
 

 
Billeddokumentation: 

   
Originalt forramme køkken  ’Nyere’ køkken. 
 
 

   
Lejligheds badeværelse  Rækkehus badeværelse 
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Bygning, konstruktion bk 
 

5.14 Dækkonstruktion bk.dæk  
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Dækkonstruktionerne er opbygget forskelligt for ejendommene, som består af henholdsvis rækkehuse 
og etageejendomme. 
 
Rækkehuse: 
Kælderdæk: 
Alle rækkehuse er forsynet med kælder. Enten i form af fuld kælder eller i form af en viktualiekælder 
benyttet som teknik- og vaskerum.   
 
Kælderdækket er renoveret i år 2007-2008. Dækket er udført med 70-150 mm LECA, fugtspærre af 2 
lag plastfolie, 6-10 cm beton og kuldebros isolering til kælderydervæggene. 
Kælderen er i øvrigt uisoleret og der er udluftning til det fri og videre ind til krybekælderen.  
  
Terrændæk i stueetagen: 
Terrændækket i stueetagen er udført som krybekælder. Dækket er udført som klaplag og med 
trægulve på strøer og bjælkelag i beboelsesrum og oprindeligt med terrazzo i toiletrum. I flere boliger 
er der lagt fliser ovenpå terrazzoen. Dækket er oprindeligt uisoleret. Der er i soklen riste til ventilation 
af krybekælderen. 
 
Dæk mellem stueetagen og 1.sal: 
Beboelsesrum: 
Traditionelt træbjælkelag med indskud og indskudsler.  Gulve er fyrtræsplankegulve. 
Lofter er originalt med rør og puds. Lofter varierer i boliger. Der er registreret nedhængte lofter i gips.  
 
Vådrum: 
Traditionelt træbjælkelag med indskud. Indskudsleret er fjernet og der er udlagt asfaltpap på 
indskuddet og støbt betongulv. Gulvet er beklædt med fliser. 
Lofter er med puds. 
 
Etageboliger: 
Kælderdæk: 
I etageboligerne består kælderdækket af 100 mm beton. Dækket er uisoleret. Kælderen er generelt 
uopvarmet, men med radiator i vaskerum og i bunden af bagtrappen. 
 
Dæk i 1. beboelsesetage. 
I etageboligerne består etageadskillelsen mod den uopvarmede kælder af trægulve med lag af 
indskudsler, strøer og trægulve. Etageadskillelsen er uisoleret.  
Lofter er med rør og puds.  
 
Dæk fra 2. beboelsesetage og op efter. 
Beboelsesrum: 
Traditionelt træbjælkelag med indskud og indskudsler.  Gulve er fyrtræsplankegulve. 
Lofter er med rør og puds. 
 
Vådrum: 
Traditionelt træbjælkelag med indskud. Indskudsleret er fjernet og der er udlagt asfaltpap på 
indskuddet og støbt betongulv. Gulvet er beklædt med fliser. 
Lofter er med puds. 
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Rækkehuse: 
Kælderdæk: 
Kælderdæk fremstår i acceptabel stand, der ses ikke tegn på revner eller fugtophobninger. 
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Terrændæk i stueetagen: 
Der er registreret kulde fra gulvet i stueetagen grundet den manglende isolering. 
Der er ikke registeret svamp eller rådskader. Det er oplyst at der er problemer med rotter under 
terrændæk. Dette skyldes blandt andet de manglende fundamenter beskrevet under pkt. 5.16.  
 
Der er flere beboere der meddeler at de har isoleret under gulvene. Driften har fremsendt billeder af 
en gulvrenovering hvor der var fyldt op med tilfyld mellem bjælkerne under gulvet. Billederne viste at 
den gamle bjælkekonstruktion blev fjernet og der blev lagt nye trykimprægneret træbjælker og 
brædder under gulvkonstruktionen, uden vindspærre og dampspærre, samt fyldt mineraluld imellem 
bjælkerne og foran ventilationsristen. 
Dette er en ringe løsning. Trykimprægneret træ afgasser sundhedsskadelige stoffer og må ikke 
benyttes indendørs. Mineraluld er placeret så det stopper for ventilationen af træbjælkerne i 
krybekælderen. Mineralulden er ikke fugtbestandigt, men har egenskaber som en svamp og vil holde 
på fugten der opstår i dugpunktet mellem det kolde uventilerede hulrum og den varme fugtige rumluft. 
Der er ved denne løsning stor sandsynlighed for råd og skimmel. 
 
Dæk mellem stueetagen og 1.sal:  
Der er i ingen af de besigtigede boliger konstateret problemer med træbjælkelagene. (Besigtiget loft 
og gulv i boliger). 
 
Belægning: 
Plankegulve var generelt udmærkede, deres alder taget i betragtning.  
Nogle har lagt tæpper, klikgulv eller vinyl ovenpå gulvet. 
 
I vådrum fremstod overflader uden revner eller skader, men med skimmelvækst i fugerne.  
Flere har fjernet eller lagt fliser ovenpå den eksisterende terrazzo. 
 
Etageboliger:  
Kælderdæk: 
Kælderdækkene fremstår i acceptabel stand, der ses ikke tegn på betydelige revner eller 
fugtophobninger. 
 
Dæk fra 1. beboelsesetage: 
Der er generelt set pudsede lofter. Der er registreret plader som loftsbeklædning, formegentligt 
modulgipsplader.  
Loft i et af badeværelserne er pladeloft med affasede kanter. Der ses skimmelvækst ved alle 
pladesamlingerne. Skimmelvæksten er adfærds relateret og der ses dermed ikke konstruktive 
udfordringer. 
 
Belægning: 
Plankegulve var generelt udmærkede, deres alder taget i betragtning.  
Nogle har lagt tæpper ovenpå gulvet. 
 
I vådrum fremstod overflader uden revner eller skader, men med skimmelvækst i fugerne. 
 
Tilstandskarakter:  Dårlig til acceptabel  
Prioritet:  Høj til lav 
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
 
Rækkehuse:  
 
Terrændæk i stueetage:  
For at forbedre forholdene med fodkolde gulve og tidligere forkert isolerede gulve, der kan give 
skimmelproblemer, bør krybekælderen nedlægges og der bør laves nyt terrændækket med 
trykfastisolering og nyt gulv.  
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5.14.1 Nedlægning af krybekældre ca. 23.000.000 ekskl. moms, kr. 30.660.000 inkl. moms og UFO. 
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Gulvene i boligerne bør eftergås i forbindelse med fraflytninger.  
Planker afslibes og lakeres på ny. 
Udgifterne hertil dækkes under den almindelige drift og vedligeholdelse af ejendommen. 
 

 
Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger 
 
 
Billeddokumentation: 
 

   
Udvendig rist til krybekælder  Gulv over krybekælder (flyttebolig) 
 
 

   
Skimmel i badeværelse loftkonstruktion  Etagedæk i rækkehus kælder.  
 

    
Nye gulvbjælker og brædder i   Isolering med mineraluld.  
trykimprægneret træ.   Ventilationspalte tillukket. 
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Bygning, Konstruktion bk 
 

5.15 Dør bk.dør  
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Afsnittet omfatter hoved-, bag- og kælderdøre til rækkehuse samt hoved-, bagtrappe- og kælderdøre 
til etageejendommene. Herudover omfatter afsnittet dørene til mellembygningerne og driftens 
sekundære bebyggelser. 
 
Rækkehuse 
Hovedindgangsdøre er beklædte indadgående rammedøre. Rammedørene har udtryk som 70’er døre/ 
80’er døre. Nogle af dørene er malede, andre er olierede. Over døren er et fast vinduesparti. Dørene 
adskiller sig fra de originale, som havde 5 fyldinger og et vindue over døren. 
 
Bagdøre er udadgående, hvidmalede todelte fyldingsdøre med termovinduesparti i øverste halvdel.  
Dørene er af nyere dato. 
Over dørpartiet er et lille oplukkeligt termovindue.  
 
Rækkehuse med fuld kælder har generelt kælderdøre. Kælderdørene er malede fyldingsdøre, som er 
indadgående. Dørene er løbende udskiftet og er dermed af forskelligt udtryk og forskellig alder. 5-10 
kælderdøre er blevet skiftet indenfor det sidste års tid, hvor antal og størrelse af fyldinger er bibeholdt. 
Dørene er fabriksfremstillet med moderne detaljer som f.eks. vandnæse i aluminium, gummilister 
mellem ramme og fyldinger og straffede kanter. 
 
Fugning mellem mur og karmtræ er ved alle døre mørtelfuger.  
 
Etageejendommene 
Hoveddøre er tilsvarende rækkehusenes nyere rammedøre. 
 
Bagtrappedøre i etagehusene er nyere hvidmalede udadgående fyldingsdøre. Over dørpartiet er et 
lille oplukkeligt vindue. 
 
Kælderdørene er fyldningsdøre tilsvarende dem til rækkehusene. Kælderdørene fremstår originale.  
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Rækkehuse 
Indgangsdørene er generelt set i acceptabel stand. Dørene vedligeholdes løbende, hvilket blandt 
andet viser sig ved at dørenes fyldninger delvist er i olieret træ og delvist er malet røde.  
Kælderdørenes stand er individuel fra dør til dør, da dørene skiftes løbende. 
 
Etageejendommene 
Hoveddørene er i acceptabel stand og fremstår med skiftede fyldninger inden for nyere tid. 
Kælderdørene er i acceptabel stand taget deres alder i betragtning.  
 

  
Tilstandskarakter:  Acceptabel 
Prioritet:  Middel 
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
Døre bør udskiftes både hvad angår hoved-, have- og kælderdøre til både rækkehuse og 
etageejendommene. De knækkede indgangstrin til hoveddørene bør renoveres. 
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5.15.1 Udskiftning af hoveddøre ca. kr. 2.500.000 ekskl. moms, ca. kr. 3.410.000 inkl. moms og 
UFO 

 
5.15.2 Udskiftning af havedøre ca. kr. 1.700.000 ekskl. moms, ca. kr. 2.310.000 inkl. moms og UFO 
 
5.15.3 Udskiftning af døre til kælder ca. kr. 500.000 ekskl. moms, ca. kr. 690.000 inkl. moms og 

UFO 
 
5.15.4 Renovering af betontrin ved indgangsdøre ca. kr. 1.120.000 ekskl. moms, ca. kr. 1.540.000 

inkl. moms og UFO  
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Dørene skal løbende vedligeholdes ved malerbehandling med linolie på begge sider inkl. kant og fals. 
Dette dækkes under det normale vedligehold af ejendommen.  
 

 
Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger. 
 

 
 
Billeddokumentation: 
 

   
Hoveddør, rækkehus (rød malet)  Hoveddør, etagebolig (olieret) 
 

   
Havedør, underdel    Havedør, overdel  
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Kælderdør etageboliger    Ny kælderdør, rækkehus 
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Bygning, konstruktion bk 
 

5.16 Fundament bk.fun  
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Fundamenterne er støbt på stedet og er uarmerede. Soklerne er sorttjærede og er glat med 
facademuren de fleste steder. 
Oprindelig har alle sokler haft et fremspring. Den senere strukturpuds på facaderne har udlignet 
fremspringet, så de i dag står glat med facaden. 
Til udluftning af krybekælder er der indmuret ca. 8x22 cm gitterriste i sort jern, malede.  
I soklen ved hoveddøren i de små rækkehuse er et oplukkeligt vindue/ en rist på ca. 30x30 cm, som 
vender ind til den oprindelige viktualiekælder. 
 
Ved alle etageejendommene samt ved flere af rækkehusene er der udført partielle understøbninger af 
fundamentet i 2008. Samtidigt er der foretaget renovering og affugtning af kældre.  
Kældervægge er berappede og malerbehandlet. 
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Tilstanden af de besigtigede kældre og boliger er acceptabel.  
Der kunne ved besigtigelsen, på soklen og indvendig side af kælderydervægge i rækkehusene, ikke 
konstateres væsentlige revner eller sætningsskader. Det er efterfølgende oplyst at alle sokler lige er 
eftergået fordi der var mange revner i dem. 
 
I etageboligerne blev der ikke registreret revner i kælderydervæggene ved besigtigelsen. 
 
Ved undersøgelser af fundamenterne kunne det konstateres, at fundamentsdybden for rækkehusene 
er fra 50 cm helt ned til 3 cm under terræn. Fundamenterne er således ikke udført til frostfridybde. Den 
manglende fundamentsdybde giver anledning til sætninger, i forbindelse med bevægelse i husene. 
Efterfølgende jordbundsundersøgelser og fundaments underkants gravninger har vist at ingen at de 
undersøgte steder er husene funderet på bæredygtigt lag. Sætningerne kan blandt andet ses på 
hovedgesimser, i sokkel er de lige udbedret. Facadepudsen er så stærk, at der ikke vil ses revner i 
denne.  Mange beboere at de har revner i deres vægge. 
 
Det er oplyst at der er problemer med rotter under krybekældrene. Dette skyldes blandt andet de 
dårlige fundamenter. Ifølge Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter fra naturstyrelsen 
skal bygninger sikres ned til 60 cm under terræn. Ved de lave fundamenter kan rotter nemt grave sig 
ind under bygningen.  
 
Tilstandskarakter: Ringe til acceptabel  
Prioritet:   Høj til lav  
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
I forbindelse med en renovering af terrændækket er det nødvendigt at få understøbt fundamenterne.  
 
5.16.1 Til understøbning af rækkehusene afsættes ca. kr. 39.250.000 ekskl. moms, ca. kr. 

53.960.000 inkl. moms og UFO.  
 

 
 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Der afsættes ikke særlige midler til løbende vedligehold. 
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Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger. 
 

 
Billeddokumentation: 
 

   
Udvendige sokkel   Kælderydervæg bag kældertrappe  
 
 

   
Kælderydervæg bag kældertrappe   Kælderydervæg  
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Bygning, konstruktion bk 
 

5.17 Gulv bk.gul  
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Boliger: 
Ifølge besigtigelse af boligerne i ejendommen er de oprindelige gulvbelægninger parket i opholdsrum 
og terrazzo i toiletrum. 
 
I flere boliger havde beboerne lagt tæpper oven på parketgulvene. I køkkener er gulve blevet 
besigtiget med linoleum og klinker. 
I enkelte bebyggelser er der bryggers, her var der klinker på gulvet.   
I toiletrum var der i flere af boligerne skiftet til klinker på gulvet. 
Badeværelser, der er af nyere dato, er med fliser. 
 
I kælderen er gulvoverfladen i beton.  
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
Plankegulvene er i overvejende god stand. 
  
Gulve i badeværelser er i varierende stand og vedligeholdelse. Generelt set er gulvbelægningen på 
badeværelserne udført i 90’erne i acceptabel stand uden revner eller skader.  
 
Den udførte løsning på flere af toiletrummene hvor at der er etableret delvise nye klinkegulv oven på 
det eksisterende terrazzogulv, må anses for ikke at være en holdbar løsning på lang sigt, til trods for 
at der ikke umiddelbart er synlige tegn på svigt eller skader. Der må forventes en del løbende 
vedligehold i form af udskiftninger af fuger da de sammensatte materialer arbejder uens.   
 
Klinker i bryggers og køkkener var generelt i pæn stand uden tegn på væsentlige skader. 
 
Kældre: gulve i malet beton er i overvejende god stand. 
 
Tilstandskarakter:  Acceptabel   
Prioritet:  Middel   
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
Der er ingen bemærkninger.  
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Plankegulve slibes og lakeres eller udskiftes i forbindelse med fraflytninger. Udgifterne hertil dækkes 
under den almindelige drift og vedligeholdelse af ejendommen. 
 

 
Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger. 
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Billeddokumentation: 

   
Bøgeparketgulv.  Bøgeparketgulv. 
 

   
Stue, tæpper.  Stue, tæpper. 
  

   
Køkkengulv, laminat.  Køkkengulv, laminat. 
 

   
Toilet, klinker.  Toilet, mosaikbelægning. 
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Bygning, konstruktion bk 
 

5.18 Kvist bk.kvi 
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
Rækkehuse og etageejendomme er begge med kviste. 
Alle tagkviste er taskekviste med front og flunker i udmuret bindingsværk, som er overpudset i 
indfarvet puds. Der er i forbindelse med tagudskiftningen i 1998 påført udvendig varmeisolering på 
flunker med udvendig indfarvet pudslag. Pudsen er ført ned til teglstenene.  
Der er ført tagpap fra undertaget op ad kvistens trækonstruktion (forholdet er lokaliseret på foto fra 
udførelsen). 
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
Kvistenes opbygning svarer ikke til den løsning man ville foretage i dag. Der er dog ikke registret 
revner eller svigt omkring kvistene og der er således ingen tegn på at konstruktionen ikke fungerer 
efter hensigten ved opførelsestidspunktet.  
 
Tilstandskarakter:  Acceptabel   
Prioritet:  Lav   
 

 
Foranstaltninger: 
Det forventes at der skal udføres partiel rep. indenfor en 10-årig periode. 
 
5.18.1 Partiel rep. af puds på kviste ca. kr. 1.300.000 ekskl. moms, ca. 1.750.000 inkl. Moms og 

UFO. 
 

 
Undersøgelser: 
Der er ingen relevante undersøgelser at foretage.  
 

 
 
Billeddokumentation: 
 

   
Kvist, etageejendomme.  Kviste, rækkehuse. 
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Kvist.   Kvistvindue. 
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Bygning, konstruktion bk 
 

5.19 Loft bk.lof  
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Lofter er generelt pudsede lofter med rør og forskallingsbrædder. 
Der er enkelte steder i de besigtigede boliger opsat pin-up lofter eller profilbrædder. 
 
I kældre består lofter generelt af pudsede bræddelofter. Enkelte steder er der registreret gipslofter. 
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Pudsede bræddelofter er generelt i god intakt stand, og der var ingen tegn på revner, skader, eller 
afskalninger eller andet. 
Pin-up lofter fremstår generelt slidte, men i acceptabel stand. Profilbrædder fremstår i acceptabel 
stand. Profilbrædder er registreret anvendt i rækkehuse og ikke i etageboliger. Profilbrædder må af 
brandmæssige årsager ikke anvendes i etageboligerne.  
 
Kælderlofterne, både de pudsede og dem med gips, er i acceptabel stand. 
 
Tilstandskarakter:  God/ acceptabel   
Prioritet:  Lav 
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
Der skal ikke udføres oprettende vedligeholdelse under nærværende bygningsdel. 
 

 
 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Der afsættes ikke særlige midler til løbende vedligehold. 
 

 
Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger. 
  

 
Billeddokumentation: 
 

   
Pin-up loft   Træloft  
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Pudsede bræddeloft   Kælderloft (gips) 
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Bygning, konstruktion bk 
 

5.20 Luger og lemme bk.lug  
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Loftslem 
Der er adgang til loftrum via loftlemme i trapperum. Loftrummene er ventileret via naturlig 
ventilation i tagfod og rygning, samt udluftning i gavle. 
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Den uisolerede lem samt den tidligere lysskakt mellem beboelsen på 1.sal og spidslofterne udgør 
store kuldebroer og er ikke tilstrækkelig i forhold til brand. 
 
Tilstandskarakter:  Dårlig   
Prioritet:  Høj 
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
Lemme til spidsloftet bør udskiftes til isolerede brandsikre lemme. Der bør etableres foldestige på 
lemmene for at sikre bedre tilgængelighed til spidslofterne. 
 
5.20.1 Udskiftning af eksisterende loftslemme til nye brandsikre lemme inkl. loftsstige ca. kr. 900.000 

ekskl. moms., ca. kr. 1.130.000 inkl. moms og UFO. 
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Der afsættes ikke særlige midler til løbende vedligehold. 
 

 
Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger. 
  

 
Billeddokumentation: 
 

   
Loftslem  Loftslem 
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Loftslem  Loftslem 
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Bygning, Konstruktion bk 
 

5.21 Lyskasse  bk.lys  
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Hvor der er fuld kælder, er der vinduer til kælderrummene til både have- og gadeside. Udfor vinduerne 
er der etableret lyskasser. I den østligste del ligger gulvkoten i stueetagen dog flere steder højt nok til, 
at kældervinduerne går fri af terrænet. 
 
Lyskasser er generelt in-situ støbte med en vangetykkelse på 10 cm, galvaniserede riste og afløb i 
bunden. Lyskasserne er udført med opkanter på ca. 5-10 cm i forhold til terræn.  
 
Enkelte lyskasser er udført med vanger i betonfliser og uden opkant til det tilstødende terræn.  
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Lyskasser fremstår i acceptabel til ringestand nogle af lyskasserne er uden revner, mens andre ses 
med større revner i betonen. 
Lyskasser med betonfliser, som vanger er uden sikring mod vandindtrængen ved skybrud.  
 
Tilstandskarakter:  Acceptabel - ringe 
Prioritet:  Middel 
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
 
Alle lyskasser uden opkanter i forhold til det eksisterende terræn bør udskiftes.  
Alle reparationer af lyskassens sider og bund skal udføres med samme type puds og i samme 
indfarvning som den eksisterende. Lyskasserne skal have riste i dimension og kvalitet tilsvarende 
eksisterende.  
 
Enkelte lyskasser er i så dårlig forfatning, at de skal udskiftes og erstattes med en i tilsvarende 
dimensioner som de eksisterende med opkant på ca. 5 cm til terræn. 
  
5.21.1 Renovering af lyskasser: ca. kr 2.000.000 ekskl. moms, ca. kr. 2.660.000 inkl. moms og 

UFO. 
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Udgifterne til oprensning dækkes under den almindelige drift og vedligeholdelse af ejendommen 
 

 
Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger 
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Billeddokumentation: 

   
Lyskasser i have  Lyskasser ved etageejendom 
 
 

  
Lyskasser med betonfliser  
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5.22 Overflader bk.ovf  
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Dette afsnit omhandler overfladerne på vægge, lofter og gulve i boligerne.  
Disse overflader er også beskrevet i hvert deres afsnit. 
 
Vægoverflader er i boliger med filt eller tapet og maling. Boligerne fremstår generelt med hvid maling 
på væggene med en standard glans.  
  
Lofter er generelt pudsede bræddelofter. Enkelte steder er der registreret pin-up lofter, gipslofter og 
profilbræddelofter. Der er registrerede enkelte gipslofter i kældre, hvoraf hovedparten er udført som 
pudsede bræddelofter. 
 
Gulve er generelt oprindelige plankegulve.  
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Væg-, loft- og gulvoverflader renoveres løbende i flyttelejemål. De registrerede overflader var alle i 
acceptabel stand. Det er beboerne som står for det løbende vedligehold af overfladerne. 
 
Tilstandskarakter:  Acceptabel   
Prioritet:  Lav 
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
Der afsættes ikke særlige midler til oprettende vedligehold. 
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Der afsættes ikke særlige midler til løbende vedligehold. 
 

 
Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger. 
  

 
Billeddokumentation: 
 

   
Væg og loft overflade  Gulvoverflade 
 
 
   



AAB afd. 20 Dato: 02.08.2021 
TILSTANDSVURDERING               Side: 62 

 

 

Bygning, Konstruktion bk 
 

5.23 Port bk.por  
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Der er fem portgennemgange i bebyggelsen. Tre af disse er ved rækkehusene forenden af 
Egevangen, Tjørnevangen og Pilevangen som fører hen til stien mod vest. De sidste to er ved 
etageejendommene ved Egevangen og Pilevangen som fører ned til stien mod øst.  
 
Portgennemgangene er udført med støbt dæk, groft pudsede facader og lofter afsluttet med 
fibercementplader, muligvis grundet efterisolering af etagedækket. 
 
Der er opsat belysning i midten af portgennemgange.   
 
Port mellem ejendom og bageri, sydside. 
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Standen af portgennemgangene er acceptable. Der er ikke observeret væsentlige revner eller skader i 
facader, loft og dæk.  
 
Tilstandskarakter:  Acceptabel 
Prioritet:  Lav 
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
Der afsættes ikke særlige midler til oprettende vedligehold.  
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Der afsættes ikke særlige midler til løbende vedligehold. 
 

 
Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger. 
 

 
Billeddokumentation:   

   
Portgennemgang ved etageejendom  Portgennemgang ved rækkehus  
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Portgennemgang, vægge, loft og belysning  Portåbning 
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5.24 Trapper bk.tra  
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Der er fælles trapper i etageejendommene. Opgangstrapper og reposer er af træ. Trin og overflader er 
med linoleum. Balustre er malerbehandlet og håndlister er rundet og lakeret. Trapperummene er med 
malede overflader. Indfatninger omkring lejlighedsdøre er trælister, malerbehandlet. 
 
Alle rækkehuse har to stk. trapper, en til kælder og en til 1.sal. Kældertrappen er af træ med lakerede 
trin og håndlister. Trappe til 1. sal er af træ med lakerede trin og malede stødtrin. Håndliste er af træ 
rundet og lakeret. Balustre er af træ og malerbehandlet.  
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Trapper både i etageejendommene og rækkehusene fremstår generelt i acceptabel stand, men 
trænger til en modernisering og gennemgang.  
Dog er der i hovedtrapperum i etageejendommene registrerede en enkelt dør som er blændet med en 
spånplade eller tilsvarende. Blændingen af et dørhul mod trappeopgangen bør være i form af 
murværk med filt og maling tilsvarende øvrige vægge.  
 
Tilstandskarakter:  Acceptabel 
Prioritet:  Lav 
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
Der afsættes økonomi til maler og snedkergennemgang af trapperummene i etageejendommene. 
 
5.24.1  Istandsættelse af trapper i etageejendommene ca. kr.  ca. kr. 1.100.000 inkl moms og UFO.   
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Der afsættes ikke særlige midler til løbende vedligehold.  
 

 
Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger. 
 

 
Billeddokumentation: 
   

   
Kældertrappe   Kældertrappe  
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Hovedtrappe   Hovedtrappe 
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5.25 Vinduer  bk.vin 
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Alle vinduer er to-fags sidehængte udadgående trævinduer med sprosser og et lag glas fra 1921. Der 
er observeret enkelte der til bagsider der har i sat 3 -fags vindue, hvilket der ikke er tilladelse til. 
Vinduerne har hjørnebåndshængsler. På bundrammen er et påskruet vandnæseprofil af nyere dato.  
Til alle opvarmede rum er der monteret nyere sidehængte indadgående forsatsvinduer med ét lag glas 
i træramme.  
 
Alt glas er monteret i kit. Vinduerne er hvidmalede på udvendig side med linoliemaling. Malingstype på 
indvendig side er individuel. 
 
Øvrigt træværk er hvidmalet – malingstype er individuel.  
Det er oplyst at der er enkelte steder hvor vinduesfagene er udskiftet til nyere termovinduer.  
Sålbænke er betonstøbte og hvidmalede. 
 
Fugning mellem mur og vindue er mørtelfuger. Enkelte steder er der udført elastiske fuger. 
Rækkehusene er med ovenlys både i den udnyttede og uudnyttede tagetage. Ovenlys er skiftet i 
1998. 
 
Ovenlys i de udnyttede tagetager er nyere Velux vinduer og er placeret i tagflader ved badeværelser.  
 
I tagfladen udfor spidsloftet er placeret tagovenlys i form af Velux GVO til bevaringsværdige 
bygninger.  
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Vinduer og forsatsvinduer fremstår i rimelig vedligeholdsmæssig stand med nyligt malede overflader. 
Enkelte vinduer har dog afskallende maling og tegn på fugt i bundkarme og ramme. 
 
Der hos flere beboere observeret skimmel og manglende maling på indvendig side af de udvendige 
vinduer (mellem vindue og forsatsramme). Det er ifølge afdelingen beboernes egen vedligehold at 
male indvendigt og der vil derfor være stor forskel på vedligeholdelsesniveauet. 
Enkelte steder blev der observeret kondens på vinduerne som tegn på manglende ventilation af 
boligen. 
 
Ovenlysvinduer ved badeværelser er tydeligt påvirkede af fugt, da de er placeret i eller tæt på 
brusenichen. 
 
Tilstandskarakter:  Acceptabel - ringe 
Prioritet:  Høj 
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
 
Vinduer med tegn på fugt i bundkarm og ramme skal udskiftes til nye trævinduer med tilsvarende 
vinduesfag, dimensioner, profiler, med hjørnebåndshængsler, kitfalse af linoliekit og med planglas.  
Alternativ repareres med lus de steder træet er ødelagt. 
 
De indvendige forsatsruder bør på sigt udskiftes til en mere energirigtig løsning som koblede vinduer 
med f.eks. optoglas. Dette vil også medføre en større mulighed for beboerne til at åbne deres vinduer 
og dermed skabe et bedre indeklima og fjerne de nuværende problemer med skimmel i vinduerne. Det 
vil endvidere mindske den enkelte lejers eget vedligehold, da der er mindre træværk der ofte skal 
maler vedligeholdes. 
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5.25.1 Snedkergennemgang, samt malerbehandling af facadevinduer mod gade og have ca. Kr. 

2.650.000 ekskl. moms, ca. kr. 3.650.000 inkl. moms og UFO.  
 
 
5.25.2 Udskiftning af vinduer til kælder ca. 2.030.000 ekskl. moms, ca. kr. 2.790.000 inkl. moms og 

UFO 
 
5.25.3 Udskiftning af ovenlysvinduer i brusenischerne ca. kr. 2.450.000 ekskl. Moms, ca. kr. 

3.410.000 inkl. moms og UFO. 
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Vinduerne skal malerbehandles ca. hvert 8. år. Dette udføres under den normale vedligehold af 
ejendommen. 
 

 
Undersøgelser: 
Inden der kan skiftes vinduer og forsatsvinduer skal der foretages undersøgelse af miljøfarlige stoffer.  
  

 
Billeddokumentation: 
   

    
Facadevinduer  Kvistvindue 
 
 

   
Facadevindue  Facadevindue – kondes mellem rammerne 
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Ovenlysvindue i bruseniche  GVO vindue 
  

    
Kældervinduer  Kældervinduer 
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5.26 Væg bk.væg  
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Alle rækkehuse, etageejendomme ved Bavnevangen/Tjørnevangen og de gamle vaskehuse er opført i 
teglsten og pudset med en indfarvet puds med et groft tilslag. Pudsen er udført i 1960’erne. 
Alle huse har murede, pudsede gesimser bortset fra mellembygningerne, som har gesimser af træ. 
Om hoveddørene er en fremspringende pudset indfatning. Gesimser og dørindfatninger er 
hvidmalede.  
En enkelt ydervæg i etageejendommen er efterisoleret indvendigt. 
 
Husenes facader har været vandskurede med fint tilslag. Gesimser og 
dørindfatninger har haft samme kulør som facaderne. 
 
Alle bygninger: 
Ydervægge består af 36 cm teglvæg, halvsten, hulrum og halvsten. 
Der er indblæst hulmursisolering i hulrummet i 1985. Sokler er pudsede og malerbehandlede, sort. 
 
Kældervægge: 
Kælderydervæggene i rækkehusene er udført i beton - formentlig in situ-støbt. I etageejendommene 
er kælderydervæggene murede. 
Alle overflader er generelt pudset og malet eller alene malet eller pudset. 
 
Brandsektioneringer: 
Hvor der er udført brandsektionsvægge på loft og i kælder, er de udført i teglsten der er pudset og 
malet. 
 
Sålbænke: 
Sålbænke er udført som støbte sålbænke.  
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Murværk (Etageejendom og rækkehuse): 
Der er flere steder observeret grove renoveringer i facadepudsen. Der er enkelte steder observeret 
revner i pudsen. Der ses flere revner i hovedgesimsen ved hver enkelt bolig. 
Der er ikke registreret skimmel omkring vægge. 
 
Sokler fremstod i god stand (de er lige oplyst ubedret). 
 
Sålbænke er generelt i god stand. 
 
Indervægge i boliger: 
Tilstanden af de besigtigede vægge er overordnet udmærket. Nogle vægge er nyistandsatte, mens 
andre trænger til istandsættelse. De fleste er i generelt set i udmærket stand, bygningens alder taget i 
betragtning 
 
Kældervægge: 
Kælderydervægge i etagebyggeri, fremstår i acceptabel stand. 
Der var mindre tegn på opfugtning, dog uden bemærkelsesværdige følgeskader. 
Der er i kældrene etableret naturlig ventilation og fordeling af varme fra varmecentralerne indeklimaet 
virker overvejende tørt.  
Der ses enkelte revner i kældervæggene. 
I Egevangen 6, hvor kælderen er en del af boligen, ses større områder med udfaldne fuger og 
afskallet puds. 
 
Brandsektioneringer: 
Brandsektionsvægge på loft er ikke ført over tag. Nogle steder er der ikke udført brandsektionsvægge. 
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Brandadskillelserne er opført efter daværende gældende normer. 
 
Tilstandskarakter:  Acceptabel   
Prioritet:  Middel  
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
Murværk: 
Revner i gesimser bør udbedres, da de kan medføre risiko for opfugtning af det underliggende 
facademurværk. 
 
5.26.1 Udbedring af revner i gesimsbånd mod gade og have i alt ca. kr. 1.600.000 ekskl. moms, ca. 

kr. 2.200.000 inkl. Moms og UFO. 
 
5.26.2 Partiel udbedring af pudsskader på facader mod gade og have ca. kr. 400.000 ekskl. moms, 

ca. kr. 550.000 inkl. Moms og UFO 
 
5.26.3 Partiel udbedring af pudsskader på gavle ca. kr. 400.000 ekskl. moms, ca. kr. 550.000 inkl. 

moms og UFO 
 
5.26.4 Partiel udbedring af sokler ca. kr. 360.000 ekskl. moms, ca. kr. 500.000 inkl. moms og UFO 
 
5.26.5 Udbedring af revner i kældervægge samt udbedring af løse fuger og puds ca. kr. 40.000 ekskl. 

moms. ca. kr. 60.000 ekskl. moms. 
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Der afsættes ikke særlige midler til løbende vedligehold. 
 

 
Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger. 
  

 
Billeddokumentation: 
 

   
Etageejendomme  Etageejendomme 
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Rækkehus  Revne i gesimsbånd 
 

   
Grov renovering af facaden  Afskallet puds. 
 

   
Kældervæg i Bavnevangen 6  Revne i kældervæg (Etageejendom) 
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5.27 Tagdækning bk.tad 
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
Afsnittet omfatter tagdækning, skorstenspiber, taskekviste, tagrender og tagnedløb.  
Alle tage er saddeltage med hældning på ca. 45 grader. Tagdækningen er overalt røde vingetegl med 
fast undertag af krydsfiner udskiftet i 1998. Skunk og loft er isoleret med ca. 100-150 mm. 
Spærkonstruktion er oprindelig og udført som 3” x 6”. 
 
Skorstenspiber er murede og pudsede med indfarvet puds og afdækket med cement. Alle er bevarede 
bortset fra fælles udhuse langs stien mod vest.  
 
Gesimsen er muret. Tag er vingetegl.  
Tagrender og tagnedløb er af zink. Nedløb er udført med regnvandsopsamlere Der dog ikke benyttes 
ret mange steder..   
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Tagdækning: 
Spærkonstruktion er ved de besigtigede boliger i god stand. 
Tagbelægningen ses enkelte steder lavbegroet. Flere steder ses der større afstand mellem de enkelte 
teglsten i de nederste rækker grundet skævheder i bygningerne.  
Der er registreret enkelte revner og forskudte sten. Men ikke tegn på utætheder i tagkonstruktionen 
som er ca. 23 år gammel. 
 
Skorstenspiber: 
Skorstene er generelt i dårlig stand. Puds på skorstenspiber skaller af mange steder. Der er 
observeret flere revner.  Skorstene bruges til udluftning fra toiletterne i rækkehusenes stueetager. Der 
er observeret efterladenskaber fra fugle, som tegn på at der mangler ’afskærmning’ for fugle. Beboer 
har oplyst, at der på et tidspunkt var en due som var faldet ned i skorstenen. 
 
Tagrender og nedløb, samt skotrender 
Tagrender og nedløb, samt skotrender er generelt i acceptabel stand. 
Der må forventes partiel udskiftning. 
 
Nedløbsrør og tagrender er udført i malerbehandlet stålplade.  
Levetiden på tagrender og nedløbsrør i malerbehandlet stålplade er ca. 25-30 år.  
Det vil sige at levetiden er opbrugt.  
Det må påregnes at tagrender og nedløbsrør skal skiftes inden for en kortere årrække. 
 
Tilstandskarakter:  Acceptabel  
Prioritet:  Middel  
 
Tilstandskarakter:  Acceptabel - dårlig 
Prioritet:  Middel 
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
 
Tagdækning: 
5.27.1 Partiel udskiftning af ødelagte tagsten mod gade og have af skønnet omfang på ca. 50 m2 
 i alt ca. kr. 100.000 ekskl. moms, ca. 140.000 inkl. moms og UFO 
 
Skorstenspiber: 
Skorstenspiber afrenses, og løs/skruk puds fjernes/bankes af og der pudses op jf. Designmanualen. I 
forbindelse med udbedringen bør etableres fuglegitter, der sikrer at der ikke kan komme fugle ind i 
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skorstene. 
 
5.27.2 Udbedring af løs/skruk på skorstene i alt ca. kr.  1.350.000 ekskl. moms, ca. 1.860.000 inkl. 

moms og UFO 
 
Tagrender, nedløb og skotrender 
5.27.3 Eftergang, samt partiel udskiftning af tagrender, nedløb, samt skotrender i alt. ca. kr. 325.000 

ekskl. moms, ca. kr. 440.000 inkl. moms og UFO 
 
5.27.4 Udskiftning af tagrender og nedløb til nye i zink med længere levetid ca. kr. 665.000 ekskl. 

moms, ca. kr. 910.000 inkl. moms og UFO 
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Eftergang for løse og ødelagte tagsten, tagrender, samt skotrender. Dette udføres under den normale 
vedligehold. 
 

 
Undersøgelser: 
Der er ingen bemærkninger. 
 

 
Billeddokumentation: 
   

   
Tag, etageejendom  Tag, rækkehuse 
  

   
Skorstene (rækkehuse)  Skorsten med defekt puds. 
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Spidsloft med profilbrædder  Anvendt loftrum med profilbrædder 
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5.28 Tagkonstruktion bk.tak  
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Tagkonstruktionen er opbygget som saddeltag af hanebåndsspær med spidsloft, og er oprindelig fra 
1923. Tagdækningen er skiftet i år 1998 iht. bk.tad. 
 
Hanebåndsspær ligger med sædvanlig spærafstand på ca. 950 mm. 
 
Taghældningen er ca. 45 grader. 
 
Der er adgang til loftrum via loftlemme i trapperum. Loftrummene er ventileret via naturlig 
ventilation i tagfod og rygning, samt udluftning i gavle. 
 
Der er etableret faste bræddegulve på etageadskillelsen mellem 1. sal og spidsloft. 
Nogle beboere har selv isoleret deres spidsloft eller dækket mod 1. sal. Der er flere beboere der har 
beklædt vægge med gips, brædder eller masonitplader.  
 
Lem til spidsloft er uisoleret. 
Der er i dækket mellem spidsloft og 1.salen en gammel lem, tidligere fungerende som lysskakt.  
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Standen af spidslofterne afhænger meget fra bolig til bolig.  
De besigtigede spær har det fint deres alder taget i betragtning. Af de besigtigede boliger fremstår 
flere af løsningerne for spidsloftrummene uhensigtsmæssig.  
Spidslofterne benyttes nogle steder til beboelse. Dette er ikke tilladt. Hanebåndsspæret er af flere 
beboere efterisoleret. Forkert udført isoleringer med forkert monteret dampspærre, kan give skimmel 
eller rådskader. Oprindelige hanebånd er blot isoleret ved eksisterende klaplag. 
Flere af beklædningsmaterialerne på spidslofterne er ikke godkendt med hensyn til brand.  
 
Den uisolerede lem samt den tidligere lysskakt mellem beboelsen på 1.sal og spidslofterne udgør 
store kuldebroer og er ikke tilstrækkelig i forhold til brand. 
 
Tilstandskarakter:  Acceptabel - Ringe 
Prioritet:  Høj 
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
Lemme til spidsloftet bør udskiftes til isolerede brandsikre lemme. Der bør etableres foldestige på 
lemmene for at sikre bedre tilgængelighed til spidslofterne. Dette er taget med i afsnit xx.xx om 
lemme. 
 
Alle spidslofter bør gennemgås. Istandsatte spidslofter bør tilbageføres til fritlagte spær for at sikre at 
der ikke er uhensigtsmæssige brand eller fugtforhold samt at rummene ikke anvendes til beboelse. I 
forbindelse med renoveringen bør man overveje at efterisolere hanebåndet. 
 
5.28.1 Gennemgang af spidsloft, udbedring af brand og fugtforhold ved demontering af opsatte 

beklædningsmaterialer, isolering, m.v ca. kr. 2.900.000 ekskl. moms. ca. kr. 3.990.000 inkl. 
moms og UFO. 

 
5.28.2 Efterisolering af hanebåndsspær ved demontering af eksisterende indskudslag ca. kr. 

1.030.000 ekskl. moms, ca. kr. 1.420.000 inkl. moms. og UFO 
 

 



AAB afd. 20 Dato: 02.08.2021 
TILSTANDSVURDERING               Side: 76 

 

 

Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Der afsættes ikke særlige midler til løbende vedligehold.  
 

 
Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger. 
 

 
Billeddokumentation: 
 

   
Indvending tagbeklædning  Spidsloft skunk  
 
 

   
Boligudnyttelse af spidsloft   Ovenlysvindue, Velux GVO  
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5.29 Afløbssystem bt.afl.sam  
 
Faldstammer, gulvafløb og tilløbsledninger: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Rækkehuse 
Der er foretaget en del partielle udskiftninger af faldstammer i rækkehuse. I rækkehusenes kælder er 
der registreret liggende dele af støbejern, mens der i boligens øvrige etager er registreret nyere 
faldstammer af rustfri stål.  
I stueetage er faldstammer udført som skjult installation i rørkasser. 
I kældre er der ifølge afløbsteknisk rapport fra 2013 udført pumpesumpe for dræn, og der er i 
rapporten påtalt en del uregelmæssige forhold der bør ændres. 
 
Etageboliger 
Faldstammer er primært udført i støbejernsrør med blyloddet muffesamlinger. Enkelte steder er 
afløbsinstallationen udskiftet til rustfrit stål eller plast, med samlinger udført med jetkoblinger og 
muffesamlinger. Faldstammer er generelt skjult i inddækning. 
 
I kældre er der etableret pumpebrønde med dræn. 
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Faldstammer og afløb 
Nyere faldstammer er i god stand og har betydelig restlevetid. For de oprindelige 
støbejernsfaldstammer er den tekniske levetid overskredet og der meldes enkelte steder om 
lugtgener, hvilket kan skyldes utætheder i samlinger. Generelt er de tilbageværende oprindelige 
faldstammer i dårlig stand, og flere steder i kælder med tegn på rust/tæring og knækkede 
støbejernsmuffer og flækkede faldstammer. 
Der er gulvafløb i kældre, både i rækkehuse og i etageboligblokke, og der mangler sikring mod 
opstuvning når kapacitet i hovedkloak overskrides, eksempelvis ved skybrud. Der afsættes beløb til 
sikring af lavt placerede afløb - gulvafløb i kældre.  
 
Det er oplyst at der er problemer med rotter i foreningen, hvilket vil blive udbedret i forbindelse med 
udskiftning af afløbsinstallationen. 
 
Pumpebrønde med dræn er alle oprenset og serviceret i 2013. 
 
Tilstandskarakter:  Ringe  
Prioritet:  Høj  
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
 
5.29.1 Udskift afløbsinstallation, afsat ca. kr. 3.000.000 ekskl. moms, ca. kr. 4.120.000 inkl. moms 

og UFO (uforudseelige omkostninger). 
 

5.29.2 Udskiftning af gulvafløb til skybrudssikrede i etageejendommenes kælder ca. kr. 350.000, ca. 
kr. 500.000 inkl. moms og UFO. 

 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Ingen bemærkninger 
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Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger 
 

 
Billeddokumentation: 
 

   
Afløb øverst på væg i kælder  Partiel udskiftning på støbejerhnsafløb 
 
 

   
Liggende afløb på kældervæg  Afløb fra vask og til faldstamme 

 
 
   
   
   
   
  



AAB afd. 20 Dato: 02.08.2021 
TILSTANDSVURDERING               Side: 79 

 

 

Bygning, tekniske anlæg / installationer bt 
 

5.30 Automationssystem bt.aut.sam  
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
Der er etableret røgalarmer i trapperum i etageejendommen i 2020.  
 
Der er etableret porttelefonanlæg i ejendommen, med dørtableau ved opgangsdøre og svarapparater i 
boligerne. 
 
Der er etableret bolignet i ejendommen, med antenne, telefon og data i samtlige boliger. Bolignettet 
fordeler sig ud til de enkelte boliger fra antenne- og rackskabe.  
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Røgalarmer mangler flere steder og er ikke tilsluttet internt. Derfor vurderes røgalarmer at være i ringe 
stand. 
 
Tilstandskarakter: Ringe  
Prioritet: Høj   
 
Porttelefonanlæg er af ældre dato og i acceptabel stand. 
 
Bolignet-anlæg og installationer er af nyere dato og i acceptabel stand. Flere steder ses det ikke 
anvendt. Foreningens egen server er i acceptabelstand. 
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
 
Porttelefonanlægget bør udskiftes inden for en 10-årig periode.  
 
Det anbefales, at der hurtigst muligt gennemgås samtlige brandlukninger, som skal udføres 
forskriftmæssigt korrekt. Der er i forbindelse med etablering af bolignet installationerne ikke blevet 
udført de forskriftmæssige brandlukninger.  
 
OBS! 
Udgift til forsyning, styring og overvågning af pumpebrønde i forbindelse med renovering af gård, skal 
koordineres med LAR-anlæg.  
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Der afsættes ikke særlige midler til løbende vedligehold.  
 

 
Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger. 
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Billeddokumentation: 
 

   
Porttelefon tableau  Svarapparat  
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5.31 Elforsyningsanlæg (samlet)  bt.elf.sam  
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Afsnittet omfatter el-installationer i ejendommen og i fællesarealer.  
 
El-installationer i ejendommen, er delvist plast ledninger af forskellige dato samt få af de oprindelige 
installationer med stofisolerede ledninger i stålrør og klemkasser. Flere af plastkablerne er af ældre 
dato med halogen og PVC. Installationerne er udført med indstøbte rør i vægge og lofter, samt delvis 
synlige installationer. Flere afbrydere og stikkontakter er ulovligt 6A bakelit materiel i træunderlag. 
Ved flytteboliger skiftes el-installationer til nye.  
 
El-tavlerne er generelt fra 60’erne og 70’erne. Beskyttelsesrelæerne varierer fra bolig til bolig og 
fremstår primært som gamle HFI-relæer.  
 
Flere steder i bebyggelsen er der gamle blyledninger til telefoner som ikke længere er i brug. 
 
I kælder i rækkehusene er placeret bolignet til data og antenne. 
 
Ringeklokker i boliger er af varierende alder, primært af ældre dato. 
 
Installationerne i kældre, fællesrum, vaskerum, varmemesterkontor, varmecentral mv. er en 
forholdsvis nye installationer. 
 
På antennemasten, som står på afdelingens areal (antennepladsen) ved stien mod vest, er en parabol 
ophængt. Hverken antenne eller parabol er i brug. 
 

  
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Stikkontakter, afbrydere og lampeudtag er generelt af varierende alder, men primært af ældre dato. 
Der er registreret flere ældre lampeudtag samt ulovlige 6A bakelit afbrydere og stikkontakter i 
træunderlag. 
 
Flere af de allerede udskiftede plastkabler er af ældre dato indeholdende halogen og PVC. Der er 
stadig mange gamle stofledninger i boligerne. Foreningen oplyser at der skiftes el-installationer ved 
fraflytning. Da flere beboere bor i foreningen i 20-40 år er der mange steder hvor el-installationerne er 
de oprindelige.  
 
El-tavlerne er i ringe stand grundet deres alder. Der er generelt set ikke RCD- beskyttelsesrelæer.  
Kapaciteten i el-installationen i boligerne er ikke tidssvarende. Der er i dag krav til minimum 2 stk. 
beskyttelses relæer pr. bolig. 
 
Der er kommet krav til at man skal føle sig tryg, når man går rundt i ejendommen. Der skal derfor 
etableres mere lys i henhold til DS700, i samtlige fællesadgangsveje, kælder, opgange mv. 
 
Tilstandskarakter: Ringe  
Prioritet: Høj 
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
Antennemasten og parabol fjernes og erstattes ikke. 
 
Alle ældre og oprindelige installationer der endnu ikke er blevet skiftet, skal udskiftes nu, da deres 
tekniske levetid for længst er overgået, samt der er kommet nye gældende regler på området. 
Stofisolerede ledninger/kabler skal udskiftes. Udskiftningen skal ske for at sikre personbeskyttelse og 
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undgå brandfare. 
 
Belysningsarmaturer ved hoveddøre bør overgå til at være foreningens vedligehold og udskiftes til 
armaturer, som arkitektonisk passer ind i bebyggelsens arkitektur.  
 
5.31.1 Udskiftning af ældre el-materiel i ejendommen: ca. kr. 12.400.000 ekskl. moms, ca. kr. 

17.050.000 inkl. moms og UFO. 
 
5.31.2 Udskiftning af gammelt kontakt-materiel i ejendommen: ca. kr. 800.000 ekskl. moms, ca. kr. 

1.100.000 inkl. moms og UFO. 
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Der afsættes ikke særlige midler til løbende vedligehold.  
 

 
Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger. 
 

 
Billeddokumentation: 
 

   
Udendørs belysning, nyere dato   Udendørs belysning, ældre dato 
 

   
Gammel el-tavle i bolig  Gammel el-tavle i bolig. 
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Gammelt lampestik  Nyere installationer 
 

   
Ældre kontakter  Antenne og internet.  
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5.32 Gasanlæg bt.gas.sam  
 
Gasforsyning: - (Beskrivelse af bygningsdel) 

 
Ejendommen er tilsluttet offentlig gasforsyning i Københavns Kommune, HOFOR.  
Gasledning er ført i vejen, Bavnevangen, og med sidegrene til boligvejene.  
Der er gasstik til flere boliger/rækkehuse, men de fleste er nedlagte, mærket ”død”. 
 
Bavnevangen: 2 gasstik  Egevangen: 1 gasstik 
Tjørnevangen: 2 gasstik Pilevangen: 6 gasstik 
Ellevangen: 3 gasstik 
 
Der er maksimalt 28 boliger der har gasinstallation. 
  
Fra ledninger i gade er stik indført i bygningernes kældre, og herfra ført til gaskomfur i køkken. 
Hoved- og fordelingsledninger for gas er udført i svære, ”sorte” gevindrør.  
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Anlæg for gasforsyning vurderes at være i rimelig stand. 
Der er fra afdelingen ingen oplysninger om problemer med gasinstallationer i boliger. 
 
Tilstandskarakter: Acceptabel  
Prioritet: Normal  
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
Ingen bemærkninger. 
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Der afsættes ikke beløb til almindelige vedligeholdelsesarbejder: 
 

 
Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger. 
 

 
Billeddokumentation: 

 

 

 

 
Gasmåler i bolig Gaskomfur i køkken, Tjørnevangen 26  
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5.33 Vandinstallationer bt.van.sam  
 
Stigestrenge, fordelingsledninger, koblingsledninger: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Rækkehuse 
Rækkehusene har eget vandstik, der føres ind i kælder og fordeles ud til de to boliger. 
Opvarmning af brugsvand sker generelt i en HS-Tarm varmtvandsbeholder, ca. 100 liter.  
Brugsvandet er udført med galvaniseret stålrør fra vandstik til varmtvandsbeholder i kælder og op til 
køkken/og under loft i stuen. Fra stueetage og op til badeværelse føres pex-rør i tomrørsinstallationer.  
 
Etageboliger 
Varmtvandsproduktionen foregår i de 2 varmecentraler, for henholdsvis stor og lille karre. 
I den store karre er der i varmecentralen 2 stk. varmtvandsbeholdere på hver 2500 liter af fabrikat 
Kähler & Breum type GE 2511 HC fra 1982. 
I den lille karre er der i varmecentralen 2 stk. varmtvandsbeholdere på hver 1000 liter af fabrikat 
Kähler & Breum type GE 1003 HC fra 1982. 
I etageboliger er varmt brugsvand udført med cirkulation for sikring af korrekt varmtvandstemperatur 
ved tapstederne og for at sikre at det varme brugsvand kommer hurtigt til tapstederne. 
 
Alle lejligheder er forsynet med koldt og varmt brugsvand.  
Brugsvandssystemet er udført som et nedre fordelt anlæg, med hovedledninger for det varme 
brugsvand og cirkulation, samt koldt brugsvand fremført i kælder. Der er vandinstallationer på bi-
trapper. 
Brugsvandsinstallationens hovedledninger og stigstrenge er udført i galvaniserede stålrør, og vurderes 
generelt at være ca. 34 år gamle, idet de modtagne tegninger for brugsvandsanlægget er dateret d. 
15.02.1982. 
 
I boliger er vandrørene generelt fremført som lodrette rør, i køkkenerne ofte skjult i installationsskakte.  
Rør i kælder er generelt isolerede og afsluttet med malet pap/lærred.  
 
Blandingsbatterier er meget blandede i alder og type. Nogle er skiftet i forbindelse med udskiftning af 
køkkener eller renovering af badeværelser. 
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Ved besigtigelsen er der observeret flere ombygninger og renoveringer af blandt andet køkkener og 
baderum / toiletrum, og der er i den forbindelse anvendt nye brugsvandsrør af flere forskellige 
materialetyper.  
En sammenblanding af forskellige rørmaterialer er ikke anbefalelsesværdigt, da der typisk opstår 
tæringer på grund af metallernes forskellige placering i spændingsrækken. Tæringer og rustangreb 
sker typisk i de oprindelige brugsvandsrør i galvaniseret stål. 
 
På baggrund af brugsvandssystemets alder og tilstand er det vores erfaring, at rørsystemet har 
indvendige korrosionsskader og kalkbelægninger i et væsentligt omfang.  
Den tekniske levetid for galvaniserede stålrør er ca. 35-40 år, og er derfor tæt på overskredet. 
 
Der har tidligere været klager over manglende vandtryk og undersøgelser angiver at årsagen skal 
findes på installation i bygning. 
   
Vores konklusion er, at brugsvandsinstallationen er i dårlig stand, og at man kan forvente at der i løbet 
af 1-3 år vil være behov for at udskifte brugsvandsinstallationen. 

 
Tilstandskarakter:  Ringe 
Prioritet:  Høj 
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Foranstaltninger: 
 

5.33.1 Udskift brugsvandsinstallationer, afsat ca. kr. 6.000.000 kr. ekskl. moms eller 8.250.000 kr. 
inkl. moms og UFO (uforudseelige omkostninger). 

 
Inden d. 31.12.2016 skal der være monteret vandmålere på alle varmtvandsinstallationer i boliger, 
medmindre det kan dokumenteres at installation af målere ikke er rentabelt. På den nuværende 
brugsvandsinstallation vurderes det ikke at være rentabelt, men udskiftes hele 
brugsvandsinstallationen er udgift til nye vandmålere indeholdt i ovenstående beløb. 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
Ingen bemærkninger.  
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Ingen bemærkninger. 
 

 
Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger. 
 

 
Billeddokumentation: 
 

   
Kobberrør/fordeling under køkkenvask  VVB i kælder 
 

   
Galv. rør opført til loft og overgang til pex  Synlig kobberrør i bad 1. sal. 
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5.34 Varmeanlæg bt.van.sam  
 
Varmecentral og varmeforsyning: - (Beskrivelse af bygningsdel) 

 
Ejendommen er tilsluttet offentlig fjernvarmeforsyning i Københavns Kommune, HOFOR.  
 
Rækkehuse 
I rækkehuse indføres fjernvarmestik i kælder og fordeles til de to boliger. 
Hver bolig har egen afregningsmåler og egen varmeunit fabrikat HS-Tarm samt egen 
varmtvandsbeholder, også fra HS-Tarm.  
Varmen reguleres via varmeautomatik fabrikat Danfoss.  
 
Fra varmeunit i kælder opvarmes boligerne med et to-strenget radiatoranlæg. 
Radiatorer er pladejernstyper reguleret med termostatventiler. 
 
I kælder er varmerør generelt sorte gevindrør og fordelingsnettet i opholdsrum er tyndvæggede 
stålrør.  
 
Etageboliger 
For etageboliger er der i alt 3 stk. varmecentraler i kældrene Tjørnevangen 1, Pilevangen 1 og 
Egevangen 1. 
 
Bestykningen er varmevekslere til rumopvarmning og brugsvand opvarmes ligeledes i veksler og med 
ca. 1000 liter lagerbeholder. Varmt brugsvand er udført med cirkulation. 
 
Fra varmecentraler forsynes radiatoranlæg for rumopvarmning. Anlæg er udført som to-strenget 
centralvarmeanlæg. Radiatorer er pladejernstyper reguleret med termostatventiler. 
 
I etageboliger er der monteret Doprimo fordelingsmålere på radiatorerne. 
 
I kælder er varmerør generelt sorte gevindrør og fordelingsledninger/stigstrenge i lejligheder er 
tyndvæggede stålrør.  
 
Hovedledningerne for centralvarme i kælder er oprindeligt isoleret med ca. 20-30 mm isolering, og 
afsluttet med pap og lærred. 
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Rækkehuse 
Varmeunits i rækkehusboliger er af ældre dato og afdelingen har oplyst, at der er planlagt udskiftning 
af varmeunits inden for en kort årrække. 
Flere varmtvandsbeholdere er udskiftet i år 2012.  
 
Radiatoranlægget er forholdsvist nye og har en betydelig restlevetid, op til 20 år. 
 
Etageboliger      
Varmecentralerne i etageboliger har en betydelig alder. Det skønnes at der er konverteret til 
fjernvarme omkring år 1982, hvor de fleste komponenter vurderes at være opstillet / installeret. 
(vurderet ud fra afdelingens driftsplan). 
 
Afhængig af vekslernes belastning, kan vekslerne være lettere tilstoppede, men det er de sjældent. 
Der forventes derfor en restlevetid på minimum 10 år.  
Automatikanlæg og centralvarmepumper må ligeledes forventes at være i funktionsduelig stand. 
Dog vil vi anbefale at det ældre automatikanlæg fra Danfoss udskiftes med et nyt, og det kan eventuelt 
udføres i forbindelse med almindelig drift og vedligeholdelse. 
Anlæg for produktion af varmt brugsvand, vurderes at have god funktion, dog er den tekniske levetid 
for beholdere ca. 25-30 år, og dermed er den tekniske levetid nået for beholdere fra 1982. 
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På baggrund af at varmtvandsproduktionen oprindeligt er dimensioneret for en anden afkøling end 
den der i dag kræves af HOFOR, og samtidig har en alder på ca. 34 år, så er det vores vurdering, at 
varmtvandsbeholderne skal udskiftes.  
Nye anlæg for produktion af varmt brugsvand vil desuden medvirke til en bedre afkøling af 
fjernvarmen. 
 
Varmecentral, centralvarmeforsyning  
Tilstandskarakter: Acceptabel  
Prioritet: Normal  
 
Varmecentral, varmtvandsproduktion etageboliger 
Tilstandskarakter: Dårlig 
Prioritet: Middel  
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
 
Rækkehuse 
5.34.1 Nye varmeunits. Afsat ca. kr. 4.500.000 ekskl. moms, 6.200.000 kr. inkl. moms og UFO. 
 
Etageboliger 
5.34.2 Nye anlæg for varmtvandsproduktion. Afsat ca. kr. 800.000 ekskl. moms, 1.100.000 kr. inkl. 

moms og UFO 
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Der afsættes beløb i vedligeholdelsesbudgettet til almindelige vedligeholdelsesarbejder: 
 
 
5.34.3 Almindelig vedligeholdelse af varmecentralerne, her afsættes årligt ca. kr. 30.000,- ex moms, 

41.250,- kr. inkl. moms og UFO. 
 

 
Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger. 
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Billeddokumentation: 
 

  
Varmeunit HS-Tarm i rækkehus Varmeunit uden kappe 
 
 

  
Radiator og ventil i rækkehus Fordelingsmåler på radiator i etagebolig 
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5.35 Vaskerimaskiner bt.vas.sam  
 
Konstruktion: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
I kældere ved etagebyggerierne er der indrettet plads til vaskerum. Det er lejlighedslejernes egne 
maskiner som står i vaskerummene. 
Beboere i rækkehusene og enkelte i lejlighederne har dog selv egne vaskemaskiner i deres boliger.  
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
Vaskerummene fremtræder i en acceptabel stand. Maskinerne er beboeres egne ejendomme. 
Vaskemaskiner m.m. i boliger er de enkelte beboeres ejendom. 
 
Tilstandskarakter:  Acceptabel 
Prioritet:  Lav 
 

 
Foranstaltninger: 
Ingen bemærkninger. 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
Der afsættes ikke beløb til oprettende vedligehold. 
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
Der afsættes beløb til almindelige driftsudgifter og vedligehold. 
 

 
Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger. 
 

 
 
Billeddokumentation: 
 

  
Vaskerum Vaskerum 
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5.36 Ventilation bt.ven.sam 
 
Mekanisk udsugning: - (Beskrivelse af bygningsdel) 
 
Badeværelser 
Ejendommen er forsynet med naturlige ventilationsaftrækskanaler fra badeværelserne udført i murede 
kanaler ca. 100x140 mm. Det er udført som selvstændige kanaler selvstændige kanaler, således, at 
der findes én kanal for hvert badeværelse. 
Der er flere steder sat forskellige klapventiler og riste foran aftrækskanalerne.  
  
Køkkener 
Ejendommen er forsynet med naturlige ventilationsaftrækskanaler fra badeværelserne udført i murede 
kanaler ca. 100x140 mm. Det er udført som selvstændige kanaler, således, at der findes én kanal for 
hvert køkken. 
Desuden findes udluftningsrør i facaden ud for de oprindelige svaleskabe, 2 udluftninger pr. køkken.  
I de besigtigede boliger var svaleskabe generelt nedlagt. 
Ventilerne er mange steder blændet af indvendigt. Udvendigt er det generelt de oprindelige 
støbejernsriste i udluftningskanalerne som er observeret.  
 
Generelt 
I etageboligerne er der i forbindelse med renovering i 1982-1984 monteret fælles mekanisk udsugning 
fra alle de oprindelige kanaler for naturligt aftræk, og udsugningsventilatorer er placeret på lofterne. 
 
Der findes ingen erstatningsluftventiler (spalteventiler) i vinduerne for tilvejebringelse af frisk luft. 
 

 
Stand: - (Beskrivelse til tilstandsvurdering) 
 
I rækkehuse er der generelt etableret mekanisk udsugning fra badeværelser. 
   
I etageboliger fungerer den eksisterende ventilation ikke optimalt, og dette kan medføre forøget risiko 
for indeklima- og fugtproblemer. 
 
Der er ikke oplysninger om at kanaler fra køkken/baderum skulle have svigt, men de trænger til 
rensning, som bør ske hvert ca. 10 år. 
 
Tilstandskarakter: Ringe 
Prioritet: Normal  
 

 
Foranstaltninger: 
 
Oprettende vedligeholdelse - (bemærkninger til tilstandsvurdering) 
Ventilationen er ikke i overensstemmelse med gældende bygningsreglement. 
 
Anlæg for mekanisk udsugning skal renoveres og indreguleres korrekt, bl.a. med nye boksventilatorer 
med automatik for trykstyring. 
 
Alternativt kan der etableres mekanisk ventilation med varmegenvinding efter gældende regler. 
 
5.36.1 Renovering af eksisterende mekaniske ventilation: ca. kr. 190.000 ekskl. moms, 260.000 kr. 

inkl. moms og UFO. 
 

 
Almindelig løbende vedligeholdelse - (Eftersyn under stamdata) 
5.36.2 Renovering af eksisterende mekaniske ventilation: ca. kr. 60.000 ekskl. moms, 82.500 kr. 

inkl. moms og UFO. 
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Undersøgelser: 
Ingen bemærkninger. 
 

 
Billeddokumentation: 
 

 
Plan af 1.sal for rækkehus med de oprindelige aftrækskanaler. 
 

   
Plan af 2.sal for etagebolig med aftrækskanaler. Lukket kontrolventil i badeværelse 

Vægventilator i badeværelse 


