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Forord 
 

Formålet med det periodiske bygningseftersyn er, i lighed med tidli-

gere udførte eftersyn, at få “fremmede øjne” til at gennemgå afdelin-

gen og at sætte fokus på kritiske bygningsdele. Derved kan afdelings-

bestyrelsen få et indtryk af afdelingens generelle tilstand med fokus 

på specielt udvalgte bygningsdele. 

 

Dette periodiske eftersyn er det første afdelingen får udført. Der vil 

derfor ikke, som normalt, tages udgangspunkt i de problemer, der er 

fremhævet i foregående eftersyn, eller blive vurderet, om der er sket 

fremskridt i udviklingen af langtidsbudgettet og afdelingens tilstand.  

 

Der vil i det periodiske eftersyn være anvisninger på, hvilke levetids-

betragtninger, som er relevante for de væsentligste vedligeholdelses- 

og udskiftningsaktiviteter i afdelingen. 

 

Driftsplanens anvendelighed bliver normalt også vurderes for, at 

driftspersonalet kan rekvirere arbejder og systematisk besigtige på en 

effektiv måde. 

 

Da afdelingen hverken har driftsplan eller personale vil dette ikke 

fremgå af rapporten. 
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Rapportens indhold 
 

Konklusion 

Konklusionen samler op på rapportens bemærkninger til de enkelte 

bygningsdele og fremhæver her de kritiske bygningsdele, som der er 

særlige bemærkninger/anbefalinger til. Konklusionen vil således give 

læseren et billede af afdelingens generelle tilstand og indeholder des-

uden bemærkninger/anbefalinger til afdelingens kommende drifts-

plan og langtidsbudget.  

 

Bemærkninger til bygningsdele 

Bemærkningerne til de enkelte bygningsdele tager udgangspunkt i 

besigtigelsen der er foretaget, og udleveret materiale fra formanden 

fra afdelingsbestyrelsen. Der er for de enkelte bygningsdele indsat re-

levante billeder, da billeder ofte illustrerer problemer bedre end ord. 

Konklusionen er beregnet til fremlæggelse for afdelingsbestyrelsen.  

 

Levetider 

Til bemærkningerne for de enkelte bygningsdele, er der knyttet op-

lysninger om henholdsvis bygningsdelens levetid samt bygningsde-

lens skønnede restlevetid. Disse oplysninger har til formål at styrke 

driftens planlægning med hensyn til de enkelte bygningsdeles vedli-

geholdelse eller udskiftning. Dette både på kort og længere sigt.  

 

Bygningsdelens levetid angiver den levetid, som bygningsdelen er 

”født” med fra opførelsestidspunktet. Som udgangspunkt er levetid 

taget fra V&S kataloget. 

 

Bygningsdelens skønnede restlevetid angiver den restlevetid, som 

bygningsdelen har, hvis den på besigtigelsestidspunktet registrerede 

stand fastholdes. Med dette har afdelingen mulighed for at vurdere, 

hvorvidt en given bygningsdel fortsat bør vedligeholdes eller helt ud-

skiftes. 

 

Foto 

Under gennemgangen er der taget billeder af relevante bygningsdele. 

Billederne indgår som illustration til bemærkningerne til de enkelte 

bygningsdele.  

Det forudsættes, at billedmaterialet er taget og fremlagt med det 

grundlæggende formål at illustrere afdelingens generelle tilstand og 

specielle problemer. Diskretion og agtelse for privatlivets fred vil bli-

ve respekteret. 
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Billederne “nummereres” ud fra FK-systemet (Forvaltnings klassifika-

tion), således at de er nemme at identificere. Et billede kan godt illu-

strere flere bygningsdele. Efter bearbejdning af fotos, bliver alle fotos 

fra eftersynet gemt elektronisk i GO:Bolig under ”billeder”, i sagen for 

det periodiske eftersyn. 

 

Gældende langtidsbudget 

Det gældende langtidsbudget vedlægges normalt, således at læseren 

kan se budgetgrundlaget for de anbefalinger, som rapporten indehol-

der. Dette udgår af denne rapport, da afdelingen ikke har relevant 

langtidsbudget. 

 

Oversigtstegning 

Oversigtstegning over bebyggelsen er vedlagt til orientering.  

 

Tjekliste for bygningseftersynet 

Tjeklisten er et arbejdsredskab for den person, som udfører eftersynet. 

Her sikres det, at alle relevante bygningsdele bliver drøftet med for-

manden på stedet, og at bygningsdelene eventuelt efterfølgende bli-

ver besigtiget. 

 

Tjeklisten med bemærkninger er vedlagt. 
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Boligselskabet Kunstnerbyen 

6201 Kunstnerbyen 

Periodisk eftersyn 2015 
 

 

Dette eftersyn 

Formanden fra afdelingsbestyrelsen blev orienteret om starten af ef-

tersynet. Der blev her kort redegjort for eftersynets formål og den 

tidsplan, der er lagt for besigtigelsen. Tidsplanen er aftalt efter sam-

råd med formanden.  

 

Eftersynet blev foretaget den 20. februar af Thomas Hay i delvis regn-

vejr. Temperaturen var ca. 2° C. 

 

Kort om afdelingen 

Antal boliger:  16 stk. 

Opførelsesår:  1952 

 

Bebyggelsen består af 16 enkelstående huse med tilhørende atelier. 

Flere af disse alelier er nu indrettet som stue. Yderligere har nogle be-

boere selv opført tilbygning, som de selv vedligeholder.  

Husene har egen have. 

 

Husene er opført med stueplan og kælder. Hvert hus har eget varme-

system i kældrene.  

 

Boligblokkene er opført delvist i porrebeton og let trækonstruktion 

med vandret træbeklædning. Taget er udført med træspærfag, dæk-

ket med lyst eternit. De fleste vinduer er i træ og udført med koblet 

ramme. Udvendige døre er ligeledes i træ. Der er foretaget en mindre 

partiel udskiftning af døre og vinduer gennem tiden.  

 

Større renoveringer i afdelingen: 

Udskiftning af tag    1998-1999 

 

Besigtigede adresser 

Følgende adresser er efterset: 

 

Mosevangen 34 4 rum + entre 

Mosevangen 40 4 rum + entre 

Mosevangen 42 4 rum + entre 

Mosevangen 48 6 rum + entre 
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Tilgængeligt materiale og øvrige kilder 

 Nedenstående danner grundlag for registreringerne 

 Oplysninger fra afdelingens formand 

 Egne noter 

 Tegningsmateriale fra bebyggelsens opførelse  

 

 

Thomas Hay 

Driftssupport og – udvikling 

Februar 2015 
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Konklusion 
 

Afdelingen 

Afdelingen virker umiddelbart som et grønt og dejligt sted at bo.  

Der er ikke driftspersonale tilknyttet afdelingen, som man kender det 

fra andre afdelinger med ejendomskontor. Det betyder, at beboeren 

selv i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, står for vurdering og ud-

førelse af vedligeholdelse og rekvirering af håndværkere. Beboeren 

står også selv for en del af vedligeholdelsen. 

 

Afdelingen er fra 1952, altså 63 år gammel og nogle af bygningsdelene 

er derfor ved at være nedslidte. Der er ikke fortaget større udskiftnin-

ger bortset fra taget, og enkelte vinduer og døre. 

Det vurderes, at afdelingen står overfor større vedligeholdelses- og 

fornyelsesarbejder som kræver professionel hjælp. Det er f.eks. kloa-

ker, varme- og vandsystem, facader, vinduer og døre. 

Ud over dette må afdelingen forvente forøgede udgifter til generelt 

løbende vedligehold. Afdelingen afsætter på nuværende tidspunkt 

200.000 kr. årligt, det vurderes at være i underkanten, da flere byg-

ningsdele kræver øget vedligeholdelse. 

 

Flere af de udfordringer afdelingen står overfor, kan tænkes ind 

sammen, som f.eks. udvendig efterisolering af kælder sammen med 

renovering af dræn, og efterisolering af øvrige facader også medtages. 

 

For at afdække mulighederne og de økonomiske konsekvenser, kan 

afdelingen tage kontakt til en ekstern rådgiver. KAB kan bistå med at 

belyse det forskellige arbejde afdelingen muligvis skal have udbedret, 

herunder vurdering af eventuelle delprojekter der kan udføres samti-

dig. KAB kan også bistå med et økonomisk overslag for den mest for-

delagtige fremtidsplan. 

 

Afdelingens driftsplan 

Der er pt. ingen driftsplan i afdelingen, hvilket bevirker manglede 

overblik og historik.  
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Det anbefales, at 

 få foretaget en TV-inspektion af samtlige kloakker/dræn. 

 afdelingen snarest får udarbejdet en repræsentativ tilstands-

vurdering af kloaksystem og VVS-installationer. 

 der tages kontakt til en ekstern rådgiver via KAB, for belysning 

af afdelingens udfordringer/projekter. 

 der udarbejdes driftsplan, bygningsdelskort og langtidsbudget. 

 

Der henvises i øvrigt til bemærkninger under de enkelte bygningsdele 

i rapporten og supplerende fotos i KABs elektroniske arkiv. 

 

Prioritering af arbejder 

Der er flere ting der skal kigges på i afdelingen, der er dog ting der 

vurderes vigtigere end andre.  

 

Nedenstående er en vurdering af det arbejde der bør prioriteres. 

 TV-inspektion af kloakker. 

 Destruktiv undersøgelse af vand- og varmerør samt faldstammer. 

 Nærmere tilstandsvurdering af elinstallationer. 

 Renovering af skorsten. 

 Renovering af træfacader for utætheder. 

 

Alle punkter i rapporten bør kigges på.
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Bemærkninger til bygningsdele 
Særlige bemærkninger til eftersynet og sammendrag af besigtigel-

sesrapporten. 

 

 

Bygningsdele i terræn 
 

1. Terræn, konstruktion - Belægninger 

 

Foto: tk.-03. 

FK-kode: tk.bel. 

Mængde: ikke oplyst. 

Levetid flisebelægninger: 20-40 år. 

Skønnet restlevetid: 1-5 år. 

 

Ved og omkring husene er der etableret fliser og græs. 

Flisebelægninger ligger generelt ujævnt i haver. Det er pt. lejerene 

selv, der står for vedligehold af dette. 

Når disse flisebelægninger skal oprettes, kan der med fordel laves et 

fællesprojekt, som vil holde prisen lidt nede. 

De ujævne fliser er af kosmetisk karakter (dog kan der steder være ta-

le om defekt brønd eller dræn, se mere under punkt 4).  

 

De private fællesveje er belagt med asfalt, og overfladebelægningen er 

fornyet med lån fra kommunen. 

 

Det anbefales, at  

 planlægge en fælles opretning af flisearealer. 
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2. Terræn, konstruktion - Hegn 

 

Foto: tk.-01. 

FK-kode: tk.heg. 

Mængde: ikke oplyst. 

Levetid træhegn: 15-30 år. 

Skønnet restlevetid: 2-5 år. 

 

Ved afdelingens haver, er der flere steder etableret hegn i form af raf-

tehegn eller som ovenstående foto. 

Hegnene fremstår i varieret stand, hvor nogle ses med begyndende 

nedbrud af træet, samt algebegroning.  

Vurdering og vedligeholdelse af hegn varetages af beboerne selv og 

fremtræder derfor forskelligt. En mulighed kunne være at overdrage 

vedligeholdelsen til afdelingen, og dermed sikre en løbende vedlige-

holdelse og ens udtryk. Dermed får afdelingen pligten til udskiftning 

af hegnet ved fraflytninger. 

 

Det anbefales, at  

 afdelingen drøfter muligheder nærmere. 
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3. Terræn, konstruktion - Trapper 

 

Foto: intet foto. 

FK-kode: tk.tra. 

Mængde: ikke oplyst. 

Levetid terræntrappe: 15-30 år. 

Skønnet restlevetid: 3-5 år. 

 

Nogle boliger har terræntrappe etableret med fliser eller sten. Flere 

steder skrider trinene og/eller vangerne. 

Der må forventes øget vedligeholdelse til opretning/reetablering. 

Alternativt vil en præfabrikeret betontrappe, eller granitsten som trin 

være en løsning. Det vil give større anlægsudgift, men mindre løben-

de vedligeholdelsesudgifter.  

 

Det anbefales, at  

 undersøge renoveringsmuligheder nærmere for den mest ren-

table løsning. 

 

 

4. Terræn, tekniske anlæg og installationer - Kloak 

 

Foto: tt-01. 

FK-kode: tt.afl.sam. 

Mængde: ikke oplyst. 

Levetid kloaker: 40-80 år. 

Skønnet restlevetid: 2-10 år. 
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Foto: tt-05. 

Beplantning og brønd ved fa-

cade. 

 
Foto: tt-03. 

Brønd og nedløb ved revnet 

trappeskakt. 

 

Ved besigtigelsen er der flere ting der indikerer defekte brønde, klo-

akker og eventuelt dræn. 

Kældervægge er flere steder fugtige, med afskalninger og fugtplama-

ger, som kan skyldes defekt kloak eller dræn, eventuelt manglede 

dræn. Der ses ligeledes steder hvor flisebelægninger er sunket, hvilket 

kan skyldes sammenstyrtet dræn/kloak. 

Det var ikke muligt ved besigtigelse, at konstatere om der er etableret 

dræn eller ej. 

 

På billede tt-05 er der vandindtrængning gennem kældervæggen, som 

er forsøgt udbedret og også set andetsteds. Det kan være tegn på de-

fekt brønd, som kan skyldes rødder fra beplantning og har skadet 

brønden og/eller kældervæggen. Defekt brønd kan også skyldes alde-

ren.  

På foto tt-03 ses en revne i trappevangen. Ved defekt brønd kan det 

medføre yderligere fugtpåvirkninger af omkringliggende bygnings-

dele. 

Før der kan udarbejdes eventuelt løsningsforslag skal kloakker, brøn-

de og dræn tilstandvurderes og kortlægges.  

En løsning, samtidig med kloakrenovering, kunne være at fugtsikre 

kælderydervægge plus ekstra isolering. 

 

Det anbefales, at 

 der foretages en TV-inspektion og tilstandsvurdering af kloak-

nettet. 

 planlægge renovering og fornyelse af kloakken. 

 

 

5. Terræn, tekniske anlæg og installationer - Vandsystem 

 

FK-kode: tt. 

Mængde: ikke oplyst 

Levetid ledninger i jord: 20-40 år. 

Skønnet restlevetid: 2-7 år. 

 

Ledninger i jord er af ældre dato, og der må forventes forøgede udgif-

ter til vedligehold og fornyelse fremover. 
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Det anbefales, at 

 der henlægges midler til vedligehold og fornyelse. 

 

 

Bygningsdele i bygning 
 

6. Bygning, konstruktion – Dækkonstruktion 

 

Foto: bk-04. 

FK-kode: bk.dæk. 

Mængde: ikke oplyst. 

Levetid kælderdæk: 60-120 år. 

Skønnet restlevetid: 30-60 år. 

 

Kældergulv er opført i beton. Der er enkelte steder tegn på fugtop-

stigning gennem dækket, men det vurderes på nuværende tidspunkt 

ikke at være kritisk. Det kan tyde på skadet, eller manglende stik-

dræn.  

Overfladen på kældergulvet fremstår flere steder slidt, men af kosme-

tisk betydning.  

Dækket mellem kælder og stueetage er insitu støbt beton, og vurderes 

at være i god stand.  

 

Det anbefales, at 

 holde kældergulvene under observation for fugt. 
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7. Bygning, konstruktion – Døre og vinduer 

 

Foto: bk-41. 

FK-kode: bk.dør, bk.vin. 

Mængde: ikke oplyst. 

Levetid trævindue og – dør: 30-50 år. 

Skønnet restlevetid: 1-4 år. 

 

 
Foto: bk-06. 

Ældre vindue med koblet 

ramme. 

 
Foto: bk-34. 

Ældre vindue med montering 

af ekstra lag glas. 

 

De eksisterende vinduer og døre vurderes, at være klar til udskiftning 

eller renovering. De fremstår meget slidte i træværket, der ses afskal-

ninger i overfladen og nedbrydning af træet. De bærer præg af ska-

der, udlusninger og mindre reparationer gennem tiderne. 

Der er foretaget en mindre partiel udskiftning inden for de seneste år, 

og disse partier fremstår pæne. 

Kældervinduerne er udført med enkelt lags glas. De er ligeledes slid-

te, men ikke så grelt alle steder og de kan muligvis repareres. 

 

Formanden oplyser, at man planlægger udskiftning af vinduer og dø-

re. Der er dog nogle forhold som skal ses på inden en eventuel ud-

skiftning foretages. Nye vinduer og døre bør have monteret frisk-

luftsventiler for udskiftning af indeluft. 
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Formanden nævner, at det påtænkes at efterisolere boligerne udefra. 

Her skal nye vinduer indtænkes for korrekt model og montering. 

 

Hvis der foretages efterisolering af facader, kan kældervæggene med 

fordel medtages. Efterisolering af kældre kan udføres sammen med 

eventuelt fugtsikring af kælderydervægge. Det betyder at det vil være 

rentabelt, at etablere nye kældervinduer med bedre isoleringsevne. 

 

Det anbefales, at 

 udarbejde en plan for udskiftning af vinduer og døre.   

 renovering af omkringliggende bygningsdele indtænkes i pro-

jektet. 

 

 

8. Bygning, konstruktion - Lofter 

 

Foto: bk-13. 

FK-kode: bk.lof. 

Mængde: ikke oplyst. 

Levetid træloft: 30-60 år. 

Skønnet restlevetid: 15-30 år. 

 

Boligerne er opført med loft til kip. Nogle boliger har gennem tiden 

fået nedsænket loft i forskellige rum. Nedsænket loft giver dårligt in-

spektionsmuligheder af tagkonstruktionen for eventuelle utætheder i 

taget. Specielt ved lofterne i entré, kan væggene være udsatte for fugt, 

da træfacaderne flere steder er utætte.  

Det kan betyde at fugtproblemer ikke opdages, før der er sket omfat-

tende skader. Se mere under punkt 14. Facader. 
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Det anbefales, at 

 der etableres tilsynsmuligheder over nedsænkede lofter, og dis-

se besigtiges regelmæssigt indtil træfacader er udbedret.  

 Efterfølgende, at disse besigtiges minimum en gang årligt og ef-

ter kraftige regnskyl. 

 

 

9. Bygning, konstruktion - lyskasser 

 

Foto: bk-56. 

FK-kode: bk.lys. 

Mængde: ikke oplyst. 

Levetid lyskasser: 50-100 år.  

Skønnet restlevetid: 5-10 år. 

 

 
Foto: bk-17 

Løvfald i lyskasse. 

 
Foto: bk-29 

Afskalninger af beton.

 

Lyskasser fremstår i varieret stand, men de fleste har større eller min-

dre afskalninger af betonen. 

Afskalninger kan medføre yderligere frostsprængninger grundet fugt-

indtrængning. 

I de besigtigede lyskasser er der konstateret en del løvfald. Løvfald 

stopper afløb og opfugter de omkringliggende bygningsdele. Det kan 

f.eks. betyde yderligere fugt i kældre og frostsprængninger.  
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Det anbefales, at 

 der planlægges udbedring af lyskasser. 

 der planlægges årlige oprensninger af løvfald. 

 

 

10. Bygning, konstruktion - Skorstene 

 

Foto: bk-31. 

FK-kode: bk.tak. 

Mængde: ikke oplyst. 

Levetid skorsten: 30-50 år. 

Skønnet restlevetid: 1-3 år. 

 

 
Foto: bk-30. 

Renoveret skorsten. 

 
Foto: bk-32. 

Renoveret skorsten med revne 

i kronen.

 

Skorstene står i varieret stand og nogle er blevet renoveret. De eksi-

sterende skorsten har revner, afskalninger, fugeudfald og trænger til 

reparation snarest. Renovering af skorstenene sker ved etablering af 

facadebatts der pudses. 

Der ses en enkel renoveret skorsten med revne i murkronen, der indi-

kerer at kronen ikke er medtaget i renoveringen. 
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Det anbefales, at 

 der planlægges renovering af eksisterende skorstene. 

 det sikres at hele skorstenen medtages, inkl. murkronen. 

 

 

11. Bygning, konstruktion - Kældertrapper 

 

Foto: bk-44. 

FK-kode: bk.tra. 

Mængde: 16 stk. 

Levetid kældertrappe: 40-80 år., stålgelænder: 30-40 år. 

Skønnet restlevetid: kældertrapper: 10-15 år, stålgelænder: 2-5 år. 

 

 
Foto: bk-58. 

Rusten gelænder. 

 
Foto: bk-43. 

Nyere renoveret trappe, med 

mindre afskalninger.

 

Kældertrapper er opført i beton med malet stålgelænder. Trapperne 

fremstår med en del algebegroninger, mindre afskalninger og revner, 

men ellers i god stand. Revner skal holdes under observation og ud-

bedres løbende. Såfremt dette sker, ville der ikke være væsentlige 

problemer i nærmeste fremtid.  

Stålgelændere fremstår i varieret stand. Vedligeholdelsen varetages af 

beboerne, og det er forskelligt hvor ofte dette sker. 

Enkelte fremstår med afskallet maling og rust, og trænger til overfla-

debehandling. 
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Det anbefales, at 

 afdelingen planlægger maling og afslibning af gelændere for at 

sikre korrekt og løbende vedligehold. 

 kældertrapper gennemgås for revner og afskalninger. 

 

 

12. Bygning, konstruktion – Kældervægge 

 

Foto: bk-52. 

FK-kode: bk.væg. 

Mængde: ikke oplyst. 

Levetid kældervæg: 60-120 år. 

Skønnet restlevetid: 15-30 år. 

 

 
 

Foto: bk-35. 

Opfugtet kældervæg. 

 
 

Foto: bk-53. 

Opfugtet kældervæg.

 

Kældervægge fremstår med afskalninger og tegn på opfugtning, spe-

cielt de nederste 50 cm. Det er normalt for kældre af denne alder, da 

der ikke blev udført fugtsikring som man kender det i dag. 

 

I en bolig sås en mindre plamage der muligvis var skimmelvækst. 

Væggen kan renses af med Rodalon eller lignede produkt og holdes 

under observation. 
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Enkelte steder ses der vandindtrægning, som kan være forårsaget af 

defekt brønd/dræn som nævnt tidligere i rapporten. 

 

Det anbefales, at 

 holde kældervægge under observation for fugt. 

 eventuelt skimmelvækst afrenses.  

 

 

13. Bygning, konstruktion – Facader 

 

Foto: bk-25. 

FK-kode: bk.væg. 

Mængde: ikke oplyst. 

Levetid porrebetonvæg: 50-100 år. 

Skønnet restlevetid: 10-15 år. 

 

 
Foto: bk-51. 

Efterisolering af indervæg. 

 
Foto: bk-21. 

Løst beklædningsbræt.

 

Facader er delvist opbygget af massivt pudset porrebeton og trækon-

struktion med træbeklædning. 

Vægge af porrebeton fremstår med revner i pudsen, svarende til sam-

lingerne i porrebetonblokkene. Revner i overfladen kan medføre op-

fugtning af vægge, frostsprængninger og fugt i boligerne. Det vurde-

res, på nuværende tidspunkt ikke at være kritisk, men bør holdes un-

der observation. 
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Træbeklædningen er løs og har vredet sig flere steder. Det betyder at 

der er åbent ind til den underliggende konstruktion. Formanden op-

lyser, at man i sommerperioden kan se ind til isoleringen. 

Træbeklædningen er bl.a. opført hvor loftet er nedsænket inde i boli-

gen. Det betyder at, her kan fugtskader muligvis ikke opdages med 

det samme. En trækonstruktion som denne, er normalt udført med 

vindpap. Hvis det er muligt at kigge ind til isoleringen, er konstrukti-

onen udført uden vindpap. 

 

Nogle beboere har udført indvendig isolering af ydervægge. Erfarin-

ger viser, at indvendig isolering kan skabe skimmel/fugt problemer, 

da ”dugpunktet” i facaden ændres. 

Eventuel skimmel/fugtproblemer opdages normalt ikke da skaderne 

forekommer mellem den isolerede væg og ydervæggen. 

For at sikre at der ikke opstå skimmelproblemer, kræver det normalt 

professionelt hjælp at udføre indvendig efterisolering. 

 

Formanden nævner, at der er gjort overvejelser om efterisolering af 

facaderne. Udvendig isolering er at fortrække frem for indvendig, og 

har ikke de samme risici for fugt/skimmel problemer. Afdelingen er 

bevaringsværdig og er underlagt facadecensur, som kan være en hin-

dring for dette. 

 

Afdelingen har energimærkning G, som betyder høje udgifter til for-

brug. Energimærkningen burde blive betydelig bedre ved en efteriso-

lering. 

 

En eventuelt udvendig isolering, bør tænkes sammen med eventuel 

renovering af dræn, hvor der samtidig kan udføres efterisolering af 

kældervægge. 

 

Det anbefales, at 

 revner i facaderne holdes under skærpet tilsyn. 

 der foretages destruktiv undersøgelse for skimmelvækst i efter-

isolerede indervægge. 

 træfacader gennemgås og løst beklædningen udbedres. 

 træfacader udføres med vindpap ved en udskiftning af beklæd-

ningen. 

 efterisolering af ydervægge undersøges nærmere. 
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14. Bygning, tekniske anlæg og installationer - faldstammer 

 

Foto: bt-30. 

FK-kode: bt.afl.sam. 

Mængde: ikke oplyst. 

Levetid stålfaldstamme: 20-40 år. 

Skønnet restlevetid: 2-5 år. 

 

Generelt fremstår faldstammer slidte med en del rusttæring. Fald-

stammer males løbende, og der er foretaget partielle udskiftninger. 

Der er ved eftersynet ikke konstateret utætheder, men der må regnes 

med en begrænset levetid, samt øget vedligeholdelsesudgifter frem-

over. 

 

Det anbefales, at 

 der planlægges renovering/udskiftning af faldstammer. Even-

tuelt sammen med rør for vand og varme. 

 der foretages en destruktiv undersøgelse af faldstammer, for at 

præcisere tilstanden. 
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15. Bygning, tekniske anlæg og installationer - Elanlæg 

 

Foto: bt-06. 

FK-kode: bt.elf.sam. 

Mængde: ikke oplyst. 

Levetid ledninger: 30-50 år. 

Skønnet restlevetid: 3-10 år. 

 

 
Foto: bt-03. 

Ældre afbrydere. 

 
Foto: bt-29. 

Loftudtag.

 

Elinstallationerne fremstår i varieret stand. Der er boliger hvor kon-

takter er udskiftet og muligvis også ledninger. Dette er dog tvivlsomt. 

Det vurderes, at der kan være stofledninger i byggeriet. Det var ved 

eftersynet ikke muligt at be- eller afkræfte. 

 

Man begyndte at gå væk fra stofledninger i 60´erne i takt med affø-

ring af ledninger blev udført i indstøbte plastrør i betonbyggeri. 

Stofledninger trækkes i stålrør, hvor der kan dannes kondens ved fø-

ring i kolde rum. I takt med at stofledninger bliver møre kan det for-

årsage kortslutninger i kolde rør, og dermed brandfare. 

Der har dog ikke været problemer i afdelingen indtil videre. 

Alle gruppetavler har HFI relæ. 
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Det anbefales, at 

 elanlægget gennemgås af fagmand for vurdering af, om der er 

stofledninger og generel tilstandsvurdering på elinstallationer. 

 

 

16. Bygning, tekniske anlæg og installationer - Vandsystem 

 

 
Foto: bt-31. 

FK-kode: bt.van.sam. 

Mængde: ikke oplyst. 

Levetid vandrør: 30-50 år. 

Skønnet restlevetid: 3-6 år. 

 

Vandinstallationer, herunder ventiler bærer generelt præg af slid og 

ælde, og må formodes at have en begrænset restlevetid. Alderen taget 

i betragtning, er der risiko for tæring og sprængninger af rør i fremti-

den. Formanden oplyser, at der har været 1-2 sprængninger inden for 

de sidste par år. 

 

Det anbefales, at 

 der foretages en destruktiv undersøgelse af vandrør for at præ-

cisere tilstanden. 

 der planlægges renovering/udskiftning af vandrør. Eventuelt 

sammen med rør for varme og faldstammer. 
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17. Bygning, tekniske anlæg og installationer - Varmesystem 

 

Foto: bt-34. 

FK-kode: bt.var.sam. 

Mængde: ikke oplyst. 

Levetid stigstrenge: 30-50 år. 

Skønnet restlevetid: 3-6 år. 

 

 
Foto: bt-32. 

Olietank. 

 
Foto: bt-11. 

Radiator med rustpletter.

 

Boligerne opvarmes med olie, bortset fra tre der opvarmes med gas. 

Som bekendt er det dyrt at opvarme med olie, og afdelingen har i den 

forbindelse undersøgt mulighederne for at konvertere til fjernvarme. 

Formanden oplyser, at det blev afvist af kommunen. Et naturgas fir-

ma har klaget over dette, da naturgasløsningen skulle være billigere. 

En konvertering til fjernvarme eller naturgas vil være en billigere løs-

ning, og med relativ kort tilbagebetalingstid. 

  

Radiatorer ses flere steder med rustpletter, som er tegn på tæring, og 

dermed begrænset restlevetid. 

 

Varmerørene er ligesom vandrørene, af ældre dato, og her må forven-

tes en begrænset restlevetid. 
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Det anbefales, at 

 der foretages en destruktiv undersøgelse af varmerør, for at 

præcisere tilstanden.  

 der planlægges renovering/udskiftning af varmerør, eventuelt 

sammen med rør for vand og faldstammer. 

 mulighederne for konvertering til fjernvarme eller naturgas un-

dersøges nærmere, inklusiv økonomiske konsekvenser.  

 

18. Bygning, tekniske anlæg og installationer - Ventilation 

 

Foto: bt-27. 

FK-kode: bt.ven.sam. 

Mængde: 16 stk. 

Levetid ventilationskanaler: 30-50 år. 

Skønnet restlevetid: 20-30 år. 

 

 
Foto: bt-23. 

Naturligt aftræk i køkken. 

 
Foto: bk-03. 

Friskluftsventil i ny dør.

 

Afdelingen er opført med naturligt aftræk fra køkkener. I baderum er 

der oplukkeligt vindue.  

Boligerne er forholdsvis store, og kan medføre begrænset luftskifte i 

rummene længst væk fra køkken, selvom køkkenet ligger centralt i 

boligerne. 

Det kan dog være en ”fordel” af vinduer af ældre dato, da disse ty-

pisk er mere utætte og kan hjælpe med tilførsel af frisk luft. 
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Såfremt afdelingen isætter nye vinduer og efterisolerer ydervæggene 

vil tilførsel af frisk luft begrænses betragteligt. Nye vinduer og døre 

bør derfor etableres med friskluftsventiler. 

Det vurderes, at det er begrænset hvor effektive aftrækket i køkkenet 

er.  

Det anbefales derfor at etablere mekanisk ventilation. Udsugning må 

kun ske fra ”forurenede” rum, køkken og bad, da der ikke må træk-

kes forurenet luft gennem opholdsrum. 

 

Aftrækningskanaler bør renses ca. hvert 5-7 år. 

Det var ved bestigelsen ikke muligt at se, hvordan føringen præcist er 

etableret. Man skal dog være opmærksom på, i forhold til en udskift-

ning/renovering, at ældre aftrækningskanaler kan indeholde asbest.  

 

Det anbefales, at 

 alternative ventilationsmuligheder undersøges. 

 der planlægges rensning af aftrækningskanaler. 

 

 

19. Bygning, inventar - Køkkener 

 

Foto: bi-02. 

FK-kode: bi. 

Mængde: 16 stk. 

Levetid køkken: 15-30 år. 

Skønnet restlevetid: 2-10 år. 

 

De fleste køkkener er fra afdelingens opførelse. Køkkener fremstår 

generelt pæne og vedligeholdte. Alderen taget i betragtning, kan der 

fremover komme øgede udgifter til renovering/udskiftning. 

Individuel modernisering via den kollektive råderet er en mulighed 

for udskiftning af køkkener. Det betyder, at afdelingen optager et lån 
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og lejerne frivilligt kan få fortaget en udskiftning mod en lejeforhøjel-

se, typisk over 20 år. Det giver ingen udgifter for afdelingen.

 

Det anbefales, at 

 undersøge muligheden for individuel modernisering via kollek-

tiv råderet. 

 

 

20. Bygning, inventar - Baderum 

 

Foto: bk-08. 

FK-kode: bi.bad. 

Mængde: 16 stk. 

Levetid baderum: 15-30 år. 

Skønnet restlevetid: 7-15 år. 

 

Generelt fremstår baderum i god stand. De varierer lidt, da nogle be-

boere har renoveret individuelt. Terrazzogulve fremstod i god stand. I 

de besigtigede boliger er bruseniche opført med fliser og klinker, og 

disse fremstod ligeledes i god stand. I baderum vil individuel moder-

nisering via kollektiv råderet også være en mulighed. 

 

Som nævnt under punkt 20 - ventilation, er vinduet den eneste venti-

lation i baderum. Der er set store fugtskader på disse vinduer, typisk 

pga. manglende udluftning efter bad. Dårlig udluftning kan medføre 

skimmel problemer. Det er dog ikke konstateret ved eftersynet. 

En løsning kan være at etablere mekanisk ventilation gennem faca-

den, eventuelt fugtstyret. 

 

Det anbefales, at 

 individuel modernisering via kollektiv råderet undersøges som 

en mulighed. 

 alternativ ventilation undersøges. 
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Baggrunden for det periodiske eftersyn 
 

Samtale og gennemgang med formanden 

Samtalen med Peter Sigsgaard er foretaget på ejendommen. Som 

baggrund for samtalen blev tjeklisten for det periodiske bygningsef-

tersyn gennemgået. 

 

Den indvendige registrering af enkelte tilfældigt valgte/typiske boli-

ger er foretaget sammen med formanden. Fællesfaciliteter og udearea-

ler m.m. er gennemgået i samarbejde med formanden. 

 

Opfølgning  
 

Rapportens modtagere 

Den færdige rapport fremsendes til: 

 

Driftsansvarlig: 1 eksemplar. 

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer: alle 

Organisationsbestyrelsesformand: 1 eksemplar. 

 

Opfølgning på det periodiske eftersyn 

Den driftsansvarlige har ansvaret for at gennemgå konklusionen af 

det periodiske eftersyn med afdelingsbestyrelsen. På baggrund af an-

befalingerne i eftersynet kan afdelingsbestyrelsen og den driftsansvar-

lige tilrette langtidsbudgettet og planlægge drifts- og vedligeholdel-

sesarbejderne, sådan som det passer bedst for afdelingen set i et læn-

gere perspektiv. 

 

 

Thomas Hay 

Driftssupport og – udvikling 

Februar 2015 



Bygningseftersynet tjekliste, dato: 20. marts 2015

Bygningsdele i terræn - Kode t Bemærkninger

Terræn, konstruktion - Kode tk Bemærkninger

Terræn Belægning, bump, cikaner tk.bel x

Terræn Bro tk.bro x

Terræn Hegn tk.heg Hegn fremstår nedslidte

Terræn Væg tk.væg x

Terræn Opfyld tk.opf x

Terræn Teknikgang tk.tek x

Terræn Trappe og rampe tk.tra Fliser på trapper ligge ujævnt

Terræn Tunnel tk.tun x

Terræn Særlig konstruktion tk

Terræn, tekniske anlæg / installationer - Kode tt Bemærkninger

Afløb Afløbssystem tt.afl.sam Flere steder tyder på brud. Generelt gamle

Adgang Adgangssystem tt.adg.sam x

Automation Automationsystem tt.aut.sam x

Belysning Vej- og pladsbelysning tt.bly.sam x

Elforsyning Elforsyningsanlæg tt.elf.sam x

Gas og luft Anlæg for gas og luft tt.gas.sam x

Kommunikation Kommunikationsanlæg tt.kom.sam x

Vand Vandsystem tt.vand.sam Gamle rør. Enkelte sprængninger

Varme Varmeanlæg tt.var.sam Gamle rør. Enkelte sprængninger

Terræn Særlig anlæg tt x

Terræn, inventar - Kode ti Bemærkninger

Terræn Affaldscontainer, -beholder ti.aff x

Terræn Borde og bænke ti.bor x

Terræn Kunstnerisk udsmykning ti.kun x

Terræn Legepladsudstyr ti.leg Planer om etablering på fælles areal x

Terræn Småbygninger ti.sby x

Terræn Sportspladsudstyr ti.spo x

Terræn Tavler/skilte/post/cykelstativer ti.tav x

Terræn Teknisk inventar, pullert ti.tei x

Terræn Særlig inventar ti x

Terræn, beplantning - Kode tb Bemærkninger

Terræn Buske, hæk, træer, græs mv x

Terræn Særlig beplantning x

Bygningsdele i bygning - Kode b

Bygning, konstruktion - Kode bk Bemærkninger

Bygning Altan bk.alt x

Bygning Altangang bk.alg x

Bygning Dækkonstruktion bk.dæk Beton - ikke ventileret 

Bygning Dør bk.dør Yderdøre slidte. Inderdøre gamle men ok

Bygning Fundament bk.fun x

Bygning Gulv bk.gul x

Afdeling:  6201 Kunstnerbyen
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Afdeling:  6201 Kunstnerbyen
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Bygning Kanaler, ingeniørgange bk.kan x

Bygning Karnap bk.kar x

Bygning Kvist bk.kvi x

Bygning Loft bk.lof Loft til kip. Enkelte steder nedsænket

Bygning Luger og lemme bk.lug x

Bygning Lyskasse bk.lys Afskalninger af beton. Skal renses

Bygning Overflade bk.ovf x

Bygning Port bk.por x

Bygning Rampe bk.ram x

Bygning Tagdækning bk.tad Lys eternit skiftet  ca. 1999

Bygning Tagkonstruktion bk.tak x

Bygning Tagterrasse bk.tat x

Bygning Trappe bk.tra Enkelte afskalninger. Algeberoet.

Bygning Væg bk.væg Kældre fugtige. Træfacader slidte

Bygning Vindue bk.vin Varieret. Gamle vinduer er meget slidte

Bygning , konstr. Særlig konstruktion bk x

Bygning, tekniske anlæg / installationer - Kode bt Bemærkninger

Adgang Adgangssystem bt.adg.sam x

Affald Affaldssystem bt.aff.sam x

Afløb Afløbssystem bt.afl.sam Faldstammer fremstår med rust enkelte steder

Automation Automationssystem bt.aut.sam x

Belysning Belysningsanlæg bt.bly.sam x

Beskyttelse Beskyttelsesanlæg bt.bes.sam x

Elforsyning Elforsyningsanlæg bt..elf.sam HFI. Ellers gamle. Muligvis stofledninger

Gas og luft Anlæg for gas og luft bt.gas.sam x

Kommunikation Kommunikationsanlæg bt.kom.sam x

Køling Køleanlæg bt.køl.sam x

Transport Transportsystem bt.tra.sam x

Vand Vandsystem bt.van.sam Gamle. Enkelte tæringer på 2 år

Varme Varmeanlæg bt.var.sam Olieopvarmet. Enkelte har gas

Vaskeri Vaskerimaskiner bt.vas.sam x

Ventilation Ventilationsanlæg bt.ven.sam Enhætter koblet på skorten. Gulve ikke ventileret

Tekn. anlæg Særlig anlæg bt x

Bygning, inventar - Kode bi Bemærkninger

Inventar Affaldscontainer, -beholder bi.aff x

Inventar Automater, mad / drikke bi.atm x

Inventar Av-udstyr bi.avu x

Inventar Badeværelse inventar bi.bad x

Inventar Beplantning bi.bep x

Inventar Brandslukker bi.bra x

Inventar El-radiator og apparater bi.elr x

Inventar Hårde hvidevarer bi.hvi x

Inventar Kunstnerisk udsmykning bi.kun x

Inventar Køkkeninventar bi.køk Fleste fra opførelsen. Men ok stand

Inventar Lamper, løse bi.lam x
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Afdeling:  6201 Kunstnerbyen
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Inventar Møbler bi.mød x

Inventar Skabe, gardarober m.v. bi.ska x

Inventar Skilte bi.ski x

Inventar Skærmvæg bi.skæ x

Inventar Tekstil bi.tet x

Særlig inventar bi x

Materiel - Kode m

Kørende - Kode mk Bemærkninger

Bil x

Cykel x

Fejemaskine x

Lift x

Plæneklipper, reng.maskine x

Rengøringsvogn x

Traktor x

Truck x

Særlig materiel x

Udstyr - Kode mu Bemærkninger

Affaldscontainer mu.aff x

Arbejdstøj mu.tøj x

Brandslukker på materiel mu.bra x

Gondol mu.gon x

IKT Computere, mobil mu.ikt x

Redskab mu.red x

Sikkerhedsudstyr mu.sik x

Stige mu.stg x

Stillads mu.stl x

Ukrudtsbrænder mu.ukr x

Vandbeholder mu.vbh x

Værktøj mu.væt x

Værnemidler mu.vær x

Udstyr Særlig udstyr mu x

Forbrugsvarer - Kode mf Bemærkninger

Rengøringsmidler mf.ren x

Smøremidler mf.smø x

Gødning, tøsalt, sprøjtemidler mf.gød x

Særlig x

Noter fra driften: Bemærkninger

Udarbejdet i samtale med:                 Formand Peter Sigsgaard                           Kendskab til ejendommen, antal år:

Vedligeholdelsstanden generelt: under middel

Driftsplanen, anvendelighed: ikke eksisterende

Større renoveringer: År:
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