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Indledning 
Grenhusene omfatter 158 boliger opført som socialt boligbyggeri. 
Bebyggelsen er opført i 1958 som tæt lav bebyggelse med gårdhaver mellem de enkelte 
boliger. 
Ydervægge er udført i 40 mm betonelementer, og tagkonstruktion er bjælkespær med 
tagpapdækning. 
 
Rapporten omfatter en overordnet tilstandsvurdering af bebyggelsen. 
For udvalgte bygningsdele vurderes tilstand og restlevetid. Hvor det kan være aktuelt, 
beskrives forslag til forbedringer, som kan nedbringe energiforbruget og/eller vedligeholdelse. 
 
Planlagt vedligehold er beskrevet for bygningsdele, som kræver løbende vedligehold.  Udgifter 
til akut vedligehold er ikke medregnet. 
 
Håndværkerudgifter til forbedringer er kalkuleret i henhold til V&S prisbøger. De aktuelle 
håndværkerudgifter kan variere en del i forhold til overslagsberegninger. Evt. udgift til 
projektering og administration er ikke medregnet.  Alle priser er inkl. moms. 
 
I beregninger af energibesparelser er det forudsat at eksisterende isolering er udført korrekt. Da 
der i praksis kan forekomme store kuldebroer, kan den endelige besparelse vise sig at være 
større en beregnet. 
Tilbagebetalingstid er beregnet ved nuværende energipriser. Der er således ikke taget højde 
for stigende energipriser. 
 
Flg. bygningsdele er gennemgået: 

- Ydervægge og sokler. 
- Tage, herunder sternkanter. 
- Gulve. 
- Vinduer og døre. 
- Hovedvandledning. 
- El installationer i bolig. 
- Kloak vurderes særskilt på baggrund af TV-inspektion. 

 
Bebyggelsen består af 2 typer boliger: 
I A huse er bad og Bryggers placeret i den lave bygning. 
I B huse er bad og bryggers placeret i den høje bygning. 
 
Organisation: 
Ejer: 
Hvidovre almennyttige Boligselskab 
 
Administrator: 
DAB  
Finsensvej 33 
2000 Frederiksberg   
 
Rådgiver: 
Ingeniørfirmaet Okholm ApS 
Gl. Hareskovvej 301 
3500 Værløse 
Tlf. 44986611 
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Konklusion: 
 
Bygninger er overordnet i god vedligeholdelsestilstand. 
Nogle bygningsdele nærmer det sig dog levetids udløb.  
Isolering af bygninger er ikke tidssvarende. Mangelfuld isolering medfører øget energiforbrug 
samt mindsket komfort. 
 
Tage:  
Tagpaptage er nedslidte og bør skiftes inden for en 5 års periode. 
Isoleringen (100+50 mm) er ikke tidssvarende, men da ekstra isolering er meget kostbar, er 
dette næppe rentabelt. 
Isolering er tilstrækkelig til at sikre en rimelig komfort. 
 
Ydervægge, beton:  
Betonelementer fremstår med enkelte mindre skader. Betonprøve viser at betonens evne til at 
beskytte armering mod korrosion er forsvundet. Det kan forventes, at antallet af betonskader 
stiger væsentligt. 
Isolering af ydervægge er meget ringe. Det bør overvejes at efterisolere ydervægge. En 
efterisolering vil samtidig beskytte betonen mod fortsat nedbrydning. 
 
Gulve: 
Tilstand af parketgulve varierer fra bolig til bolig.  
Gulve er ikke isoleret optimalt. Det vurderes dog ikke at være rentabelt at efterisolere gulve. 
Såfremt ydervægge og sokler isoleres, vurderes det at den eksisterende isolering af gulve vil 
sikre en rimelig komfort. 
 
Vinduer og døre: 
Flertallet af vinduer og døre er udskiftet inden for 15 år.  
Vinduer er i god stand. Trævinduer bør malerbehandles snarest og herefter ca. hvert 8 år. 
Det bør overvejes at udskifte vinduer med enkeltlagglas (bad og bryggers) til vinduer med 
energiglas. 
 
Hovedvandledning: 
Der har været en den del utætheder på hovedvandledning. Antallet af rørskader bør holdes 
under observation. Det må påregnes at ledninger bør skiftes snarest. 
OBS ved udskiftning af vandledninger skal det sikres, at der fortsat er jording af el-
installationer. 
 
Varmtvandsforsyning: 
Varmt vand opvarmes med el-varmtvandsbeholder i hver bolig. 
Ændring af varmtvandsproduktion til fjernvarme vil kræve, at der udføres nye føringsveje samt 
helt ny varmecentral. Det vurderes, at det ikke er rentabelt at ændre varmtvandssystemet. 
 
El-installationer: 
Jordforbindelse er tilsluttet til vandledning. Fordi vandledninger flere steder er udskiftet til 
plastrør er det usikkert om jordforbindelsen fungere korrekt i alle boliger. Jordforbindelse bør 
gennemgås i alle blokke hvor hovedvandledning er udskiftet. 
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 (21)1 Ydervæg: 
 
40 mm betonelement. 
40 mm glasuld 
4,2mm Svedexplade. 
 
Tilstandsvurdering: 
Overflader på beton er i det store og hele intakt. 
På ca. 4 boliger var der områder af ca. et par m² hvor overfladen på betonen var vasket ud 
(overfladen er ru. Stentilslag er synlig). 
I bolig nr. 139 fandtes i alt 3 skader på beton. 
 
I forbindelse med tilstandsvurdering er udført en prøve på karbonatiseringsdybde. 
Prøve viser at betonelementet er karbonatiseret i ca. 18 mm dybde. 
På prøven svarer dette til armeringens dæklag (40 mm beton med armering ca. i midten). 
Armeringen er således ikke længere beskyttet mod korrosion. Der er begyndende korrosion af 
armering i prøve. 
 
Der er udtaget 20 stk. boreprøver som er undersøgt for karbonatisering af VBM laboratoriet.  
Prøver viser at flertallet af vægelementer karbonatiseret i et omfang så armeringen ikke 
længere er beskyttet mod korrosion. 
 
Forslag til drift: 
Simpel vedligehold: 
Skader på beton udbedres løbende: 

- Armering afrenses. 
- Der påføres betonklæber. 
- Skader lukkes med reparationsbeton. 

 
Efterisolering (forslag 1): 

- Større skader på beton udbedres. 
- Der efterisoleres med facadesystem som Rockwool vision eller Hefa. Isolering føres 

min. 300 mm under terræn. (det anbefales at isolering under terræn udføres i 
polystyren). 

- Der afsluttes med facadepuds. 
 
Efterisolering (forslag 2). 

- Større skader på beton udbedres. 
- Der efterisoleres med 100 mm isolering i træskeletskonstruktion. Sokkel isoleres med 

polystyren og pudses. 
- Der afsluttes med pladebeklædning som Rock-Panel. 

 
Fugtbeskyttende behandling. 
 
Ydervægge kan behandles med fugtbremsende membran som f.eks. Dynasylan i-B. 
Behandlingen gør betonen næsten vandtæt og vil mindske risikoen for korrosion i armeringen. 
 
Økonomi: 
Årlig besparelse ved efterisolering: 400.000 kr. pr. år. 
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Efterisolering forslag 1: 
Håndværkerudgifter ca. 10.000.000 kr. 
Tilbagebetalingstid 25 år. 
Rentabilitet i henhold til BR2010:  400.000*40 / 10.000.000 = 1,6 > 1,33.  
Efterisolering er således rentabel i henhold til BR2010.  
Efterisolering forslag 2: 
Etablering ca. 11.750.000 kr. 
Tilbagebetalingstid 29 år. 
Rentabilitet i henhold til BR2010:  400.000*40 / 11.7500.000 = 1,36 > 1,33.  
Efterisolering er således rentabel i henhold til BR2010. 
 
Fugtbeskyttende behandling 
Behandling med Dynasylan i-B 800.000 kr. 
 
 
Kommentarer: 
Ydervægge er kun isoleret med 50 mm mineraluld og med mange kuldebroer. Mineraluld er fra 
byggeriets opførelse og dets evne til at isolere er begrænset. 
Besparelsen ved efterisolering kan således være væsentligt større en beregnet. 
Der vil optræde kuldestråling fra ydervægge på grund af mangelfuld isolering. Ved en evt. 
efterisolering vil der ikke alene opnås en besparelse men samtidig en bedre komfort. 
 
Ydervægge er udført uden dampspærre. Der er risiko for kondens i konstruktionen med risiko 
for skimmelsvamp til følge. 
Diverse fotos fra undersøgelser af ydervægge viser dog ingen tegn på skimmelsvamp. 
 
Jf. rapport fra VBM laboratioret er flertallet af vægelementer karbonatiseret. Det vil sige at 
betonen PH-værdi er ændret på grund af udvaskning. Betonen har dermed mistet sin evne til at 
beskytte armeringen mod korrosion.  
På grund af karbonatisering kan vedligeholdelsesudgift til drift af betonelementer stige markant. 
 
Såfremt ydervægge efterisoleres udvendigt vil beton og armering være beskyttet mod vejrliget 
og samtidigt være på den varme side af isoleringen.  
Armering og beton vil dermed være beskyttet mod yderligere nedbrydning. 
 
VBM laboratoriet har august 2011 målt karbonatiseringsdybden på 20 betonelementer samt 2 
stk. søjler. 
I 17 ud af 20 prøver på vægelementer er betonen karbonatiseret i et omfang så betonen ikke 
længere beskytter armeringen mod korrosion. 
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Foto vedr. (21)1 Ydervæg: 
 

 
Betonplade testet med en opløsning af 1% phenolphthalein i ethanol. 
 

 
Betonvæg, hvor korrosion i armeringen har bortsprængt betonen. 
I gårdhaven ved bolig 139. 

Armering med begyndende korrosion 

Karbonatiseret beton 

Ikke-karbonatiseret beton.
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(21)2 Facade mod gårdhave: 
 
Konstruktion: 
40 mm betonelement. 
40 mm glasuld 
4,2mm Svedexplade. 
Lægteskelet. 
Mineraluld. 
Træbeklædning klinkedækning. 
 
Kommentarer: 
 
Efterisolering er ikke rentabelt. 
 
Tilstandsvurdering: 
 
Træværk er intakt og vel vedligeholdt. 
 
Forslag til drift: 
 
Træværk malerbehandles ca. hvert 8 år.  
Træværk malerbehandles af beboerne. 
 
Ved korrekt vedligeholdelse er restlevetiden over 30 år. 
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Foto vedr. (21)2 Facade mod gårdhave: 
 

 
Efterisoleret vestvendt facade på bolig 43. 
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(21)3 Let facade (højtsiddende): 
 
Høvlede brædder med fjer og not. 
 
Kommentarer: 
 
Let facade ved soveværelser er uisoleret (vender ind mod tagrum). Efter efterisolering af taget i 
1984 er tagrum principielt opvarmet, og let facade bør efterisoleres. 
Øvrige dele af let facade er isoleret med 50 mm mineraluld. 
 
Tilstandsvurdering: 
 
Let beklædning er udført i profilbrædder.  
Bræddebeklædning er kraftigt udtørret. Mange brædder er vindskæve og der er mange 
vindridser (særligt udtalt på sydvendte facader). Der ses ingen rådskader. 
 
Det vurderes at sydvendt beklædning bør  udskiftes inden for 5 år.  
Det vurderes at den øvrige beklædning bør udskiftes inden for 10-15 år.  
 
Forslag til drift: 
 
Vedligeholdelse (såfremt beklædning ikke skiftes): Malerbehandling ca. hver 8 år. 
 
Forslag til forbedring: 
Efterisolering ved soveværelse, (158 stk. af 5m²) 
Dampspærre. 
Skelet for fastholdelse af isolering. 
100-200 mm mineraluld. 
Vindspærre. 
15 mm luftspalte. 
Bræddebeklædning som eksisterende. 
 
Alternativt forslag til forbedring: 
Al let beklædning udskiftes til vedligeholdelsesfri pladebeklædning som f.eks. Rock-Panel. 
Efterisoleres med 100 mm mineraluld. 
 
Økonomi: 
Simpel vedligehold: 
Malerbehandling: 1900 m² afvaskning, grunding og færdigstrygning 200 kr./m² i alt 380.000 kr.  
 
Forslag til forbedring: 
Efterisolering og ny beklædning ved soveværelser, etablering i alt 1.350.000 kr.   
Besparelse ved efterisolering af vægge ved soveværelser.: 28.000 kr. pr. år. 
Tilbagebetalingstid 48 år. 
Rentabilitet i henhold til BR2010 40*28.000/1.000.000 = 1,12 < 1,33. 
Efterisolering er ikke rentabel (Mindsket vedligeholdelse ikke indregnet). 
 
Alternativt forslag til forbedring: 
Komplet ny pladebeklædningn samt isolering: 1900  m² af 1690 kr. m² i alt 3.240.000 kr.  
Årlig besparelse: 145.000 kWh svarende til 90.000 kr. Tilbagebetalingstid er 36 år. 
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Foto vedr. (21)3 Let facade ved soveværelse: 
 

 
Højtsiddende uisoleret let facade ved soveværelse i gårdhave ved bolig 29. 
 

 
Højtsiddende uisoleret let facade ved soveværelse. 
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(27) Tag: 
 
Tagkonstruktion som bjælkespær. 
 
Oprindeligt udført som koldt ventileret tag. I forbindelse med efterisolering i 1985 er taget blevet 
ændret til et varmt tag uden ventilation. 
 
Svedex loftsplader 
50 mm Rockwool batts (årg. 1958). 
75x150 bjækespær 
Ru.pl. brædder. 
Tagpap og isolering jf. (47)1. 
 
Inspektion ikke mulig 
 
Der er ingen planlagt drift for bygningsdelen. 
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Tegning vedr. (27) Tag 
 

 
Snit i tagkonstruktion. 
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(31)1 Hoveddør: 
 
Malerbehandlet trædør med sideparti. Udskiftet ca. 1980. 
 
Tilstandsvurdering: 
 
Hoveddøre er generelt intakte og vel vedligeholdte. 
 
Forslag til drift: 
 
Hoveddøre malerbehandles af beboerne. 
 
Lukkefunktion og gummilister vedligeholdes løbende. 
 
Ved korrekt vedligeholdelse vurderes levetiden at være mere end 20 år. 
 
Kommentar: 
 
Flere beboere klager over kulde fra gulvet foran hoveddør. 
 
Det vurderes at forholdet skyldes at gulv og sokkel er støbt i beton uden kuldebrosisolering.  
I forbindelse med en evt. facadisolering kan der påmures 50 mm lecasokkel ved dør. Dette vil i 
nogen grad afhjælpe problemet.  
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Foto vedr. (31)1 Hoveddør: 
 

 
Sideparti ved bolig 1. 
 

 
Sideparti - bolig 45. 
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(31)2 Normalvindue i opholdsstue: 
Malet træ. Udskiftet ca. 1996. 
 
(31)3 Normalvindue i soveværelse: 
Malet træ. Udskiftet ca. 1996. 
 
Tilstandsvurdering: 
 
Alle vinduer er intakte. Malerbehandling er i det store og hele intakt. 
Vinduerne er ikke malerbehandlet i 15 år. Vinduer bør malerbehandles snarest.  
 
Forslag til drift: 
 
Malerbehandling ca. hvert 8 år. 
 
Ved korrekt vedligeholdelse vurderes restlevetiden at være mere end 20 år. 
 
 
 
 
(31)4 Vindue i køkken: 
Træ/alu vindue. Tophængt. Udskiftet ca. 2000. 
 
(31)5 Vindue i bad i bolig type B (højtsiddende). 
Træ/alu vindue. Tophængt. Udskiftet ca. 2000. 
 
 
Tilstandsvurdering: 
 
Alle vinduer er intakte 
 
Forslag til drift: 
 
Der påregnes ingen vedligehold inden for en 10 års periode. 
Ved korrekt vedligeholdelse vurderes restlevetiden at være mere end 20 år. 
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(31)6 Vindue i bryggers og bad (i bad kun i bolig type A): 
 
Trævindue 1-lag glas med jalousi. Tophængt. Originalt fra byggeriets opførelse. 
 
Kommentarer: 
 
Vinduer er placeret bag jalousi og er således beskyttet mod vind og vejr.  
Flertallet af vinduer har ikke været malerbehandlet i mange år. 
 
Udskiftning vil bedre komforten i boligen. En del beboere klager over kuldestråling fra vinduer i 
bad/bryggers. 
 
Tilstandsvurdering: 
 
Jalousi er intakte. Flertallet dog meget udtørrede med en del vindridser. 
Vinduer er intakte, der ses ingen råd. Enkelte vinduer er noget udtørrede med vindridser. 
 
Forslag til drift: 
 
Jalousi og vinduer malerbehandles snarest. Herefter malerbehandles hvert 8 år. 
 
Forslag til forbedring: Alle vinduer udskiftes til træ/alu vindue evt. med matteredere ruder. 
237 stk. a. 0,9 m². 5500 kr. stk. 
 
Økonomi: 
 
Håndværkerudgifter ved udskiftning af vinduer:   1.300.000 kr.  
Årlig besparelse ved udskiftning af vinduer  50.000 kr. 
Tilbagebetalingstid     26 år. 
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(31)7 Havedør: 
Original fra byggeriets opførelse. Ruder er blevet udskiftet med termoruder. 
Enkelte døre er udskiftet ca. 1995. 
Havedøre udskiftes løbende. 
 
Tilstandsvurdering: 
 
Døre er generelt nedslidte. 
Træværk er intakt, dog meget udtørrede. 
Enkelte rådne glaslister. 
 
Forslag til drift: 
 
Havedørene udskiftes løbende. 
 
Havedøre malerbehandles og rådne glaslister udskiftes snarest. 
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(37)1  Sternkanter: 
 
18 mm krydsfiner. 
Sternkapsel i aluminium. 
 
Kommentarer: 
 
Sternkanter i x-finer kræver løbende vedligeholdelse. Det kan overvejes at udskifte sternkanter 
til et materiale som ikke kræver vedligeholdelse. F.eks. i forbindelse med udskiftning af 
tagbeklædning. 
 
Tilstandsvurdering: 
 
Alle sternkanter er intakte. Der ses ingen delaminering eller svelning. 
Der blev målt træfugt på ca. 14-16%. 
Sternkanter fremtræder med meget uensartet overflade. Malingen skaller af mange steder. 
Dele af sternkanter malerbehandles af beboerne.  
Dele af sternkanter er malerbehandles af foreningen. 
 
Forslag til drift: 
 
Simpel vedligehold: Malerbehandling hvert 8 år.  
 
Forslag til forbedring:  
Afdækning af sternkanter med vedligeholdelsesfri beklædning som f.eks. Rock-Panel colours. 
 
Økonomi: 
 
Malerbehandling: 1900 m² afvaskning, grunding og færdigstrygning 100 kr./m² i alt 190.000 kr.  
(Eksisterende maling skaller kraftigt og er ikke velegnet som underlag for malerbehandling). 
 
Ny pladebeklædning: 1900  m² af 800 kr. m² i alt 1.520.000 kr.  
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Foto vedr. (37)1 Sternkanter: 
 

 
Stenkant ved bolig 23. 
 

 
Stenkant ved bolig 29 med afskalninger af maling. 
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(37)2 Tagrender: 
 
PVC tagrende. Udskiftet ca. 1984. 
 
Kommentarer: 
 
En del endebunde er defekte.  
 
Tilstandsvurdering: 
 
Tagrender er intakte og fremstår med naturligt slid. 
En del tagrender har bagfald. 
Et enkelt sted manglede en endebund på rende. 
 
Forslag til drift: 
 
Defekte endebunde/render udskiftes løbende 
 
Rest levetid ca. 10 år.  
Tagrender kan med fordel udskiftes samtidig med tagpapbelægning. 
Render udføres i grå PVC med konsoljern. 
Nedløb udføres i galvaniseret stålrør. 
 
Økonomi: 
 
Udskiftning af tagrender og nedløb: 1.375.000 kr. 
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Foto vedr. (37)2 Tagrender: 
 

 
Tagrende med manglende endebund ved bolig 1. 
 
 

 
Tagrende ved bolig 113. 
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(42)1 Vægbeklædning i badeværelse: 
 
40 mm Swedexplade. Malerbehandlet. 
I flere boliger er der monteret flise- eller træbeklædning i badeværelser. 
 
I to boliger var der udført fortsatsvæg med 50 mm gasbeton på ydervægge. 
 
Tilstandsvurdering: 
 
I en bolig var der store revner i flisebeklædning på badeværelse. Skyldes bevægelser mellem 
elementsamlinger. 
 
Forslag til drift: 
 
I forbindelse med udskiftning af vægbeklædning udføres 50 mm fortsatsvæg af gasbeton. 
Vægge beklædes med glasvæv og malerbehandles. 
I brusekabine udføres flisebeklædning med vådrumssikring. 
I henhold til By og Byg anvisning 200 skal flisebeklædning føres 500 mm ud på hver side af 
bruseniche.  
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Foto vedr. (42)1 Vægbeklædning i badeværelse: 
 

 
Revnet flisebeklædning på badeværelse i bolig 113. 
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 (43)1 Gulv i bolig: 
 
200 mm slagger. 
80 mm grovbeton. 
50x50 strøer på opklodsning. 
25 mm bøgeparket. 
 
Tilstandsvurdering: 
 
I en enkelt bolig er der revner i samlingerne mellem stavene.  
 
Ellers intakte, fremtræder med naturligt slid. 
 
Forslag til drift: 
 
Beboerne vedligeholder gulve løbende. 
 
Efterisolering:  
Gulve og strøet fjernes. 
Vægge understøbes/klodses op. 
Der udlægges 10-20 mm afretnings sand. 
50 mm polystyren. 
Flydende gulv min. 22 mm (alternativt, gulvspånplade samt 15 mm gulv). 
 
Økonomi: 
 
Årlig energibesparelse ved efterisolering af gulv: ca. 50.000 kWh. 
Årlig besparelse ved efterisolering af gulve 31,500 kr./år. 
 
Håndværkerudgifter ved efterisolering af gulve: min. 7.500.000 kr. 
 
Tilbagebetalingstid er mere en 200 år. 
 
 
Kommentarer: 
 
Isoleringsværdi af slagger er noget usikker. I henhold til foreliggende tabelværdier svarer 
isoleringsværdien nogenlunde til Lecanødder. Den samlede U-værdi er 0,41 W/m² skønnes 
ikke at være så lav, at det i sig selv vil give anledning til komfortproblemer. 
Derimod er sokkel udført helt uden kuldebrosisolering.  Kulde fra soklen spreder sig ud over 
gulvet. 
Det vurderes at en isolering af ydervægs sokkel vil hæve gulvtemperaturen væsentligt. 
 
 
Se kommentar vedrørende slagger under punkt (43)2. 
 
 



Grenhusene 
 Side: 26 af 37 
Tilstandsrapport Dato 17.05.2011:  Rev. d. 18.08.2011  
 
 

Foto vedr. (43)1 Gulv i bolig: 
 

 
Revne i samlingen mellem stavene i bolig 47. 
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(43)2 Gulv i bad og bryggers: 
 
200 mm slagger. 
80 mm grovbeton. 
Ca. 50 mm terrazzo. 
 
Kommentarer: 
 
I henhold til eksisterende tegninger er der udlagt 200 mm slagger som kapillarbrydende lag. 
Visse typer slager kan medføre store skader i forbindelse med opfugtning, fordi slaggerne 
udvider sig. 
 
Det er i flere tilfælde konstateret, at jorden er sunket væk under terrændækket. Sammensunket 
jord kan evt. skyldes at slagger er af dårlig kvalitet. 
 
Tilstandsvurdering: 
 
Bygherre oplyser at der generelt kan konstateres en del revner i bryggersgulve samt få revner i 
badeværelser. 
 
Der er ikke i forbindelse med tilstandsvurdering konstateret sætningsskader på grund af 
sammensunket jord. 
 
Forslag til drift: 
 
Der udføres løbende flisebelægning i badeværelser, f.eks. i forbindelse med fraflytninger. 
 
Gulvafløb udskiftes til type med membrankrave. 
Der udlægges vandtæt membran som føres 100 mm op ad vægge. 
Der udføres flisebelægning. 
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Foto vedr. (43)2 Gulve i bad og bryggers: 
 

 
Terrazzogulve i bad og bryggers i bolig 139. 
 

 
Ophugning af terrazzogulv i forbindelse med renovering i bolig 42. 
Der træffes slagger under betonpladen. 
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(47)1 Tage, overflader: 
Oprindelig tagpap. 
90 mm trykfast isolering. 
Underpap PF2000. 
Overpap PF400 
 
Tilstandsvurdering: 
 
Tagpapdækning stammer fra ca. 1984. En stor del af skiferbelægning er nedbrudt.  
Manglende skiferbelægning medfører hurtigt nedbrydning af selve tagpappen, fordi, at 
tagpappen mister sin beskyttelse mod UV-stråling. 
Der er enkelte mindre dampbuler. Alle større dampbuler er udbedret inden for de seneste år. 
Trykfast isolering synes fast og skønnes at være intakt. 
Der bør udføres ny tagpapbelægning inden for maksimalt 5 år.  
 
Fugt skanning af tage (udført august 2011 af BMT A/S) viser, at isoleringen generelt er tør, men 
at der i 8 ud 20 boliger findes små områder som er opfugtet.  
Opfugtning er primært konstateret ved sternkant og skyldes formentlig utætheder i 
inddækningen ved sternkant. 
I opfugtede områder skal eksisterende overpap og isolering udskiftes. 
Umiddelbart inden udllægning af tagpap bør der udføres fugtskanning af samtlige tage. 
 
Forslag til drift: 
 
Simpel vedligeholdelse: Udlægning af ny overpap. 
Eksisterende tagflade afrenses, evt. buler opskæres og nedsømmes. 
Den rengjorte flade stryges med asfalt grunder. 
Der påsvejses ny overpap som Icopal mono 550P. 
Sternkapsler udskiftes. 
 
Forslag til forbedring: Efterisolering med ny isolering og 2 lag tagpap. 
Eksisterende tagpapbelægning og isolering fjernes. 
Den oprindelige tagpapbelægning udbedres. 
Alle sternkanter nedtages. 
Der monteres nye og højere sternkanter. 
Der oplægges 200 mm trykfast isolering. 
Der udlægges 2 lag pap. 
Der monteres nye sternkapsler. 
 
Økonomi: 
 
Vedligeholdelse jf. forslag 1: 3.5500.000 kr.  
Efterisolering jf. forslag 2: 13.750.000 kr.  
 
Årlig besparelse ved efterisolering:  100.000 kr.  
Tilbagebetalingstid: Mere end 100 år. 
Rentabilitet i henhold til BR2010:  
100.000*40 / (13.750.000-3.100.000) = 0,38 < 1,33  
Ekstraisolering er ikke rentabel i henhold til BR2010. 
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Foto vedr. (47)1 Tage, overflader 
 

 
Tagbelægning med mindre dampbuler på bolig 1. 
 

 
Nedbrudt skiferbelægning på bolig 23. 
 

 
Udbedring af dampbule på bolig 42. 
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(50)1 Kloak: 
 
Kloaksystem er udført som fællessystem med naturligt fald. 
I hver afløb fra gulvafløb i badeværelse samt køkkenvask er ført til fedtbrønd som også optager 
tagvand. 
 
Ledninger er betonrør. 
 
Tilstandsvurdering: 
 
 
Iølge TV-inspektion er kloakledninger noget nedslidte. Særligt bemærkes: 
 
En del fedtbrønde er defekte. Fedtbrønde udskiftes løbende. Det må påregnes at der skal 
udskifte 5-10 fedtbrønde om året(antallet kan stige med årene). 
 
På Ledninger fra fedtbrønd til køkken er ledningernes overflade nedbrudt. Dette medfører risiko 
for tilstopninger da overfladen er ru.  
Såfremt kloakledninger er for ”tyndslidte” er der risiko for, at ledningerne bryder sammen i 
forbindelse med en evt. strømpeforing.  
 
Forslag til drift: 
 
Det kan anbefales at lade ledninger fra fedtbrønd til køkkenvask strømpefore snarest da en evt. 
udskiftning af ledninger vil være meget dyr.  
 
Budget:  
 
Udskiftning af rensebrønd: 22.500 kr. stk.  
 
Strømpeforing af ledninger fra fedtbrønd frem til køkkenvask: 158 stk. 2.400.000 kr. (såfremt 
alle ledninger fores samtidig). 
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(53)1 Brugsvand hovedforsyning: 
 
Hovedforsyning er ført under loft i den lave del af bygninger type A. 
De oprindelige ledninger er udført i galvaniseret stål. 
Flere ledninger er udskiftet til plastrør. 
 
Varmt brugsvand produceres lokalt i elektrisk VVB. 
 
Kommentarer: 
 
Vandledninger udskiftes til plastrør. På grund af spærkonstruktionen kan der ikke oplægges 
metalrør i lange længder. 
 
Elektriske VVB udskiftes løbende. Ca. 4 stk. om året. 
 
Forslag til drift: 
 
Ledninger udskiftes løbende til PEX rør. 
 
Alternativ: 
 
Der udføres ny tagkonstruktion på den lave bygning til føring af vand og varmerør. 
 
Hovedføring for vandrør udskiftes.  
Der trækkes ny varmtvandsrør tilsluttet eksisterende varmeforsyning i Bredalsparken. 
El-varmtvandsbeholder nedlægges. 
 
Økonomi: 
 
Udskiftning af koldtvandsledninger: 2.000.000 kr. 
Nye varmtvandsledninger:  5.125.000 kr. 
Tagkonstruktion: 7.500.000 kr. 
Jordledninger for varmt brugsvand : 750.000 kr. 
 
Varmtvandsforbrug for 158 boliger á 2 personer er 315.000 kWh 
 
Pris opvarmning med el = 630.000 kr.  
Pris opvarmning med fjernvarme 190.000 kr.  
 
Besparelse ved opvarmning med fjernvarme 440.000 kr. år.  
 
Tilbagebetalingstid: 35 år. 
 
Rentabilitet i henhold til BR2010: 40*440.000/15.375.000 = 1,14 < 1,33.  
Udførelse af tagkonstruktion samt overgang til opvarmning med fjernvarme er ikke umiddelbart 
rentabel. 
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(53)2 Brugsvandsledninger i bygning: 
 
Ledninger er udført i galvaniseret stål.  
Ført over loft i bryggers/bad, samt i installationsskakt i køkken. 
 
Kommentarer: 
 
Galvaniserede stålrør udskiftes løbende til PEX rør. 
 
Det må forventes at galvaniserede stålrør har en rest levetid på ca. 10-15 år. Antallet af 
rørskader bør følges nøje. 
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(63)1 El: 
 
Kabler føres generelt i kabelkanal på væg (under loft). 
Kabling generelt i originale stofledninger. Dele af kabelføring er udskiftet. 
 
Kommentar: 
 
Generelt er komfurer forsynet med 5x1,5² ledninger med 10A sikring. 
Der er risiko for at sikringer slår fra på grund af overbelastning (der er ingen sikkerhedsrisiko). 
Det er vigtigt at beboerne ikke udskifter sikringer til sikringer med mere end 10A. 
Komfurer bør forsynes med 5x2,5² ledninger og 16A sikring. 
 
Såfremt stofledninger ikke overbelastes vil ledningerne kunne bevare deres funktion i mange år 
fremover.  
 
Forslag til drift: 
 
Det kan anbefales at lade en el-installatør udføre et sikkerhedschek i udvalgte boliger med 
særlig fokus på løse/dårlige forbindelser og manglende jordforbindelse. 
 
Økonomi: 
 
Komplet kabling kan udskiftes for ca. 15.000 kr.  
Det kan anbefales at lade 1-2 firmaer udføre en komplet udskiftning og ud fra denne udskiftning 
afgive en fast pris. 
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Bolig nr. 1: Stikkontakt afmonteret. Stofledninger. 
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(63)2 El-tavler: 
 
Eltavler af varierende alder. 
Alle tavler er forsynet med HFI fejlstrømrelæ. I enkelte boliger er der HPFI fejlstrømsrelæ. 
Flertallet af boliger er udført med fælles nul. 
I 2 ud af 10 boliger var hovedskærmen på kabler afisoleret uden for tavlen. 
 
Kommentarer: 
 
Når dele hovedvandledninger udskiftes til plastrør vil alle boliger som kommer efter plastrøret 
være uden jordforbindelse fordi, plastrøret ikke er ledende. 
Hovedvandledning er udskiftes i alle blokke på nær 4. Flertallet at boliger/el-installationer må 
derfor påregnes at være uden jordforbindelse. 
 
I en enkelt bolig kunne det konstateres, at en jordforbindelse var afbrudt. Jordforbindelsen var 
tidligere sluttet til vandrør ført under loft. I forbindelse med udskiftning af vandrør til PEL-rør er 
tilslutning af jordledning koblet fra.  
 
Tavler er udført med fælles nul. Fælles nul medfører risiko for, at spændingen i systemet øges 
til 400 V ved fejl på en gruppe. Dette vil medføre, at tilsluttede installationer kan ”brænde af”. 
Det skal pointeres at opbygning med fælles nul er lovlig, men opbygningen er 
uhensigtsmæssig. 
 
I dag er der krav om at der skal monteres HPFI fejlstrømsrelæ. Funktionsdygtige eksisterende 
HFI relæer må dog fortsat benyttes (HPFI fejlstrømsrelæ reagere hurtigere end et HFI relæ). 
 
Kablers hovedskærm må ikke være afisoleret udenfor tavlens afskærmning. 
 
Forslag til drift: 
 
Det sikres generelt, at der er en funktionsdygtig jordforbindelse i alle boliger. 
I blokke hvor vandledninger er udskiftet bør jordforbindelse i samtlige boliger gennemgåes af 
el-installatør. 
 
Ved fraflytning samt i boliger hvor manglende jordforbindelse giver problemer etableres 
jordspyd. 
 
I forbindelse el-arbejder i bolig eller ved fraflytning vurderes det om el-tavler bør udskiftes. 
 
Økonomi: 
 
Jordspyd 1600 kr. pr. bolig. 
 
Gruppe-tavle kan udskiftes for ca. 5000 kr. pr. stk.  
 
Det kan anbefales at lade 1-2 firmaer udføre en komplet udskiftning i en bolig og ud fra denne 
udskiftning afgive en fast pris. 
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El-tavle i nr. 42. 
Kabler er ikke fastholdt korrekt med bøjler. 
Hovedskærm er afisoleret uden for tavlens dæksel (ulovligt). 
Fælles nul. 
 

 
Bolig nr. 23: Jordforbindelse er koblet fra.  


