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FORORD  

I henhold til indgået rådgiveraftale af marts 2014, er der foretaget bygge-

teknisk gennemgang af AB Frydenhøjparken, beliggende på Frydenhøjpar-

ken 23 - 253 i Hvidovre. Gennemgangen indgår som forundersøgelser til 

kommende forventet renoveringsprojekt. 

 

Rapporten er udarbejdet af AI a/s, Drifts- og Vedligeholdelsesafdeling samt 

medvirkende underrådgivere ved FORCE Technology for bistand ved rør-

analyser og ved firmaet Kurt Andersens Termografi A/S, som har varetaget 

termografiundersøgelser i udvalgte lejligheder. 

Overordnet tidslinje med de vigtigste årstal: 

 

1980 Frydenhøjparken opføres 

1994 
Ny tagkonstruktion etableres. Fladt tag ændres til tag med 

hældning og tagbeklædning udført med bølge eternit. 

2016 
A/B Frydenhøjparken undersøges byggeteknisk med henblik 

på helhedsplan 

 

Formålet for opgaven er at danne et overblik over A/B Frydenhøjparkens 

samlede byggetekniske tilstand for beslutningsgrundlag til gennemførelse 

af et samlet renoveringsprojekt for bebyggelsen. 

 

Afrunding af rapporteringen indeholder endvidere budgetark til brug for 

Landsbyggefondens og Hvidovre Kommunes videre behandling. 

 

AI a/s, 2016.  
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0) ORIENTERING/GENERELLE OPLYSNINGER 

0.1 Bebyggelsens data 

Bebyggelsen er beliggende på Frydenhøjparken nr. 23-253 og består pri-

mært af 2 etagers bygninger med krybekælder. 

Samlet indeholder bebyggelsen i alt 112 boliger.  

Bebyggelsen er et betonelementbyggeri med bærende tværskillevægge, 

samt betondæk. Facaderne består af sandwichelementer.  

Vinduer og terrassedøre blev udskiftet i 1994, hvor der også blev etableret 

rejsning på tag, samt efterisoleret. 

 

Stamdata 

 

EMNE SUM 

Boligantal 112 stk. 

Bebygget areal  4.951 m2  

Bygningsareal  9.791 m2  

Boligareal 9.748 m2  

Kælderareal 54 m2  

Tagetage 0 m2 

Erhvervsareal  43 m2 

Matrikulært areal 42.778 m² 

 

 

Alle data er indhentet fra BBR.  
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Oversigtskort: 

 

 

Luftfoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AI a/s 
Refshalevej 147 

DK-1432 København K 
T +45 32 68 08 00 

cvr: 5868 4910 
www.ai.dk 

A/B Frydenhøjparken 

Frydenhøjparken 23b 

Byggeteknisk rapport 
Februar 2016 
Sagsnr.: 201 439 00 

5/57 

Matrikelkort  
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0.2 Rapportens omfang 

Nærværende byggetekniske rapport er del af materialet vedrørende ansøg-

ning om ekstraordinær renovering boliger iht. almenlovens § 100 for gen-

nemførelse af renoveringsprojekt for den samlede bebyggelse. Det er må-

let, at hele bebyggelsen renoveres op til tidssvarende niveau med udbed-

ring af byggeskader.  

 

Den byggetekniske rapport omfatter alle væsentlige bygningsdele, idet der 

dog for bygningsdele kategoriseret i god eller hel stand ikke er foretaget 

detaljeret vurdering. 

 

Ved aftale med bygherre er det præciseret at tilstandsrapporten har særlig 

fokus på  

 Problemer med kolde gavle - termografering 

 Hoveddøre der giver kulde og træk problemer 

 Restlevetid på tag – der ses i øjeblikkelige problemer 

 Badeværelser på 1. sal har givet enkelte vandskader 

 Installationer – problemer med korrosion på vandrør i krybekældre 

– nye energimålere etableres efter reparation. 

 Varmeanlæg - varmeanlægget er et 1-strenget anlæg, hvor hoved-

føringerne er ført i krybekælderen.  Hvorvidt der skal foretages æn-

dringer til to-strengs anlæg undersøges 

 Kloakker undersøges da der er problemer med ophobning af over-

fladevand på græsarealer 

 Spørgeskemaundersøgelse 
 

 

 

 

 

 

De i nærværende rapport berørte bygningsdele omfatter: 

1. Tage (Tagbelægninger, efterisolering, tagvinduer, udluftnings- og 

ventilationsafkast, skotrender, inddækninger, tagrender, tagnedløb 

m.v.) 

2. Ydervægge (Sandwichelementer) 

3. Døre og vinduer (Udvendige døre, vinduer, porte, lemme, sålbæn-

ke, inddækninger m.v.) 

4. Altaner og ståltrapper 

5. Etageadskillelser (Etageadskillelser over krybekældre og teknik-

gange)  

6. Fundamenter og kældre (Fundamenter og kælderydervægge (her-

under efterisolering), terrændæk, kældre, udvendige kældertrapper, 

lyskasser m.v.) 

7. Vådrum (Rum med gulvafløb såsom badeværelser, toiletter, bryg-

gerser m.v.; alle bygningsdele ekskl. installationer og sanitet) 

8. Afløb i jord og bygninger (Afløbsinstallationer, brønde, udskillere, 

dræn, faskiner m.v.) 

9. Tekniske anlæg (Varmeanlæg, vandinstallationer, sanitet, ventilati-

onsanlæg, el-anlæg, sprinkleranlæg, skraldeanlæg m.v.) 

10. Øvrige bygningsdele (bygningsdele som ikke naturligt hører under 

de andre bygningsdele) herunder indvendige vægge, døre, køkke-

ner, inventar i terræn (belægninger, gangbroer/læ- og støttemure, 

beplantninger, legepladser, ophold m.v.). 

 

Ved behandling af ovennævnte emner er der foretaget gennemgang af 

facader og synlige konstruktioner i dele af boligblokkene og øvrige bygnin-

ger og områder. Der er foretaget stikprøvevis gennemgang af 10 stk. ud-

valgte boliger i forskellig størrelse og beliggenhed.  
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Rapporten er baseret på et beboerspørgeskema, hvor alle beoerne er ble-

vet bedt om at indmelde indeklimaproblemer, skimmelvækst og øvrige byg-

ningsmæssige gener og fejl ved deres bolig. 

 

Beboerundersøgelsen indgår som bilag i rapporten. 

 

Der er udført følgende supplerende tekniske undersøgelser: 

 

 Termografering med henblik på kortlægning af evt. træk- og kulde-

problematikker 

 Rørprøver med henblik på at kortlægge problemer med brugsvand- 

og varmesystemet. 

 

Bygningsdele er beskrevet ud fra bygningseftersynet, supplerende under-

søgelser samt ud fra de af driften oplyste erfaringer fra bebyggelsen. 

Bygningsdelene er beskrevet ved nedenstående metodik, som beskri-

ves/defineres i de efterfølgende afsnit. 

 

 Beskrivelse 

 Tilstand 

 Årsager 

 Kategorisering  

 Aktion 
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Beskrivelse, definerer bygningsdelen. Bygningsdelens opbygning, materia-

ler, årgang m.m. er anført under dette punkt. 

 

Tilstand, angiver bygningsdelens stand og evt. fundne skader samt mulig-

hed for videre skadesudvikling med udgangspunkt i beskrivelsen. 

 

Årsag, forklarer/begrunder bygningsdelens tilstand. For eksempel hvad der 

ligger til grund for en evt. skades opståen. 

 

Kategorisering, hver enkelt bygningsdel er tilstandsvurderet og på bag-

grund heraf inddelt i en af følgende kategorier vist i skemaet nedenfor: 

Kategori Definition 

Byggeskade (un-

deropdeles jf. de til 

højre angivne 

definitioner)  

Projektfejl. Medfører oftest øjeblikkelig skade, alternativt kon-

sekvens af skjulte fejl.  

 

Produktfejl. Fejl i det pågældende produkt; fabriks-

/værkstedsfejl. Kan være enkeltstående eller gentagen.  

 

Udførelsesfejl. Fejl under opførelse/montage, medfører oftest 

skadesudvikling. 

 

Systemfejl. Gentagen fejl/skade. 

Vedligehold (Ustøttet) arbejde som tilskriver bevarelse af bygningsdele og 

terræn på niveau svarende til bebyggelsens alder og karakter. 

For enkeltkomponenter kan der være tale om manglende 

vedligehold (driftsskade). 

Levetid udløbet  Simpel levetidsforandring / betragtning. 

Energiforbedring Tiltag som vil medvirke til nedbringelse af CO2-udledning, 

vandforbrug og varmeforbrug samt forbedring af komfort 

og/eller lignende optimering. Herunder rentabilitetsovervejel-

ser. 

Miljøforbedring  Tiltag som vil medvirke til opgradering af udearealer samt for 

fremtidssikring, herunder kriminalpræventive foranstaltninger. 

 

Aktion angiver nødvendig indsats til afhjælpning/udbedring af skader samt 

overordnede forslag til forbedringer. Der er foretaget en økonomisk vurde-

ring i forbindelse med indtastning af data i Landsbyggefondens budgetark. 
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Ved udarbejdelsen af den nærværende byggetekniske rapport, har følgen-

de parter deltaget: 

 

Bygherre: 

UBSBOLIG A/S 

Frederiksberggade 2, 2.sal 

DK- 1459 København K 

www.ubsbolig.dk 

 

Byggeteknisk gennemgang og rapportudarbejdelse (opgaveansvarlig): 

AI a/s 

Refshalevej 147 

1432 København K. 

Tlf. 32 68 08 00 

www.ai.dk 

 

Rørprøveanalyser: 

FORCE Technology  

Park Allé 345 

2605 Brøndby 

Tlf. 43 26 70 00 

www.forcetechnology.com  
 

Termografering 

Kurt Andersen Thermografi 

Ejbybej 119 

2610 Rødovre 

Tlf. 40 44 73 04 

www.ka-thermografi.dk  

 

 

tel:40447304
http://www.ka-thermografi.dk/
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0.3 Opsummering 

1. Tage 

Tagflader på bygningerne er fra 1994 og vurderes til at være i generelt god 

stand. 

 

2. Ydervægge 

Sandwichelementerne fremstår i generelt god stand med sporadiske mindre 

skader. 

 

3. Døre og Vinduer 

Døre og vinduer fremstår generelt i god stand, dog er indgangsdørene, der 

ikke blev skiftet sammen med de øvrige døre og vinduer i 1994, en kilde til 

trækgener. Det anbefales at samtlige indgangsdøre skiftes, da det dels 

vurderes at være rentabelt og dels vil der kunne opnås et forbedret indekli-

ma. 

Det vurderes ikke at være rentabelt at skifte vinduer og terrassedøre, men 

der vil med overvejende sandsynlighed kunne opnås en komfortmæssig 

forbedring. 

 

4. Altaner og ståltrapper  

Altaner og ståltrapper fremstår i god stand. Ingen anbefalede aktioner. 

 

5. Etageadskillelser  

Etagedæk og krybekældre fremstår i god stand. Ingen anbefalede aktioner. 

 

6. Fundamenter og Kældre 

Placering af krybekælderlemme overholder ikke arbejdstilsynets krav til 

arbejde i krybekældre. Det anbefales, for at fremtidssikre bebyggelsen, at 

etablere flere adgangsveje, således at arbejde i krybekældre kan udføres i 

overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. 

 

 

7. Vådrum 

Overfalder på badeværelser i mange varianter afhængig af renoverings-

tidspunkt. 

Det anbefales, at badeværelser renoveres og gøres mere tidssvarende 

med henblik på en fremtidssikring af boligerne. 

 

8. Afløb i Jord og Bygninger 

Afløb i bygninger og krybekældre fremstår i umiddelbar god stand, men det 

anbefales at få renset / spulet hele afløbssystemet. 

 

Afløb i jord, afventer resultat af TV-inspektion… 

 

9. Tekniske Anlæg 

 

10. Øvrige Bygningsdele 
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1) TAGE 

I forbindelse med besigtigelsen er der foretaget visuelt eftersyn af ca 10% 

af tagfladen. Eftersyn er udført fra tagrummet, hvor der er adgang via lem i 

tagfladen, og besigtigelse fra terræn samt fra rullestillads. 

 

 

Omfattet er: Tagbelægninger, efterisolering, udluftnings- og ventilationsaf-

kast, skotrender, inddækninger, tagrender, tagnedløb m.v. 

 

Beskrivelse 

Tagkonstruktion på etageblokke inklusive tag over portrum: 

Oprindelig er blokkene opført med fladt tag med inde liggende tagn 

edløb. 

Tagkonstruktionen er i 1994 ændret til en 30 grader gitterspærskonstruktion 

løsning med tagbeklædning af naturgrå bølge eternit B6 (uden asbestind-

hold). 

I forbindelse med den nye tagkonstruktion ændres tagafvandingen til en 

traditionel tagrendeløsning med tagnedløb til tagbrønde. 

Tagrender og tagnedløb er udført i plast. 

I 1994 udføres samtidig en ekstra isolering af tagfladen med 100 mm mine-

raluld udlagt på den gamle tagpapisolering, således at der i alt forefindes 

ca. 175 mm isolering. 

Tagrummet er ventileret gennem udhænget og kip. 

Adgang til tagrummet skal ske via udvendig taglem. I tagrummet findes 

gangbro. 

 

 
Tagflade med taglem og tag over portrum  
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Tilstand 

Tagflader fremstår generelt i hel stand og der er konstateret meget få utæt-

heder. De få steder hvor der sås utætheder, var det fra et slået hul i en 

tagplade, formentlig fra en nytårsraket. Et andet sted sås en utæthed i en 

inddækning ved adgangslem. 

Rygningsstenene vurderes at være det mest kritiske sted på taget, idet der 

udefra ses en tydelig nedbrydning af pladerne i form af afskalninger. 

Skumbølgeklodserne der sidder under rygningsstenene er mange steder 

faldet ud eller hevet ud af fugle. De ses liggende på terrænet mange steder 

i bebyggelsen. 

Spærkonstruktionen vurderes overordnet set, at fremstå uden tegn på ned-

brydning. 

Tagrender og nedløb samt diverse gennemføringer forefindes i en god 

stand.  

Udhængsbrædder fremstår i god stand, men trænger til at blive overflade-

behandlet. 

 
Sund og tør tagkonstruktion 
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Rygningssten ses fra underside med skjolder, men uden gennemtæring. 

 

Årsag 

Tagfladernes generelt gode tilstand må ses i lyset af, at tagflader og kon-

struktioner blev renoveret i 1994. 

Tagbeklædningen af bølgeeternit fremstår med forventet restlevetid på 10-

15 år.  

Rygningsstenene fremstår med en restlevetid på maksimalt 5-10 år, men 

bør efterses løbende  

Tagrender og nedløb forventes at have en restlevetid på 10-15 år. 

Maling på udhængsbrædder er nedslidt og bør eftergås indenfor 5 år. 

 

Fugtskade som følge af utæt inddækning. 
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Perforeret tagplade.. 

 

Kategorisering 

Tagbelægning, tagrender, tagnedløb og udhængsbrædder vurderes til ikke 

at indeholde svigt, som kan giver skader. 

Rygningssten vurderes til at have potentiale til at udvikle skader indenfor en 

årrække.  

 

En forøgelse af isoleringstykkelse til 400 mm vurderes til ikke at være ren-

tabel, men vil kunne bidrage til øget komfort.  

 

Fremtidssikring af tagkonstruktionen vurderes at skulle ske ved almindelig 

vedligehold med særligt fokus på rygningsstenene 

 

Aktion 

1.01 Behandling af udhængsbrædder.  

Udhængsbrædder overfladebehandles. 

 

 1.02 Reparation af inddækning ved adgangslem samt underliggende 

spærkonstruktion. 

Inddækningen lappes og skadede dele af spærret udskiftes. 

 

1.03 udskiftning af perforeret tagplade. 

 

(1.04 Reetablering af skumbølgeklodser og evt. udskiftning af rygningspla-

der.) 
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2) YDERVÆGGE 

I forbindelse med besigtigelsen, er der foretaget visuelt eftersyn af dele af 

klimaskærmen (facader). Eftersynet er foretaget fra terræn. Eftersynet om-

fatter forhold, som har kunnet konstateres ved en visuel besigtigelse. Der er 

herudover ikke foretaget demontering eller nedbrydning af bygningsdele.  

Omfattet er: Sandwichelementfacader. 

 

Beskrivelse 

Bygningens facader er sandwichelementer, som er fra bygningernes opfø-

relse i 1980. De er en del af bygningens bærende system, i form beton-

bagmur. 

 
Sandwichelement med riflet overflade i god stand 

 
Ældre skade på facede 

 

Tilstand 

Ved eftersyn af ydervægge er der konstateret følgende forhold: 

Facader fremstår i overordnet god stand, men med få sporadiske småska-

der og reparationer, uden at der ses et mønster. 

Termografirapporten viser at der generelt er kuldebrosproblemer i hjørner 

ved vægsamlinger og mod loft og gulv.   
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Top af sandwichelement med revnedannelse 

 
Årsag 

Det vurderes at de få skader der er på facaderne enten skyldes produkti-

onsfejl i tilslagsmaterialet, som kan være skyld i vandindtrængen og frost-

sprængninger, eller de kan skyldes udefrakommende påvirkning som slag 

eller påkørsler. 

Kuldebrosproblemerne er almindelige for denne type byggeri og skyldes at 

der er ringere isolering omkring samlingerne, samt at fugebåndet imellem 

elementsamlingerne ikke lukker helt tæt og der opstår derfor større træk ind 

i konstruktionen. 

 
Termografi af ydervæg med kuldebroer. 

 

Kategorisering 

Skaderne på facaderne kategoriseres som værende almindeligt vedlige-

hold.  

Utætte fugebånd kategoriseres også som værende almindeligt vedligehold.  

 

Der vurderes ikke at være fare for svigt i konstruktionen. Det vurderes ikke 

at være rentabelt at efterisolere facaderne, men efterisoleringen vil kunne 

bidrage til øget komfort. 

 

Aktion 

2.1.1 Reparation af småskader 
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Afhugning til fast underlag og eventuelt ødelagt beton renoveres og en ny 

pudsemørtel i dertil passende styrke og farve påføres. Evt. efterbehandling 

med egnet maling. 

 

2.1.2 Udskiftning af fugebånd 

Facaderne eftergås og fugebånd udskiftes, hvor det skønnes nødvendigt. 
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3) DØRE OG VINDUER 

I forbindelse med besigtigelsen, er der foretaget udvendigt eftersyn af samt-

lige døre og vinduer i bebyggelsen samt indvendigt eftersyn af ca. 10 % af 

døre og vinduer.  

Eftersynet omfatter forhold, som har kunnet konstateres ved en visuel be-

sigtigelse. Der er herudover ikke foretaget demontering eller nedbrydning af 

bygningsdele.  

 

Eftersynet er foretaget dels fra terræn og dels fra indvendig side i forbindel-

se med besigtigelse boliger.  

 

Omfattet er: Udvendige døre, vinduer, inddækninger m.v. 

 

Beskrivelse 

I forbindelse med renoveringen i 1994 blev samtlige vinduer og terrassedø-

re udskiftede. Vinduer og terrassedøre er udført i plastik og fremstår med 

termoruder.  

Alle hoveddøre er fra bebyggelsens opførelse i 1980 og fremstår hovedsa-

geligt med brevindkast. 

Døre og vinduer kan opdeles i følgende: 

 

Vinduer og terrassedøre 

 

Hoveddøre: 

 

 

 

 

 

 

Tilstand 

Vinduer og døre optræder i varieret stand. Følgende forhold er noteret: 

 

Vinduer og terrassedøre: 

 Vindure og terrassedøre udskiftet i 1994 fremstår generelt i god stand. 

Dog ses en del defekte friskluftsventiler. Vinduerne- og dørenes isole-

ringsevne / energiklasse, er som det må forventes fra den årgang. 

Restlevetid vurderes til at være 10-15 år. 

 

 
Plastikvindue i god stand 
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Hoveddøre: 

 Hoveddøre fremstår generelt i rimelig stand, og åbne-/lukkefunktion 

synes intakt. Dog er dørenes isoleringsevne ringe og hvor der er brev-

indkast opleveset kraftigt kuldenedfald, samt trækgener. 

 

  
Hoveddør fra 1980 fremstår i fin stand, men med ringe isoleringsevne 

 

 

Årsag 

Vinduer og terrassedøre: 

Det vurderes at de defekte friskluftventiler skyldes manglende brug samt 

mulig kondensdannelse og deraf korrosion af åbne  / lukke mekanismen. 

 

Hoveddøre: 

Kuldenedfald og trækgener fra hoveddørene, skyldes dels dørenes ringe 

isoleringsevne, samt brevindkastet som langt de fleste hoveddøre har. 

 
Ved brevindkast ses en temperaturforskel på 12,7˚ til rum- / indervægsteperatur 
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Kategorisering 

De defekte friskluftventiler i vinduer og terrassedøre kategoriseres som 

værende af almindeligt vedligeholdsmæssig art.  

Det vurderes ikke at være rentabelt at udskifte vinduer og terrassedøre, 

men vil kunne bidrage til øget komfort. 

 

Problemer med kuldenedfald og trækgener, skyldes at levetiden vurderes at 

være udløbet. Derfor kategoriseres det som alm. Vedligehold. 

Det vurderes at en udskiftning vil være rentabel, idet varmetabet vil blive 

væsentligt reduceret. 

 

Aktion 

3.1.1 Smøring af friskluftventiler 

 

3.1.2 Udskiftning af hoveddøre 

Alle hoveddøre inkl. karme, udskiftes til model med tidssvarende isolerings-

evne. Det anbefales at opsætte postkasser fremfor at få brevindkast i nye 

døre. 

 

(3.1.3 Udskiftning af vinduer og terrassedøre.) 
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4) ALTANER /  STÅLTRAPPER 

I bebyggelsen findes to stålaltaner, der fungerer som adgangsvej de to 

lejligheder nr. 25A og 153A, der ligger placeret på 1. sal. 

 

  

Beskrivelse 

Begge altaner er udført i galvaniseret stål og står på punktfundamenter 

 

Tilstand 

Der er generelt noteret følgende forhold: 

Altanerne fremstår i god stand uden synlige skader.  

 

Årsag 

Ingen bemærkninger 

 

Kategori 

Ingen bemærkninger 

 

Aktion 

Ingen bemærkninger 

 

 

 

 

 

 
Stålaltan ved nr. 153 
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5) ETAGEADSKILLELSER OG LEJLIGHEDSSKEL 

I forbindelse med besigtigelsen, er der foretaget visuelt eftersyn af etage-

adskillelse imellem krybekælder og boliger. 

 

Eftersynet omfatter forhold, som har kunnet konstateres ved en visuel be-

sigtigelse. Der er ikke foretaget demontering eller nedbrydning af bygnings-

dele.  

Eftersynet er foretaget i forbindelse med gennemgang af krybekældre. Om-

fattet er: Etageadskillelser over krybekældre. 

 
 

Betondæk over krybekælder 

 

 

 

Beskrivelse 

Etagedæk over krybekældre: 

Etagedækket er, ifølge tegninger, isoleret med 50-75mm isolering over 

dækket. Isoleringen er ikke besigtiget, da det ville kræve destruktive ind-

greb. 

 

Tilstand 

Etagedæk over krybekældre 

Betondæk over krybekælder fremstår i god stand uden synlige skader eller 

revner. 

 

Årsag 

Etagedæk og lejlighedsskel: 

Ingen bemærkninger 

 

Kategori 

Etagedæk og lejlighedsskel: 

En efterisolering af etagedækket med 150mm isolering nedefra, vurderes 

ikke at være rentabel, men vil sandsynligvis kunne øge komforten i boliger-

ne. 

 

Aktion 

(5.1.1 Efterisolering af etagedæk.) 
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6) FUNDAMENTER OG KÆLDRE 

I forbindelse med besigtigelsen, er der foretaget visuelt eftersyn af funda-

menter og krybekældre m.v. Besigtigelse er foretaget fra terræn og ved 

inspektion af krybekælder. 

 

Der er ikke foretaget demontering eller nedbrydning af bygningsdele.  

Omfattet er: Fundamenter/sokler, krybekælderyder- og indervægge samt 

krybekælderen. 

 

Beskrivelse 

Soklerne der udgør ydervæggene i krybekælderen og indervæggene i kry-

bekælderen, samt kælderskakt og kældervæggene i varmekælderen er alle 

af 180mm insitustøbt beton. 

 

Tilstand 

Der er generelt noteret følgende forhold: 

 Kælderydervægge, kælderindervægge fremstår betonmæssigt gene-

relt i god stand, uden synlige skader. 

 Kælderskakten til varmekælder fremstår med enkelte skader på den 

del der ligger over terræn 

 I varmekælderen bærer væggen, hvor vandstikket kommer gennem 

væggen, tydeligt præg af at have været vandpåvirket gennem længere 

tid. 

 Adgangslemme til krybekældrene, placeret i bygningernes gavle, er 

placeret med større afstand end de 15m arbejdstilsynet tillader fra ar-

bejdssted til adgangsvej.  

 

 

 

Årsag  

Skaderne på kælderskakten vurderes at skyldes udefrakommende påvirk-

ning og frostskader. 

Vandindtrængen omkring vandstikket, skyldes formentlig en utilstrækkelig 

tætning omkring gennemføringen i kældervæggen.  

Adgangslemmene er formentlig placeret efter gældende lovgivning i 1980, 

mens reglerne er blevet skærpet i mellemtiden. 

 

 
Kældertrappe ved varmekælder 

 

Kategorisering 
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Skaderne på kælderskakten må betegnes som værende almindeligt vedli-

gehold. 

Det vandpåvirkede område på væggen i varmekælderen kategoriseres som 

udførselsfejl. 

 

Adgangslemmenes placering, kan ikke kategoriseres som en fejl, da ad-

gangsvejene er placeret efter gældende lovgivning på opførelsestidspunk-

tet. 

 

Aktion 

5.1.1 Reparation af skader på kælderskakten 

Afhugning til fast underlag og eventuelt ødelagt beton renoveres og en ny 

pudsemørtel i dertil passende styrke påføres. 

 

5.1.2 Reparation omkring vandstik 

Bortgravning af jord til passende dybde og fritlagt gennemføring. Der afren-

ses omkring gennemføringen og tætnes med egnet produkt. 

 

5.1.3 Etablering af nye adgangsveje til krybekældre 

For at fremtidssikre bebyggelsen etableres nye adgangslemme til krybe-

kældre, således at arbejde i krybekældre kan udføres i overensstemmelse 

med arbejdsmiljølovgivningen. 
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7) VÅDRUM 

I forbindelse med besigtigelsen er der foretaget visuelt eftersyn af vådrum i 

8 boliger.  

Omfattet er: Rum med afløb såsom badeværelser, toiletter m.v. samt over-

flader i disse rum.   

 

Beskrivelse 

Alle boliger har eget bad med toilet. Nogle 4- og 5rumsboliger har endvide-

re særskilt toilet i stueetagen.  

Kombinerede bade-/toiletrum er omkring 4 m² og er alle forsynet med vin-

due og spjæld for naturlig ventilation. Der er ligeledes udtag for tilslutning af 

vaskemaskine. 

Badeværelserne er oprindeligt med lavet med kar, men er i samtlige besig-

tigede boliger fjernet og erstattet af brus. 

Der er oprindeligt lavet skjult rørføring til brugsvand i væggene, men flere 

steder er rørene lagt uden på væggen på grund af vandskader. 

Overflader i toilet-/baderum fremstår i meget varierende kvalitet og vedlige-

holdelsesstand, da nogle fremstår originalt og dermed nedslidt, mens andre 

er renoveret løbende. 

 

 
          

 Foto 34– Badeværelse i bolig 

 

 

 

 

 



AI a/s 
Refshalevej 147 

DK-1432 København K 
T +45 32 68 08 00 

cvr: 5868 4910 
www.ai.dk 

A/B Frydenhøjparken 

Frydenhøjparken 23b 

Byggeteknisk rapport 
Februar 2016 
Sagsnr.: 201 439 00 

26/57 

Tilstand 

Der er generelt noteret følgende forhold: 

 

Vådrum fremstår ved eftersynet generelt i rimelig stand, der er dog oplyst 

om problemer med vådrum fra driftspersonale. Der er observeret / oplyst 

om følgende forhold: 

 

 Skjolder og begyndende skimmelvækst på vægge og lofter, som følge 

af manglende udluftning. På næsten alle besigtigede vådrum, var frisk-

luftspjældet lukket. 

 Skjult rørføring i vægge har ført til vandskader i underliggende køkke-

ner. 

 Der oplyses om forkert fald på gulve 

 Der oplyses om opstuvning af vand fra afløb (Beskrevet under 8.1 

Afløb i bygninger) 

 

Årsag 

 Skjolder på vægge og lofter skyldes manglende udluftning. 

 Vandskader fra de skjulte rør, skyldes formentlig tæring på de oprinde-

lige kobberrørsinstallationer. 

 Forkert fald på gulve, skyldes formentlig ofte dårlig udførelse af gulvaf-

løb efter demontering af badekar. 

 

 

Kategori 

Vådrum i boliger kategoriseres som levetid udløbet.  

 
Skjolder på vægge og loft 
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Aktion 

7.1.1 Renovering af badeværelser 

Med henblik på fremtidssikring af bebyggelsen anbefales, at badeværelser i 

kollegieværelse gøres mere tidssvarende og renoveres med nye gulv-, 

væg- og loftsflader, samt nyt inventar og mekanisk ventilation 
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8) AFLØB I JORD OG BYGNINGER 

Der er i forbindelse med nærværende rapport udført visuelt eftersyn af in-

stallationer i bebyggelsen. 

  

Omfattet er: Afløb i jord og bygninger (rum med afløb såsom badeværelser, 

toiletter m.v., afløbsinstallationer, brønde, udskillere, dræn, m.v.).  

 

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser og skjulte installationer i 

jord eller installationsskakte uden lemme, er ikke besigtiget i nærværende 

rapport.  

 

8.1 Afløb i bygninger 

Beskrivelse 

 

 Afløbsinstallationer i bygning: 

Bad/WC: Toiletter er tilsluttet faldstamme ved rørgennemgang i gulv. 

Indstøbte gulvafløb er med indbygget vandlås og er ført gennem ind-

støbt rør i etagedæk til faldstamme. Afløbsrør fra håndvask i badevæ-

relse er ført til gulvafløb.  

Køkken: Afløb fra køkkenvask er ført igennem etagedæk og tilsluttet 

faldstamme i krybekælder. 

 

 Faldstammer:  

Lodrette faldstammer er ikke besigtiget, da de er placeret skjult i rør-

kasse i køkken. I krybekælder er vandrette faldstammer i varierende 

beskaffenhed.  

   
Opstuvning af beskidt vand fra gulvafløb 

 

Tilstand 

Der er generelt noteret følgende forhold: 

 Synlige afløbsinstallationer i køkken, kælder og baderum fremstår 

generelt i varieret, afhængig af renoveringstidspunkt. Der meldes ikke 

om gennerelle driftsproblemer. Der oplyses om hyppige vandopstuv-

ninger fra gulvafløb i badeværelser. 

 Faldstammer i krybekælder fremstår umiddelbart i middelgod stand. 

 

Årsag 
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Vandopstuvningerne fra gulvafløbene vurderes ikke at skyldes faldstam-

mernes stand eller for lille dimension. Det vurderes at en rensning af hele 

systemet vil kunne afhjælpe problemet. 

Den forventede restlevetid på faldstammer vurderes at være +20 år.  

 

Kategori 

Rensning af afløbssystemet kategoriseres til at være normalt vedligehold. 

 

Aktion 

8.1.1 Spuling af afløbssystem. 

Alle afløbsrør i krybekældre spules og renses  

 

 

8.2 Afløb i terræn 

Beskrivelse 

Al afløb i terræn fremstår, så vidt vides, i oprindelig stand 

 

 

Tilstand 

Der er generelt noteret følgende forhold: 

 

 Det oplyses at der ved kraftige regnskyl ophobes vand flere steder i 

terrænnet 

 

Årsag 

 

Ophobning af regnvand skyldes… (Afventer resultat af TV-inspektion.) 
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Kategori 

 

Aktion 

8.1.2  
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9) TEKNISKE ANLÆG 

Bebyggelsen har i en årrække haft brud på rørfremføringen i krybekældre-

ne.  

I forbindelse med besigtigelsen, er der foretaget visuelt eftersyn af tekniske 

anlæg i bygningen. 

Endvidere er der udtaget rørprøver på vand- og varmerør placeret i krybe-

kældrene. 

Bebyggelsens varmecentral er gennemgået. 

 

Eftersynet er foretaget dels i krybekældre og dels i forbindelse med eftersyn 

af boliger. 

Omfattet er: Varmeanlæg, vandinstallationer, sanitet, ventilation (naturligt 

aftræk) og el-anlæg. 

 

Beskrivelse 

Varmecentral  

Varmtvandsforsyningen og varmeforsyningen sker fra varmecentral belig-

gende under nummer 29 XXXXXX 

 

 

Fremføring af vand- og varmeforsyning sker via bebyggelsens krybekældre, 

som kan tilgås via adgangslem placeret ved de enkelte blokke. 

 

 
Adgang til krybekælder  

 

Besigtigelse af vand- og varmeinstallationer blev foretaget samtidig og ud-

tag af rørprøver blev efterfølgende besluttet til at skulle pågå i blok 9 Fry-

denhøjparken og blok 15 Frydenhøjparken. 

 

Vandinstallationer i krybekælder 

Fremføring af isolerede vandrør sker under loft i krybekældrene 

Rørinstallationen er beliggende i et konstant fugtigt miljø, som opvarme ved 

hjælp af dels de varme brugsvandsrør og dels varmerørene. 
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Tæring på koldt brugsvand ved nr. 103-111 i krybekælder 

 

Vandinstallationer i boligerne 

               
Brugsvand i badeværelse og køkken 

 

Vandtilførsel både koldt og varmt vand, sker ved skjult rørføring i vægge. 

Rørinstallationen er udført med kobberrør. 

 

Varmeinstallationer i krybekælder 

 
Fremføring af varmerør i krybekælder 

 

Alle blokke forsynet med varme via varmerør i krybekælder, som også er 

beliggende i et fugtigt miljø. 

 

Den fjerneste betjeningsventil har en krybeadgangsvej på omkring 50 me-

ter. 
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Tæring på varmerør ved ventil og rørstykke nr. 113 125          

 

Varme installationer i boliger 

Boligerne opvarmes med radiatorer placeret i de enkelte på et 2-strenget 

vendt-retur system. 

Radiatorerne er forsynet termostatventiler. 

Der foretages ingen individuel måling af boligerne.   

 

  
Radiatorer i stue og værelser 

 

 

 

         
Radiatorer i badeværelser 

 

Alle badeværelser har radiator, som sikrer en fornuftigt optørring af bade-

værelset. 

 

Sanitet m.v.: 

Køkkener er udstyret med køkkenvask i stål samt almindeligt blandingsbat-

teri uden termostat.  

  
I badeværelse forefindes toiletskål med lavt skyl, almindelig porcelæn 

håndvask med blandingsbatteri, samt bruserarrangement med termostat.  
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Badeværelse med vaskemaskine  Blandingsbatteri med termostat i 

   bruseniche  

 

I badeværelserne er i flere boliger installeret vaskemaskine 

 

Ventilation af boliger: 

Boligerne er forsynet med naturligt aftræk fra wc/baderum. 

I køkkener findes emhætter. 

Alle vinduer er forsynet med friskluftventiller 

 

  
Lukket klapventil – naturligt aftræk fra badeværelse/toilet 

 

  
Erstatningsluftventil i vinduesramme Dug på vinduer i værelse 
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El-installationer: 

El i boliger fremstår som ved opførelsen i 1980. 

El leveres til bebyggelsen fra forsyningsselskab (DONG) og er fordelt til de 

enkelte boliger med tavle og måler. 

Der afregnes særskilt mellem beboer og forsyningsselskab. 

  
 

El-tavle i boligen er  

El-installation via hovedtavle placeret under trappeløb til 1. sal i et de-

potrum. 

 

Øvrige installationer: 

Energibesparende tiltag 

Der forefindes ikke energibesparende tiltag.  

 

 

 

 

 

Tilstand 

Der er noteret følgende forhold ved besigtigelse: 

 

Varmecentral 

Tekst mangler 

 

Vandinstallationer i krybekælder 

På baggrund af besigtigelse samt de udtagne rørprøver gives en tilstand af 

rørene, hvor en udskiftning er nødvendig for at undgå skader.   

 

Vandinstallationer i boligerne 

Det er af ejendomslederen oplyst, at de skjulte rør i badeværelserne er i en 

tilstand, hvor disse løbende bliver udskiftet. 

  

Varmeinstallationer i krybekælder 

På baggrund af besigtigelse samt de udtagne rørprøver gives en tilstand af 

rørene, hvor en udskiftning ikke p.t. er nødvendig, men de regulerings- og 

afspærringsventilerne er nedslidte og fremstår med tæringer og utætheder. 

For at undgå skader på der en udskiftning af ventilerne. 

 

Varmeinstallationer i boliger 

Radiatoranlæg fremstår i en god stand og der haves ingen driftsproblemer. 

Ønsket om individuel måling af varmeforbrug kan p.t. ikke udføres, da der 

ikke er opsat målere.   

 

Sanitet m.v.:  

 Sanitet fremstår nedslidt og er løbende blevet udskiftet. 

 Vask m.m. i de oprindelige køkkener fremstår nedslidt. 

 Vask m.m. i nye køkkener er udskiftet og udskiftes ved etablering af 

nye køkkener. 
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Ventilation af boliger: 

 Ved besigtigelse i boligerne og på baggrund af den udførte beboerun-

dersøgelse lider de boliger med mange beboere af manglende ventila-

tion af især badeværelserne. 

Skimmelvækst forekommer flere steder. 

 Det kunne konstateres mange steder at den oprindelige klapventil i 

badeværelset ikke anvendes og erstatningsluftventilerne i vinduerne ik-

ke anvendes optimalt/tilstrækkeligt, således at indeklimaet konstant sik-

res bedst muligt og fugt på ruder og overflader undgås. 

 

Elinstallationer: 

 Hovedforsyninger synes generelt at være i god og hel stand.  

 El-tavle i boliger fremstår generelt i god stand 

 Ledningsføring fremstår delvist som det oprindelige. 

 Installationerne fremstår samlet som i almindelig god stand og der er 

ikke konstateret åbenlyse fejl eller mangler. 

 

Øvrige installationer: 

 Energibesparende tiltag 

 

 

 

Årsag 

Med baggrund i besigtigelserne og tilstandsvurderingerne gives følgende: 

Varmecentral 

Tekst 

 

Vandinstallationer i krybekælder 

Installationerne vurderes at være nedslidte noget tidligere end normalt. 

Det fugtige miljø har fremmet den udvendige tæring, som i en del år allere-

de har resulteret i et svigt og dermed udgifter til reparation af skader i kry-

bekældrene  

En restlevetid på endnu 10 år burde have været mulig. 

 

Vandinstallationer i boliger 

Det skjulte kobberrør giver problemer når de nedbrydes udefra og dermed 

resulterer i et svigt, som giver vandskader. 

Udgiften til udskiftning af rørinstallationen er forholdsvis stor, netop på 

grund af den skjulte rørføring. 

En generel udskiftning af de skjulte rør når badeværelser og køkkener skal 

renoveres, skal indgå i projektet, som udgiftsmæssig konteres som opret-

ning. 

En oversigt over ikke renoverede badeværelser og køkkener skal udarbej-

des og indarbejdes i helhedsplanen 

  

Varmeinstallationer i krybekælder 

 

Varmeinstallationer i krybekælder 

 

 

Vand- og varmeinstallationer: 

Varmeanlægget er fra 1968 og af sammen årsag noget utidssvarende. 1-

strengsanlæg er svære at indregulere og styre temperaturen på returvandet 

på, hvilket kan medføre økonomiskkompensation til det lokale varmeværk. 

 

Ventilationsanlæg: 

Tilsmudsede ventiler i boliger er som følge af manglende rengøring.  

Ventilator i skunkkrum, var af ukendte årsager slukket. 
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Elinstallationer: 

Det vurderes generelt, at el- installationer fremstår i god stand, uden yderlige-

re bemærkninger. 

 

Øvrige installationer: 

Energibesparende tiltag 

 

Kategori 

Varmecentral 

 

Vandinstallationer i krybekælder 

 

 

 

Vand- og varmeinstallationer: 

Varmeanlæg kategoriseres som værende nær levetid udløbet, og det må 

overvejes om en udskiftning inden for de næste 5-10 år skal finde sted. 

Risikoen anses som værende middel og må forventes at stige i takt med 

anlæggets fremskredne alder. 

For bedre komfort, driftsøkonomi, energioptimering samt 

nedsætning af ejendommens samlede CO2-udledning anbe-

fales anlægget udskiftet indenfor en årrække. 

 

Sanitets m.m. 

Tekst 

Og de nævnte tiltag indarbejdes de respektive bygningstiltag.    

 

Ventilation af boliger: 

Ventilationsanlæg karakteriseres generelt som vedligehold med en min-

dre/lille risiko idet, at der ved længerevarende tilstopninger i baderum, kan 

opstå problemer med skimmel på grund af den manglede udskiftning af luft. 

 

Øvrige installationer: 

Energibesparende tiltag 

 

 

Aktion 

 

09.01 Varmecentral 

 

09.02 Vandinstallationer i krybekælder 

 

09.03 Vandinstallationer i boliger 

 

09.04 Varmeinstallationer i krybekælder 

 

09.05 Varmeinstallationer i boliger 

 

09.06 Ventilation af boliger 

 

09.07 Elinstallationer 

 

09.08 Energibesparende tiltag 

Individuel varmemåling 
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10)  ØVRIGE BYGNINGSDELE 

I forbindelse med eftersynet af bebyggelsen er der foretaget visuelt eftersyn 

af diverse øvrige bygningsdele. 

 

Eftersynet omfatter forhold, som har kunnet konstateres ved en visuel be-

sigtigelse. Eftersynet er foretaget fra terræn og som opsamling af gennem-

gang af boliger og fællesarealer. 

Der er ikke foretaget demontering eller nedbrydning af bygningsdele.  

 

Omfattet er: Ejendomskontorbygningen inkl. materialegård, belægninger i 

terræn, legepladser… 

 

Beskrivelse 

Ejendomskontorbygningen er en træbygning opført i 1980. bygningen huser 

varmemesterkontor, frokoststue og toilet. Bygningen ligger i sammenhæng 

med materialegården. 

 

Belægninger i terræn omfatter samtlige flisebelagte stier og asfaltbelægning 

på kørearealer og parkeringspladser. 

 

Legepladserne placeret i mellem blokkene er af ukendt oprindelsestids-

punkt.  

 
 Ejendomskontorbygning og materialegård 

 

Tilstand 

Der er generelt noteret følgende forhold: 

 

Ejendomskontorbygning og Materialegård: 

Ejendomskontoret fremstår med lodret bræddebeklædning der trænger til 

overfladebehandling inden for en årrække. Resten af bygningen fremstår i 

umiddelbar god stand, men oplyses til at være for lille til at huse de nød-

vendige faciliteter i forbindelse med ejendomsdriften. 

Materialegården fremstår med vandret bræddebeklædning der trænger til 

overfladebehandling snarest. Det oplyses at materialegården ikke benyttes 

til det oprindelige formål, da vedligeholdelse af belægninger og terræn er 
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udliciteret og maskinerne er solgt. Der er fra driftspersonalet ønske om at 

indlemme en del af materialegården til ejendomskontor. 

 

 

 
Belægning og dæksler i terræn                    Belægning der har sat sig 

 

 

Belægninger i terræn: 

 Flisebelægning fremstår generelt med slidte oveflader der står i en lille 

bue der hælder ind mod- og væk fra bygningen. Belægningen har ge-

nerelt også sat sig i forhold til dæksler og brønde, så der opstår en ni-

veauforskel der giver risiko for fald. 

 Asfaltbelægningen på kørearealer og parkeringspladser fremstår i 

umiddelbar god stand, med få synlige skader og defekter. 

 

 
Nedslidte overflader på legeplads  

 

Legepladser: 

Legepladserne fremstår nedslidte og trænger til overfladebehandling og 

nogle steder til udskiftning.  

 

 

Årsag 

 Ejendomskontoret og materialegårdens tilstand skyldes alm tæring af 

vind og vejr. 
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 Flisebelægningens beskaffenhed stammer fra mange års færdsel og 

kørsel med traktor til saltning og fejning, som får flisebelægningen til at 

sætte sig og hælde. 

 

 Legepladsernes præg vurderes at skyldes, at de har været uden for-

nyelse af overfladebehandling i en årrække. 

 

 

 

Kategori 

 Malerbehandling af bræddebeklædning kategoriseres som værende 

alm. vedligehold. 

  

 

 Slidte overflader og sætninger på belægningerne, kategoriseres som 

arbejde af vedligeholdsmæssig karakter.  

 

 Legepladser kategoriseres som en kombination af levetid udløbet samt 

manglende vedligehold (driftsskade).  
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Aktion 

10.1.1 Malerbehandling af ejendomskontor og materialegård 

Evt. afskallende maling skrabes af til bæredygtigt område og efterfølgende 

malerbehandles bygningerne.   

 

10.1.2 Ombygning af materialegård til ejendomskontor 

Nordligt område i materialegården bygges om til konstruktion tilsvarende 

ejendomskontoret og der etableres dør til eksisterende ejendomskontor. 

 

10.1.3 Udskiftning og opretning af flisebelægning 

Med henblik på fremtidssikring og tilgængelighed i bebyggelsen, udskiftes 

den eksisterende flisebelægning.  

 

10.1.4 Fornyelse af legepladser 

Med henblik på fremtidssikring af bebyggelsen fornyes legepladserne 
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11)  SAMLET OMFANG OG KONKLUSION

I de følgende afsnit opsummeres kategorisering og aktion for de enkelte bygningsdele. Omfang (mængder) er anslået værdier som ikke beror på opmåling. 

 

1. TAGE

BYGNING KATEGORI OMFANG AKTION 

 Tagbelægninger fremstår samlet som Vedligehold, da 

det kan konstateres at belægningen, forventes at 

kunne holde i adskillige år endnu. Samme forhold er 

gældende for taghætter.  

 

 

Efterisolering: ~50 m2 

Tætning: ~15 steder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1  
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2. YDERVÆGGE

BYGNING KATEGORI OMFANG AKTION 

Hovedbygning Revnedannelser i puds på gavle og trappehuse kate-

goriseres som værende almindeligt vedligehold. Risi-

koen vurderes at være middel.  

Der vurderes ikke at være fare for svigt i konstruktio-

nen, men i enkelte tilfælde kan der være en mindre 

risiko for person/materielskader ved nedfald af puds. 

 

 

 

 

 

~30 m2 

 

 

 

 

 

2.1.1 Reparation af revnedannelser og puds 

afskalninger  

Afhugning til fast underlag og eventuelt 

ødelagt beton renoveres og en ny pudse-

mørtel i dertil passende styrke påføres. Er 

gældende for alle facader og trappehuse 

 

2.1.2 Stillads/lift til ovenstående opgaver 

Arbejdsplatform og/eller stillads for alle ud-

vendige arbejder prissættes under dette 

afsnit. 
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3. DØRE OG VINDUER

BYGNING KATEGORI OMFANG AKTION 

Hovedbygning    
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4. ALTANER OG ALTANGANGE

BYGNING KATEGORI OMFANG AKTION 

Hovedbygning    
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5. ETAGEADSKILLELSER OG LEJLIGHEDSSKEL

BYGNING KATEGORI OMFANG AKTION 

Hovedbygning    
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6. FUNDAMENTER OG KÆLDRE

BYGNING KATEGORI OMFANG AKTION 

Hovedbygning    
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7. VÅDRUM

BYGNING KATEGORI OMFANG AKTION 

Hovedbygning    
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8. AFLØB I JORD OG BYGNINGER

BYGNING KATEGORI OMFANG AKTION 

Hovedbygning, 

8.1 Afløb i bygninger 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedbygning, 

8.2 Afløb i terræn 
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9. TEKNISKE ANLÆG

BYGNING KATEGORI OMFANG AKTION 

Hovedbygning    
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10. ØVRIGE BYGNINGSDELE

BYGNING KATEGORI OMFANG AKTION 

Hovedbygning    
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