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Indledning
Dette er resultatet af Byggeskadefondens 5års eftersyn.
Ved eftersynet er det kontrolleret, om der er foretaget udbedring af de væsentligste byggetekniske forhold, der blev
registreret ved 1års eftersynet. Er der efter 1års eftersynet opdaget andre svigt eller opstået nye skader, er de også
registreret.
Rapporten indeholder eftersynsfirmaets registreringer samt fondens konklusion med anbefalinger om, hvad der skal
gøres for at forebygge, at svigt fører til skader, eller at skader udvikler sig yderligere.
Bemærk, at fonden ikke ved eftersynet kan afgøre, hvem der har ansvaret for de registrerede svigt eller byggeskader
m.v.
Som det fremgår af denne 5års kontroleftersynsrapport, er der mange byggetekniske svigt registreret ved 1års
eftersynet, som der ikke er fulgt op på.
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at bygningsejer helt eller delvist kan fortabe retten til dækning fra
Byggeskadefonden i tilfælde af skader som kan henføres til, at bygningsejer har undladt at udføre afhjælpning
og/eller fremskaffe manglende dokumentation samt følge fondens anvisninger.
Bygningsejer skal herefter gøre:
Inden 5års fristens udløb skal ejer reklamere over registrerede svigt og byggeskader. Reklamationsbreve
skal sendes til alle tænkeligt ansvarlige, fx rådgivere og underrådgivere, entreprenører og underentreprenører
samt leverandører.
Ejer skal meddele eventuelle garantistillere, at garantien ikke kan bortfalde, før de ansvarlige har foretaget
udbedring.
Ejer skal få de ansvarlige til snarest muligt at udbedre svigt og byggeskader.
Hvis de ansvarlige ikke foretager udbedring af svigt og byggeskader, skal bygningsejer indgå
suspensionsaftale eller anlægge sag ved voldgiftsretten, før krav mod de ansvarlige forældes. Det sker 3 år
efter, at ejeren bliver eller burde være blevet bekendt med svigt eller byggeskade m.v..
Sag kan ikke anlægges, før Byggeskadefonden har givet grønt lys.
Bemærk de komplicerede juridiske regler om samspillet mellem 5års ansvarsperioden og den 3årige
forældelsesfrist.
Læs mere og brug disse paradigmer:
Vejledning om forberedelse, udførelse og opfølgning af 5års eftersyn
Reklamation ved 5års eftersyn
Rykker for reaktion på reklamation ved 5års eftersyn
Underretning til garantistiller ved 5års eftersyn
Passivitet og forældelse
Suspensionsaftale

Hvad forstås ved et byggeteknisk forhold?
Et byggeteknisk forhold er fællesbetegnelse for byggeteknisk svigt, fejl og mangler i dokumentationen eller
byggeskade, som knytter sig til en bygningsdel eller en bestanddel.
Byggeteknisk svigt:
Hvis materialer, konstruktioner eller bygningsdele ved afleveringen af et byggeri/renovering savner egenskaber, som
burde have været der i henhold til offentlige forskrifter eller almindelig god byggeskik. Der er også tale om svigt, hvis
en ydelse helt mangler.
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Fejl og mangler i dokumentationen:
Hvis der er fejl i projektet, hvis der mangler et tilstrækkeligt projektgrundlag for udførelsen, eller hvis det ikke er
dokumenteret, at udførelsen er i overensstemmelse med projektet.
Byggeskade:
Hvis brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i bygningen ikke er uvæsentlig, og hvis skaden skyldes
forhold ved planlægning, projektering eller gennemførelse af nybyggeriet, ombygningen eller renoveringen.
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Beskrivelse af vedligeholdelsestilstand
Bebyggelsen Egedalsvænge er afdeling 13045 administreret af Boligforeningen 3B. Bebyggelsen ligger på
Egedalsvænge 173, 2980 Kokkedal og udgør 18 blokke i 4etager opført i 19721973. Alle blokke har fuld kælder.
I Egedalsvænge er i alt 531 familieboliger og 132 ungdomsboliger.
Renoveringen af bebyggelsen har bestået af udskiftning af facader og tag på alle 18 blokke. Beboerne har haft
mulighed for at tilkøbe altaner, franske altaner, karnapper og forskellige vinduesmodeller. Derudover er hele blok
17 gennemrenoveret med etablering af elevatorer, ændring af lejlighederne med nye køkkener og badeværelse
mv. Alle opgange i de 18 blokke er renoveret og har fået klimaskorstene, hvor de store ovenlysvinduer sørger for
opvarmning i opgangene. I samtlige lejligheder er der etableret mekanisk centralventilation med varmegenvinding
samt vandmålere til forbrugsmåling. På tagfladerne på 5 blokke er der etableret solceller og regnvandsopsamling i
tank til brug i afdelingens 4 vaskerier. I mellem blokkene er der udført affaldskure og bag ved affaldsskurene er
der udført omfangsdræn med sandfangsbrønde.
Vedligeholdelsestilstand ved 5års eftersynet:
Der er overordnet set ikke fulgt op på de fejl og mangler noteret ved 1års eftersynet.
Vinduerne mangler generelt set at blive smurt for vedligehold. Det oplyses at døre og vinduer gennemgås i
forbindelse med fraflytninger. Døre og vinduer bør iht. producenten vejledning smøres 1 gang om året.
Ejendomsmester oplyser at utætheder i den nye facadekonstruktion bliver fuget/lukket i forbindelse med
fraflytninger i lejlighederne.
Ejendomsmesteren oplyser endvidere om de udfordringer der har været/ er ved de nye ventilationsanlæg, der
anvender de gamle affaldsskakte til ventilationskanaler. Udfordringerne bestod af madlugt og støv i lejlighederne.
Al indblæsning er af denne grund stoppet. Afdelingen har foret 2 ventilationsrør/ affaldsskakte i to opgange 69 og
71 som forsøg og er i gang med at overvære resultaterne førend de igangsætter løsningen i alle blokkene.
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27772 Altan, generelt
Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation:
Bygning, konstruktion » Altan » Altan
• Plader » Fiberarmeretbeton
• Værn
Beskrivelse af bygningsdelens opbygning:
Opbygning af værn:
Balustre af varmforzinkede RHS50x50mm profiler
Håndliste og medløber (bundliste) af varmforzinkede L50x50 profiler
Udfyldning med rustfrie stålwirer
Fastgørelse til underliggende fiberbetonplade med varmforzinkede bolte

18052 Værn mangler fastgørelse

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er udbedret helt.
Der er sat bolt i hvor der manglede v. 25, 2. th.
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Bolt er til stede hvor den manglede ved 1års eftersynet. 25, 2.
th.
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Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Forholdet registreret ved 1års eftersynet vurderes at være udbedret / afklaret.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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28776 Etagedæk, generelt
Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation:
Bygning, konstruktion » Dækkonstruktion » Etagedæk
• Plade » Element » Isolering
Beskrivelse af bygningsdelens opbygning:
Betondæk
160 mm isolering (eksisterende)
240 mm granulat

17983 Ventilation imellem isolering og gangbro

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet kan enten udbedres eller imødegås.
Beskrivelse:
Der mangler ventilation under gangbroerne.
Det kan bevirke, at opstigende rumfugt bremses af gangbroen, og opfugter denne, hvilket giver mulighed for
vækst af skimmel, råd og svamp.
Der indarbejdes i driften, at det jævnligt kontrolleres, om der opstår fugtighed eller skimmelvækst på undersiden af
krydsfineren. Hvis der gør det, skal der skabes ventilation under gangbroerne f.eks. ved at bore et antal større
huller i gangbroerne, og hvis det ikke er tilstrækkeligt f.eks. ved at fjerne 50 mm isolering under disse, og isolere
ekstra andre steder på loftet, så bygningens varmetabsramme overholdes.
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Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Forholdet er ikke udbedret.
Der var ved besigtigelsen ikke tilstrækkelig ventilationssprække mellem gangbro og isolering.
Tagrummet i blok 1, 4, 12, 14 og 17 blev efterset. Svigtet blev set i alle 5 tagrum.
Omfang: 100 % af eftersete loftrum.
Stikprøve: 5 ud af 18 blokke (28 %).
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Manglende ventilationsspalte ved gangbro, blok 12

Manglende ventilationsspalte mellem isolering og
gangbro, blok 17

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt.
Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved skærpet kontrol.
Beskrivelse:
Udover hvad der blev beskrevet under 1års eftersynet, har Byggeskadefonden ikke yderligere bemærkninger.
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27774 Yderdør, generelt
Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation:
Bygning, konstruktion » Dør » Yderdør
• Karm og dørplade » Træ og aluminium
• Fuge » Fugemasse
• Fuge » Fugebånd
• Sålbænk
Beskrivelse af bygningsdelens opbygning:
Velfac Ribo Modern indadgående træ/alu døre
Illmodbånd i sider og top
Elastisk fugemasse under bundstykke
Kompositbundstykker

17972 Utæthed ved bundstykke på dør

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Dørfabrikant kontaktes for afklaring.
Tæthed af dør sikres ved udførelse i henhold til fabrikantens vejledninger.
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Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er delvist udbedret.
Besigtigelsen af boligerne blev foretaget over to dage, en med sol og en med småregn. Der blev ikke ved
besigtigelsen observeret vand på gulvet som ved 1års eftersynet.
Det er blevet oplyst af beboere og ejendomsmester, at vinduesleverandøren har været ude at udføre udbedringer
ved fugning.
Observeringer ved eftersynet:
25, 2. tv: Fugtaftegninger i gulvet (fugtmåling viser 10 % v. samling af dørpartier)
25, 2. th. Tydelige fugtaftegninger på gulvet i soveværelse.
25, 3. th. Fugtaftegninger i gulvet (fugtmåling viser over 26 % v. højre dør)
28, 1. th. Fugtmåling viser 15,5%
39, 3. th: Fugtaftegninger i gulvet stor revnebredde mellem gulvbrædder (fugtmåling viser 15 % v. samling af
dørpartier)
Svigt v. dør registreret ved 5 ud af 10 sammenkoblede partier.
Stikprøve blev udført i 4 % af ejendommens lejligheder.
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Fugtaftegninger v. terrassedør i kanap, nr. 25, 3. th.

Fugtmåling viser over 26 % fugtighed på gulv v.
altandør. Nr. 25, 3. th.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er er fortsat byggeteknisk svigt.
Svigt skal fortsat udbedres.
Beskrivelse:
De registrerede svigt ved 1års eftersynet vurderes at være delvist udbedret.
De resterende svigt med utætheder ved yderdørenes bundstykker skal fortsat udbedres.
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17975 Manglende understøtning af bundstykke

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Manglende understøtninger udføres.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Forholdet er ikke oplyst udbedret.
Ved besigtigelsen var det ikke muligt at registrere svigtet. Det var ikke tydeligt, at der mangler understøtning.
Der foreligger ikke KS for korrekt udførsel af understøtning.
Registrerede lejligheder med altan:
Nr. 25, 2. th.
Nr. 38, st. th.
Nr. 39, 3. th.

Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Det kunne ikke mærkes at der manglede understøtning af bundstykket. Nr. 39, 3.
th.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt.
Svigt skal fortsat udbedres.
Beskrivelse:
Det skal fortsat sikres ved hjælp af nødvendige byggetekniske tiltag, at terrassedørenes alubundstykker er
opklodset/understøttet efter producentens vejledning og gældende forskrifter.
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17976 For smal fuge i mellem dør/vinduespartier

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Manglende dokumentation skal fremskaffes.
Beskrivelse:
Den udførte samling med knasfuge, skal ændres til fugeløsning i henhold til dør/vinduesfabrikantens vejledning.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtiget er ikke udbedret.
Svigtet er registreret ved samtlige registrerede sammenkoblende elementer (100 %):
Nr. 2, st. mf
Nr. 4, 2. th
Nr. 23, 1. tv
Nr. 24, st. th
Nr. 25, st. tv
Nr. 25, 2. th
Nr. 25, 2. tv
Nr. 25, 3. th
Nr. 28, 1. th
Nr. 38, st. th
Nr. 39, 3. th
Nr. 45, 1. th
Nr. 49, st. th
Nr. 61, st. tv
Nr. 63, st. tv
Nr. 73, 2. th
Stikprøve i 4 % af ejendommens lejligheder.
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Utilstrækkelig fuge, nr. 25, 3. th.

R178K1
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Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt.
Der er fortsat mangler i dokumentationsmaterialet.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Manglende dokumentation skal fremskaffes.
Beskrivelse:
Der henvises til Byggeskadefondens byggetekniske bemærkninger ved 1års svigteftersynet, der forsat er
gældende.
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17982 For bred elastisk fuge

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet kan imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Der skal regnes med regelmæssige eftersyn af fugerne.
Fugerne skal udføres i henhold til fabrikantens vejledninger, hvilket vil sige at aluprofilerne skal være fri, så
profilerne er ventilerede.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er ikke udbedret.
Fugen er stadig mere end 30 mm.
Besigtigede ejendomme med svigtet:
Nr. 24, st. th.
Nr. 34, st. tv.
Nr. 38, st. th.
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Bred fuge over vinduesparti. Nr. 38, st. th

Bred fuge Nr. 24, st. th.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt.
Svigtet kan fortsat imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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17984 Manglende fuge mellem bundstykke og sålbænk

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er delvist udbedret.
Der er registreret monteret fugebånd v. terrassedør til højre for nr. 16.
Der er ikke registreret svigt til højre for nr. 18.
Fugebåndet ved terrasedør til venstre og højre for nr. 20, er sluppet.
Svigt udbedret v. 2 ud af 4 besigtigede døre for dette specifikke svigt.
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Sluppet fuge ved terrassedør til højre for nr. 20.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt.
Svigt skal fortsat udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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28876 Pladefundament, generelt
Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation:
Bygning, konstruktion » Fundament » Pladefundament
• Plade » Beton
Beskrivelse af bygningsdelens opbygning:
Opbygning af bundplade i elevatorgrube:
300 mm armeret beton
Fugttætning med volclayplader og volclaybånd

18043 Geoteknisk undersøgelsesrapport mangler

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Manglende dokumentation skal fremskaffes.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Der foreligger ikke ved 5års eftersynet en geoteknisk undersøgelses kontrolrapport i forbindelse med de statiske
beregninger.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat mangler i dokumentationsmaterialet.
Manglende dokumentation skal fortsat fremskaffes.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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18045 Statiske beregninger ikke opdateret

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Manglende dokumentation skal fremskaffes.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Der er ikke ved 5årseftersynet modtaget opdaterede statiske beregninger.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat mangler i dokumentationsmaterialet.
Manglende dokumentation skal fortsat fremskaffes.
Beskrivelse:
Til brug for bygningsejers 5års gennemgang af byggeriet og renoveringsarbejderne, skal der fremlægges et sæt
opdaterede statiske beregninger, der er ajourført efter den faktiske udførelse og de geotekniske undersøgelser.
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18047 Kavlitetssikringsmateriale mangler

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Manglende dokumentation skal fremskaffes.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Der foreligger ikke ved 5års eftersynet KS for udførslen af elevatorgruben.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat mangler i dokumentationsmaterialet.
Manglende dokumentation skal fortsat fremskaffes.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

R178K1

Side 21 af 80

28774 Tagdækning, generelt
Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation:
Bygning, konstruktion » Tagdækning » Tagdækning » Mod ventileret konstruktion
• Beklædning » Profilerede metalplader » Metal
• Afstandslister
• Undertag » Fast undertag af brædder » Icopal » PF3500
• Ventilationsåbning
• Ventileret hulrum
• Gennemføring
• Vindskeder
• Inddækning
• Inddækning
Beskrivelse af bygningsdelens opbygning:
Eksisterende spær
23 mm rupløjede brædder
Asfaltpap, Icopal PF3500
Tagbelægning, falsbar aluminium udført som traditionel ryg og gratfals
Snefangsrør Ø50
1,5 mm Cprofil á 150 mm monteret pr. 1000 mm

17977 Løst snefangsrør i kip

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er ikke udbedret.
Snefangsrøret i kip i blok 12 v. opgang 10 er ikke fastholdt.
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Ikke fastholdt snefangsrør, blok 12 v. opgang 10.

R178K1

Side 22 af 80

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt.
Svigtet skal fortsat udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

R178K1

Side 23 af 80

17978 Utæt taggennemføring

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er ikke udbedret.
Svigtet er registreret ved gennemføringen af faldstammeudluftning i blok 12.
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Utæthed ved faldstammeudluftning. Blok 12.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt.
Svigtet skal fortsat udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

R178K1

Side 24 af 80

17980 Manglende inddækning v. gavl

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt, som har medført skade.
Svigtet og skaden skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
De manglende inddækninger skal udføres, og det skal sikres at inddækningerne er fastholdt på murkrone og på
gavl.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er helt udbedret.
Der er monteret den manglende inddækningsplade på gavlen blok 12 v. opgang nr. 10.
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Indækning v. gavl monteret, blok 10.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Forholdet registreret ved 1års eftersynet vurderes at være udbedret / afklaret.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

R178K1

Side 25 af 80

18028 Manglende rygningsplade

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Der blev ikke registreret en manglende rygningsplade.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Forholdet registreret ved 1års eftersynet vurderes at være udbedret / afklaret.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

R178K1

Side 26 af 80

27771 Vindue, generelt
Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation:
Bygning, konstruktion » Vindue » Vindue
• Karm og ramme » Træ og aluminium
• Fuge » Fugemasse
• Fuge » Fugebånd
• Sålbænk » Aluminium
Beskrivelse af bygningsdelens opbygning:
Velfac Ribo Modern træ/alu vinduer
Illmodbånd i sider og top
Elastisk fugemasse under bundstykke
Aluminiumssålbænk
Indadgående vinduer og runde vinduer er udført af Kastrup Vinduet i træ/alu og er fuget med elastisk fuge hele
vejen rundt og udført uden sålbænk.

17974 Manglende fastgørelse i top og bund af vindue

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

R178K1
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Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er ikke udbedret
Der er ikke fastskruet i top eller i bunden af vinduerne siden 1års eftersynsrapporten.
Svigtet er registreret ved:
Nr. 2, st. mf
Nr. 4, 2. th
Nr. 23, 1. tv
Nr. 24, st. th
Nr. 25, st. tv
Nr. 25, 2. th
Nr. 25, 2. tv
Nr. 25, 3. th
Nr. 28, 1. th
Nr. 38, st. th
Nr. 39, 3. th
Nr. 45, 1. th
Nr. 49, st. th
Nr. 61, st. tv
Nr. 63, st. th
Nr. 73, 2. th
Svigtet er set ved alle eftersete vinduer (100%).
Stikprøve i 4 % af ejendommens lejligheder
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Manglende skrue i bund af vindue. Nr. 61, st. tv.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt.
Svigt skal fortsat udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

R178K1

Side 28 af 80

17979 Manglende fastgørelse i sider af runde vinduer

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er delvist udbedret.
Der er sat to ekstra skruer, en i hver side langs midteraxen. Dermed er der i alt 6 skruer i vinduet 1 pr. max. 900
mm.
Svigtet er registreret udbedret ved:
Nr. 2, st. mf.
Nr. 24, st. th.
Stikprøve i 4% af alle lejligheder. Det vides ikke hvor mange lejligheder, hvor der er monteret runde vinduer.

Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Skrue centralt ved midteraxen, nær beslag. st 24 th

Placering af eftermonterede skruer.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Forholdet registreret ved 1års eftersynet vurderes at være delvist udbedret / afklaret.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

R178K1
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17981 Aluminiumsbeklædning på vinduesramme har sluppet

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er ikke udbedret.
Aluminiumsbekædningen på udvendig side på vinduesrammen har sluppet.
Svigtet er registreret ved:
Nr. 2 st. mf.
Nr. 23 1. tv.
Nr. 24 st. mf.
Nr. 53, 1 tv.
Ved 4 ud af 4 besigtigede runde vinduer for dette svigt.
Stikprøve i 4 % af boligerne. Det vides ikke hvor mange lejligheder der har runde vinduer.
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Sluppet alukappe. Nr. 2 st. mf.

Sluppet alukappe nr. 24 st. th.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt.
Svigtet skal fortsat udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

R178K1
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18032 Elastisk fuge trukket for langt ud mod alu-ramme

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Det skal sikres at de elastiske fuger er holdt fri af aluminiumsinddækningen, så der er mulighed for ventilering af
hulrummene i profilerne.

R178K1
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Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er ikke udbedret.
Følgende lejligheder blev registreret:
Nr. 2, st. mf.
Nr. 23, 1. tv.
Nr. 24, st. th.
Nr. 25, st. tv.
Nr. 25, 3. th.
Nr. 45, 1. th.
Nr. 53, 1. tv.
Omfanget af svigtet er 100 %
4 % af ejendommens lejligheder blev besigtigede.
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Fuge ligger for langt ude i vinduesparti. Blok 12.

Fuge trukket helt ud til underkant af vindue (foran
drænkanalerne). Nr. 24 st. th.

Fuge trukket ud foran drænkanalerne. 53, 1. tv.

Fuge trukket ud foran drænkanalaerne, nr. 2 st. mf.

R178K1
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Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt.
Svigtet skal fortsat udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Som oplyst ved 1års svigteftersynet, skal det fortsat sikres med nødvendige byggetekniske tiltag, at de elastiske
fuger er holdt fri af aluminiumsinddækningen, så der er mulighed for ventilering af aluprofilernes hulrum.

R178K1

Side 33 af 80

28881 Indervæg, generelt.
Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation:
Bygning, konstruktion » Væg » Indervæg » Vådzone » Over terræn
• Beklædning » Fliser
• Membran » Vådrumsmembran
• Konstruktion » Porebetonplader » Porebeton
• Gennemføring
Beskrivelse af bygningsdelens opbygning:
100 mm porebetonvæg
Vådrumssikring
Fliser

18060 Gennemføring uden tætning i vådzone

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Manglende dokumentation skal fremskaffes.
Beskrivelse:
Der skal sikres tæthed mellem rosetter og fliser ved blandingsbatterier, og det skal ved regelnæssige eftersyn,
sikres at der ikke trækker vand ind ved gulvvarmetermostat.
Hvis dette er tilfældet skal der udføres en afskærmning.

R178K1

Side 34 af 80

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er delvist udbedret.
23 1. tv – Brusearmatur (gulvvarmetermostat ikke besigtiget). Ikke udbedret.
25 st. tv – Brusearmatur (gulvvarmetermostat ikke besigtiget). Udbedret.
25 2. th – Brusearmatur + gulvvarmetermostat. Udbedret.
25 2. tv – Brusearmatur (gulvvarmetermostat ikke besigtiget, fuget fast). Udbedret.
25 3. th – Brusearmatur (gulvvarmetermostat ikke besigtiget, fuget fast). Brusearmatur ikke udbedret.
KSmateriale for udførelse af vådrumsmembran er ikke udleveret.
Svigtet blev registeret i 2 ud af 5 eftersete boliger (40 %)
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Fuge mellem fliser og dåse. Nr. 25, 2. th.

Fuge mellem dåse og fliser. Nr. 25, st. tv.

Hul i væggen ved stopventil.

Manglende fuge ved gennemføring nr. 23 1. tv

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt.
Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
Svigt skal fortsat udbedres.
Manglende dokumentation skal fortsat fremskaffes.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

R178K1
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27709 Ydervæg, generelt
Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation:
Bygning, konstruktion » Væg » Ydervæg » Ikke vådrum » Over terræn
• Bagvæg » Træskeletvæg » Træ
• Membran » Dampspærre
• Isolering
• Forvæg » Pladebeklædning » Metal
• Forvæg » Pladebeklædning » MgOvindspærreplader
• Inddækning
• Gennemføring
Beskrivelse af bygningsdelens opbygning:
2 lag 12,5 mm gips
50 mm isolering i træskellet
Dampspærre
200 mm isolering i træskellet
9 mm MgOvindspærreplade
10 mm uorganisk afstandsliste
25 mm ophængningssystem
4 mm alu-sandwichplade

18040 Løs facadeplade

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er udbedre, og pladerne er fastgjort
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Facadebeklædning er blevet fastgjort med ekstra skruer

R178K1
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Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Forholdet registreret ved 1års eftersynet vurderes at være udbedret / afklaret.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

R178K1
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18033 MgOvindspærreplader indbygget

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Beskrivelse:
Der er anvendt magnesiumholdige plader som vindspærre (MgOplader).
Vi har på andre byggerier registreret, at sådanne plader kan suge fugt fra udeluften/omgivelserne. Når pladerne
er mættede med fugt, afgiver pladerne saltholdige vanddråber, der kan opfugte tilstødende bygningsdele. På sigt
kan det muligvis medføre, at der kan opstå råd og skimmel på organiske materialer, og at metaller kan korrodere.
Det kan muligvis medføre svækkelse i pladens statiske og brandmæssige egenskaber.
Hvis metaller korroderer, kan det medføre, at fastgørelsesmidler så som beslag, skruer og søm svækkes og mister
den fornødne styrke, således at både MgOplader og eventuelle facadeophængningssystemer og inddækninger vil
løsne sig.
Af hensyn til forældelsesproblematikken er det imidlertid vigtigt, at I snarest reklamerer overfor alle relevante
parter  totalentreprenør, underentreprenører, rådgivende ingeniør, rådgivende arkitekt, leverandør – således at
krav mod eventuelle ansvarlige ikke fortabes på grund af passivitet/forældelse, ligesom garantistiller skal
underrettes.

Udkast til specifik reklamation vedr. disse plader findes på www.bsf.dk.
http://bsf.dk/media/1520/mgo-reklamationsskrivelse.pdf
Yderligere vejledninger om pladerne findes på www.bsf.dk FUGTSUGENDE VINDSPÆRREPLADER.
http://bsf.dk/erfaformidling/vindspærreplader/http://bsf.dk/erfaformidling/vindspærreplader/

Se også BYGERFA blad nr. (21) 150505.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Der er ikke forelagt ny KS-materiale.
MT Højgaard og bygningsejer/ Byggeskadefonden har indgået forlig omkring MgO pladerne.

R178K1

Side 38 af 80

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres, inden forholdet forværres.
Beskrivelse:
Der henvises til den igangværende MgOskadesag ved byggeriet med Byggeskadefondens j.nr. 20170068_R178.
BYG-ERFA:
(21) 190402  Renovering af ydervægge hvor MgOplader er vindspærre

R178K1

Side 39 af 80

17985 Manglende inddækningshøjde ved terræn

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Flere steder er terrænet/belægningen udført, så det går tæt op til facader. Det må derfor formodes, at kravet i
SBIanvisning 224 om placering af fugtspærre i muren mindst 150 mm over terræn ikke overholdes.
Det giver mulighed for opfugtning, misfarvning og nedsat levetid.
Terrænet reguleres, eller vedligeholdelsen tilpasses, så bygningsdelen holdes under observation og udbedres i
nødvendigt omfang. Yderligere information fremgår af vedlagte BYGERFA blad nr. 131231.
BYG-ERFA:
(19) 131231  Niveaufri adgang og terrændæk

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er ikke udbedret.
Svigtet er registreret ved:
Nr. 2, st. mf.
Nr. 49, st. th.
Nr. 61, st. tv.
Nr. 63, st. tv.
Gavl: Blok 1, blok 4, blok 6, blok 9, blok 10, blok 12 & blok 13.
Facade: Blok 10 & blok 21.
I alt er svigtet observeret ved 13 ud af 16 registrede blokke.
Da terrænet stiger og falder over blokkenes længder er svigtet ikke gældende på hele blokkenes sokler, men
partielt.
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Sokkel blok 21

R178K1

Sokkel blok 10, Sokkelhøjde er under 150 mm.

Side 40 af 80

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt.
Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

R178K1

Side 41 af 80

18026 Inddækning af sokkel dækker ikke

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er ikke udbedret.
Svigtet er registreret ved:
Nr. 63 st. tv.
Gavlen blok 14
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Manglende afslutning ved sokkel. Mulighed for
vandindtrængen

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

R178K1
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28873 Ydervæg, generel
Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation:
Bygning, konstruktion » Væg » Ydervæg » Ikke vådrum » Over terræn
• Forvæg » Isolering og puds
Beskrivelse af bygningsdelens opbygning:
Efterisolering af sokkel
Puds med fiberarmering

18042 Hul i sokkelpuds

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er ikke udbedret.
Svigtet er registreret ved kældervinduer i blok 21:
Til højre for opgang 3 og til venstre for opgang 5.
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Hul v. vindue til højre for opgang 3.

R178K1

Hul i sokkelpuds v. kældervindue til venstre for
opgang 5

Side 43 af 80

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt, som har medført skade.
Svigt og skade skal fortsat udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
BYG-ERFA:
(12) 181209  Revner i sokkelpuds på letklinkerblokke

R178K1

Side 44 af 80

28957 Vandrør, generelt
Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation:
Bygning, tekniske anlæg / installation » Vand » Røranlæg » Vandrør
• Rør » Fordelingsledninger » Rustfri stål
• Rør » Koblingsledninger » Plast
• Rør » Koblingsledninger » Varmforzinket stål
Beskrivelse af bygningsdelens opbygning:
Vandinstallationer i boliger er henholdsvis for koldt og varmt vand, som bliver forsynet fra varmecentral for hele
bebyggelsen. Hver bolig har har koldt og varmtvandstilgang til henholdsvis køkken og badeværelse. Eksisterende
vandinstallationer er opbygget med henholdsvis galvaniserede rør og kobberrør.
Koblingsledninger i forbindelse med udførelse af brugsvandsmåling er udført i varmforzinket stål (alle blokke
undtagen blok 17).
I blok 17 er der udført nye stigstrenge i rustfritstål og koblingsledninger i alupex.

18183 Manglende lækagemelder i rørskakt

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Lækagemelder skal anbringes på skaktbund.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er udbedret i nr. 25 st. tv.
Svigt udbedret 100 %.
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Lækagemelder placeret i bunden af skakten. Nr. 25 st. tv.
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Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Forholdet registreret ved 1års eftersynet vurderes at være udbedret / afklaret.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

R178K1
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18184 Tapventil, manglende slutmuffe under køkkenvask

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er udbedret.
23 1. tv – Er udbedret
25 st. tv – Er udbedret
25 2. th – Er udbedret
25 2. tv – OPV tilkoblet
25 3. th – OPV tilkoblet.
Svigtet blev registeret i 0 ud af 5 eftersete boliger (0 %)
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Slutmuffe monteret i nr. 25 st. tv.

Slutmuffe monteret i nr. 23 1. tv.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Forholdet registreret ved 1års eftersynet vurderes at være udbedret / afklaret.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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28872 Ventilationsanlæg, generelt
Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation:
Bygning, tekniske anlæg / installation » Ventilation » Ventilationsanlæg (samlet) » Ventilationsanlæg » Mekanisk
indblæs/udsugning
• Anlæg » Fælles
Beskrivelse af bygningsdelens opbygning:
Ventilationsanlæg i boligblokkene (et eller flere i hver boligblok) er balanceret ventilationsanlæg (komfortanlæg).
Tidligere affaldsskakt i trappeopgange er anvendt som indblæsningskanal. Affaldsskakte er oprenset og
desinficeret inden ombygning til indblæsningskanaler.
Eksisterende aftrækskanaler udført i beton er anvendt til udsugningskanaler fra boliger, hvor der er
udsugningsventiler og emhætter tilkoblet.
Indtag og afkast fra ventilationsaggregaterne er ført enten ud tagrummet og op over tag med afsluttende
taghætter eller ført direkte op gennem loft i ventilationsrummet og over tag med afsluttende taghætter.
Ventilationsanlæggene i blokkene er opbygget i lukkede brandsikrede ventilationsrum i tagrummene.
Ventilationsanlæggene komfortventilerer boligerne i blokken.
I ventilationsrummet er opbygget selve ventilationsaggregatet, mens kanalsystemet er monteret uden for
ventilationsrummet.

18041 Manglende inddækning ved taghættegennemføring

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er delvist udbedret.
Udover manglende gips, som beskrevet i BSF rapport, så er brandfuge ikke udført korrekt. Brandfuge er ikke ført
hele vejen rundt om gennemføringen. Fugen er revnet på grund af manglende elasticitet. Fugen slipper på grund
af fugtpåvirkning fra utæt gennemføring.
Tagrum opgang 69 – Gips er udbedret
Tagrum opgang 73 – Gips er ikke udbedret. Brandfuge ikke korrekt.
Tagrum opgang 3840 – Gipsplade er fugtskadet og har formentlig ikke længere tiltænkt brandmodstandsevne.
Brandfuge slipper gips på grund af fugtpåvirkning.
Tagrum opgang 4244 – Gips er udbedret.
Tagrum blok 17 – Gips er ikke udbedret. Brandfuge ikke korrekt.
Svigtet blev registreret i 3 ud af 5 eftersete tagrum (60 %)

Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Ekstra gipssplade i ventilationsrum monteret i blok 1,
v. opgang 69

1 gipsplade ved gennemføring blok 1, v. opgang 73

Fugtskade ved gennemføring i tagrum tilhørende
opgang 38-40.

Brandfuge har sluppet. Tagrum i opgang 38-40.
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Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt.
Svigt skal fortsat udbedres i fuldt omfang.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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18044 Defekt tæthedssamling i ventilationsaggregat

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Den defekte tæthedssamling lokaliseres ved måling og udbedres.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Rapport beskriver madlugt i ventilationsrum. Dette blev ikke konstateret ved besigtigelsen. Der foreligger ikke
dokumentation af, at utætheden er fundet og udbedret, som krævet i rapporten.
Tagrum opgang 69 – Dokumentation fra udbedring mangler.
Svigtet blev registeret i 1 ud af 1 eftersete tagrum (100 %).
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Ventilationskanal v. anlæg i tagrum opgang 69.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt.
Svigt skal fortsat udbedres.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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18046 Utæt taginddækning til afkast

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Utætheden lokaliseres ved destruktiv undersøgelse, og udbedres.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er ikke udbedret.
Tagrum opgang 69 – Ingen utæthed registreret.
Tagrum opgang 73 – Fugtskadet gipsplade ved taggennemføring.
Tagrum opgang 3840 – Fugtskadet gipsplader ved taggennemføringer. Vand på gulv. Vand mellem kanal og
afsluttende folie på isolering.
Tagrum opgang 4244 – Vand på gulv under kanal.
Tagrum blok 14 – Vandskade på gulv under kanal.
Tagrum blok 12 – Vandskade på gulv under kanal.
Svigtet blev registreret i 5 ud af 6 eftersete tagrum (83 %)
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Fugtmåling viser 12%. Fugtskjolderne er større end
ved 1års eftersynet. blok 14 opgang 8.

Fugtaftegninger blok 4, v. opgang 38-42.

Fugtaftegninger på gipsplade i tagrum v. opgang 73.
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Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt, som har medført skade.
Svigt og skade skal fortsat udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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18051 Brandtætning og inddækning v. ventilationskanal

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Det sikres at konstruktionen efterlever gældende krav, ved opsætning af gipsplader og tætning omkring
gennemføringer.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er helt udbedret.
Der er monteret 2 lag gips omkring taggennemføringerne og fuget efterfølgende.
Svigtet er registreret udbedret ved tagrum blok 4, opgang 38-40 og 42-44.
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Svigt udbedret. 2 lag gips v. gennemføring. blok 4
opgang 38-40.

Svigt udbedret. 2 lag gips v. gennemføring. blok 4
opgang 42-44.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Forholdet registreret ved 1års eftersynet vurderes at være udbedret / afklaret.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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18053 Befæstelse af gipsplade/loftplade

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Det sikres at plader er opsat korrekt.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er udbedret.
Gipspladen er befæstet korrekt og hænger ikke længere.
Svigtet er registreret udbedret i blok 4, v. opgang 42-44.
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Befæstelsen er korrekt. Blok 4, v. opgang 4244.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Forholdet registreret ved 1års eftersynet vurderes at være udbedret / afklaret.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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18054 Utæt drænledning fra ventilationsaggregat

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er ikke udbedret
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Skaden er ikke udbedret. Der er stadig opfugtede områder på
gulvet

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt, som har medført skade.
Svigt og skade skal fortsat udbedres.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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18057 Støj fra ventilationsanlæg

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet oplyses ikke udbedret. Ventilationsanlæggene oplyses ikke i brug.
Der foreligger ikke dokumentation for at lydkrav er overholdt.
Tagrum opgang 69 – der er monteret (kort) lyddæmper på indtag og aftrækskanal.
Tagrum opgang 73 – ingen synlig udbedring.
Tagrum opgang 3840 – ingen synlig udbedring.
Tagrum opgang 4244 – ingen synlig udbedring.
Der foreligger ingen information om der stadig er et problem. Det er derfor ikke klart hvad omfanget er.
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Ventilationsanlæg og kanal. I tagrum opgang 69, blok 1.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt af funktionsmæssig karakter.
Der er fortsat mangler i dokumentationsmaterialet.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Manglende dokumentation skal fremskaffes.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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18089 Drænledning monteret på gulv i ventilationsrum

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er ikke udbedret.
Tagrum opgang 69 – ikke udbedret
Tagrum opgang 73 – ikke udbedret
Tagrum opgang 3840 – ikke udbedret
Tagrum opgang 4244 – ikke udbedret
Svigtet blev registeret i 4 ud af 4 eftersete tagrum (100 %)
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Drænledning ikke placeret under gulvkonstruktion, tagrum i blok 1 ved opgang
69.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt.
Svigt skal fortsat udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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18092 Opskumning i taggennemføring

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Opskumningen fjernes og erstattes af elastisk fugemasse.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er helt udbedret.
Afslutningen er afsluttet med fuge.
Svigtet er registreret udedret i blok 14, ved opgang 4-6, i ventilationsrum (100 %).
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Tag gennembrydning afsluttet med fuge

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Forholdet registreret ved 1års eftersynet vurderes at være udbedret / afklaret.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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18094 Utæt taginddækning og vand på isolering

Byggeskadefondens konklusion ved 1års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Det skal sikres at gennemføringer er udført med 100 % tæthed ved overgang til tag.

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5års eftersynet:
Kommentarer:
Svigtet er ikke udbedret.
Der var ved besigtigelsen vand på ydersiden af isoleringen. Der er registeret skimmel på underlagsbrædderne ved
taggennemføringen.
Lokalisering: Blok 17 v. opgang 25, i tagrummet.
Omfang: 1 ud af 1 efterset svigt benævnt ved 1års eftersynet.
Stikprøve i 1 ud af 18 tagrum (6 %)
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Skimmel ved taggennemføringen i tagrummet blok 17, opgang
25.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er fortsat byggeteknisk svigt.
Svigt skal fortsat udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Det skal fortsat sikres med nødvendige byggetekniske tiltag, at alle taggennemføringer er udført 100 pct. tætte
ved overgang til tag.
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58966 Yderdør
Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation:
Bygning, konstruktion » Dør » Yderdør
• Sålbænk
• Fuge » Fugemasse
• Karm og dørplade » Træ og aluminium
Bygningsdelens opbygning:
Velfac Ribo Modern indadgående træ/alu døre
Illmodbånd i sider og top
Elastisk fugemasse under bundstykke
Kompositbundstykker

34451 Utilstrækkelig bundfuge indvendigt
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Manglende eller utilstrækkelig indvendig bundfuge ved dør. Fugen registreret ikke eksisterende eller under 6 mm
som er den mindst mulige fugebredde ifølge BYGERFA (41) 99 09 24.
Fugen bør være til stede i følge montagevejledningen fra producenten (Velfac)

Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Nr. 25 3. th.
Nr. 28 1. th.
Nr. 38 st th.
Omfang:
3 ud af 13 eftersete lejligheder for dette type svigt.
Stikprøve i %:
3
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:
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Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Revnet fuge, fugebredde under 6 mm.

Manglende indvendig bundfuge. Nr. 28, 1. th.

Indvendig fugeplacering i følge montagevejledning
fra vindues/ dørproducent.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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34521 Revne i dørkarm
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der er registreret revne midt i dørkarmen. Det vides ikke hvad der har medført revnen. Svigtet skyldes
sandsynligvis en produktionsfejl eller fugtforholdende ved montering.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Nr. 25, 2. th.
Omfang:
1 ud af 13 eftersete lejligheder for dette svigt.
Stikprøve i %:
3
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Revner indvendigt i dørrammen. Nr. 25, 2.tv.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt, som har medført skade.
Svigt og skade skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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34683 Manglende rosetter på yderdør
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Rosetterne ved låsen mangler. Vand kan nemt trænge ind i døren og i opgangen.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Opgang:
25
Omfang:
1 ud af 20 opgangsdøre
Stikprøve i %:
33
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Manglende roset omkring dørlås.

Manglende roset omkring dørlås.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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59714 Karnap
Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation:
Bygning, konstruktion » Karnap
Bygningsdelens opbygning:
Glasfiber konstruktion.
Facadeplader i aluminium.
Træ/alu vinduer.

34682 Defekt malingslag
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Malingslaget har sluppet konstruktionen i form af bobler eller faldet af i flager så konstruktionen er blotlagt.
Skaden skyldes muligvis en ''utæthed'' som medfører, at der kan trænge fugt ind bag malingslaget.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Nr. 11, 3.tv.
Nr. 20, st. th.
Omfang:
Ved 2 af de 12 eftersete.
Stikprøve i %:
4
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Defekt malingslag. Nr. 11, 3. tv.
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Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt som har medført skade.
Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
Svigt og skader skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Manglende dokumentation skal fremskaffes.
Beskrivelse:
Årsagen til de registrerede forhold skal afklares senest til bygningsejers 5års gennemgang af
renoveringsarbejderne.
Der skal i denne forbindelse fremlægges dokumentation og oplysninger om de berørte bygningsdeles aktuelle
opbygning inkl. materialesammensætninger og de udførte overfladebehandlinger.
Efterfølgende foretages der en forskriftsmæssig reparation og udbedring af de lokaliserede skader
på karnappernes pladebeklædning, så denne alle steder fremstår intakt og forskriftsmæssig.
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59488 Tagdækning
Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation:
Bygning, konstruktion » Tagdækning » Tagdækning » Mod ventileret konstruktion
• Inddækning
• Vindskeder
• Gennemføring
• Ventileret hulrum
• Ventilationsåbning
• Undertag » Fast undertag af brædder » Icopal » PF3500
• Afstandslister
• Beklædning » Profilerede metalplader » Metal
Bygningsdelens opbygning:
Eksisterende spær
23 mm rupløjede bælker
Asfaltpap, Icopal PF3500
Tagbelægning, Falsbar aluminium udført som traditionel ryg og gratfals
Snefangsrør Ø50
1,5 mm Cprofil á 150 mm monteret pr. 1000 mm

35764 Faldstammeudluftning stopper under tag
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Faldstammeudluftningen er ikke ført ud igennem taget.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Blok 14 i gavl ved nr. 2.
Omfang:
1 ud af 6
Stikprøve i %:
2
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Faldstammeudluftningen stopper under taget
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Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres.
Beskrivelse:
Faldstammeudluftning skal føres igennem tag og afsluttes forskriftsmæssigt, og gennemføring skal udføres 100
pct. vandtæt.
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34565 Utætheder i tagbelægningen
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der er utætheder i tagbelægningen. Store dele af fibergipsen imod opgangen er opfugtet til mere end 26 % målt
ved fugtmåler. Det samme er gældende for spær og lægter.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Spær, underlag og gipsplader i blok 14 v. opgang 4.
spær i tagrum blok 12 v. opgang 12.
Omfang:
2 ud af 4 eftersete loftrum.
Stikprøve i %:
22
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Fugtighed i spær målt over 26 % blok 12 v. opgang
12.

Fugtaftegninger på gangbro, blok 12 v. opgang 12.

Høj fugtighed i gips og ved spær omkring
klimaskorsten v. blok 14, opgang 4

Fugtighed målt over 26 % i spær v. blok 14, opgang
4.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt, som har medført skade.
Svigt og skade skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

R178K1

Side 69 af 80

59126 Ydervæg
Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation:
Bygning, konstruktion » Væg » Ydervæg » Ikke vådrum » Over terræn
• Gennemføring
• Inddækning
• Forvæg » Pladebeklædning » MgOvindspærreplade
• Forvæg » Pladebeklædning » Metal
• Isolering
• Membran » Dampspærre
• Bagvæg » Træskeletvæg » Træ
Bygningsdelens opbygning:
2 lag 12,5 mm gips
50 mm isolering i træskelet
Dampspærre
200 mm isolering i træskelet
9 mm MgOvindspærreplade
10 mm uorganisk afstandsliste
25 mm ophængningssystem
4 mm alu-sandwichplade

34531 Korroderet inddækning
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Indækning af sokkel korroderer. Dette skyldes sandsynligvis saltene afgivet fra MgO vindspærrepladerne.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Blok nr: 1, 10, 12, 13
Omfang:
4 ud af 13 besigtigede blokke.
Stikprøve i %:
60
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Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Korroderet sålbænk v. blok 10.

Korroderet inddækning v. blok 13

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
BYG-ERFA:
(21) 190402  Renovering af ydervægge hvor MgOplader er vindspærre
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34532 Korrosion omkring skruer v. facadebeklædningen
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Alu facadepladerne viser tegn på korrosion omkring skruerne.
Årsag og betydning undersøges p.t. af BUNCH Bygningsfysik og Force Technology
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Ved facadebeklædning på blok: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 & 21.
Omfang:
Svigtet er set ved 95 % af de besigtede facadeskruer.
Stikprøve i %:
60
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Korrosion omkring skrue i facadebeklædning, blok
14.

Korrosion omkring skruer v. facadebeklædning, blok
8.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt, som har medført skade.
Svigt og skade skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Udover henvisning til de igangværende undersøgelser til registrerede forhold og uregelmæssigheder ved
boligblokkenes ydervægsbeklædning, har Byggeskadefonden ikke yderligere bemærkninger.
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34533 Korrosion af dørtelefon
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Dørtelefon viser tegn på korrosion samt vand og fugt omkring elektronikken.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Opgang: 6, 10, 12, 45, 53, 63, 71, 73.
Omfang:
8 ud af 9 eftersete dørtelefoner.
Stikprøve i %:
15
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Dørelefon opgang 14.

Dørtelefon opgang 63.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Årsagen til de registrerede forhold skyldes muligvis saltvand fra de anvendte MgOvindspærreplader, som er
planlagt udskiftet under den igangværende skadesag i byggeriet med Byggeskadefondens j.nr. 20170068_R178.
BYG-ERFA:
(21) 190402  Renovering af ydervægge hvor MgOplader er vindspærre
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35286 Fastgørelse af facadeplader
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Facadepladerene skal ifølge montagevejledningen fra Vink fastgøres pr. 500 mm i hver retning.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Alle facader
Omfang:
100%
Stikprøve i %:
50
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Montagevejledning facade

Facadeplade med højde på ca. 850 mm

Facadeplade på ca. 850 mm. Plade ikke skruet pr.
500 mm som anvist i montagevejledning.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeriets facadeplader skal monteres og fastgøres i henhold til producentens montagevejledning.
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59486 Ydervæg
Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation:
Bygning, konstruktion » Væg » Ydervæg » Ikke vådrum » Over terræn
• Forvæg » Pladebeklædning » Metal
• Forvæg » Pladebeklædning » Fibercement
• Isolering
• Bagvæg » Betonelementer » Beton
Bygningsdelens opbygning:
Efterisolering høj beton:
9 mm cement baseret vindspærreplade
70 mm isolering
50 mm krydsforskalling
Opklodsning / opretning

35292 Regnvand ved kældervæg
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Ved kælderdør i blok 14 ses regnvand inde ved dørfals.
Vandet burde føres ud til forkant drypnæse og ikke ind så det opfugter kældervæggen.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Kælderdør ved blok 14
Omfang:
50
Stikprøve i %:
10
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Regnvand føres ikke til forkant facade

R178K1

Vand ved kældervæg

Side 75 af 80

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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34562 Hul i sokkelplade
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der er registreret hul i sokkelpladen. Chausesten er ført ind under sokkelplade så den ikke kan være tæt.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Blok 14 v. nr. 2
Omfang:
1 ud af 8 blokke
Stikprøve i %:
50
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Hul i sokkelplade. Blok 14 v. nr. 2.

Hul i sokkelplade. Blok 14 v. nr. 2.

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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59127 Tagnedløb
Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation:
Bygning, tekniske anlæg / installation » Afløb » Opsamling » Tagnedløb
• Plast
• Zink
Bygningsdelens opbygning:
Tagnedløb i zink.
Afløbsrør i jord i plast.

34534 Synligt afløbsrør i plast over jord.
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Synligt PVC afløbsrør over jord. Ifølge BYGERFA blad (50) 00 05 13 'Beton og pvcledninger i jord
Modtagekontrol, lægning, samling og kontrol' blegner rør udsat for sollys i lang tid og styrken kan være nedsat.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Set for nedløbsrør v. blok 4, 8, 11, 15, 17.
Omfang:
Svigtet er set ved 5 ud af 5 blokke efterset for dette svigt.
Stikprøve i %:
23
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

PVC afløbsrør over terræn.

PVC afløbsrør fra tagnedløb over terræn, blok 17

Byggeskadefondens konklusion ved 5års eftersynet:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
BYG-ERFA:
(50) 000513  Beton og pvcledninger i jord Modtagekontrol, lægning, samling og kontrol
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Supplerende bemærkninger

Rådgiverens kontaktperson ved eftersynet var administrator Rene Wulff Holm fra KAB (tlf.: 29 60 19 33, mail:
rewu@kab-bolig.dk)
Besigtigelsen blev foretaget over to omgange. De første to besigtigelser blev foretaget d. 19.03.2019 og 20.03.2019.
Den opfølgende besigtigelse blev foretaget d. 21.05.2019.
Fra bygherrens side bistod varmemester Steve Laudrup (Tlf.: 40 99 92 55, mail: stla@kab-bolig.dk
Lejligheder besigtiget ved 5års eftersynet:
nr.: 02, st. mf. - 10, 3. tv. - 20, 2. tv. - 23, 1. tv. - 24, st. th. - 25 st. tv. - 25, 2. th - 25, 2. tv. - 25, 3. th. - 27, st. th. 28, 1. th - 33, 2. tv. - 34, st. tv. - 38, st. th - 45, 1. th. - 49, st. th. - 53, 1. tv. - 61, st. tv. - 63, st. tv. - 73, 2. th.
I følgende varslede lejligheder var der ingen hjemme: nr.: 03, st. tv  04, 2. th  20, 2. th  71, 1. tv.  71, 2. th.  73.
3. th.
Der er anvendt ekspanderet fugebånd som bundfuge til vinduer og terrassedøre. Man skal være ekstra varsom med
bundfuger i forkompromeret fugebånd.
Følgende er en beskrivelse fra Danalims datablad vedr. fugebånd F600 'Vær opmærksom på at bundfuger ved
vinduer kan være uegnede for fugebånd. Vinduets geometriske profil kan gøre det umuligt at montere
båndet korrekt, ligesom en skrå sålbænk kan betyde at båndet vipper. Monteres fugebånd i bundfugen skal
man desuden være opmærksom på at det placeres således at regnvand fra drypnæse ikke ledes direkte ned i
båndet.'
Der må forventes, at skulle udføres øget opsyn og kontrol med bundfugerne.
Ventilationsanlæggene er i de fleste blokke ude af drift, da der var problemer med lugt, støj og støvgener samt
umotiveret igangsætning af brandsuget. Der laves pt. forsøg på enkelte blokke.
Der er ikke monteret skyggelister ved den nye facade. Bygherren oplyser at der ikke er fuget rundt mellem
gipspladerne i strid med tegn. A5.404. Beboere har oplevet trækgener.
Ligesom ved 1års eftersynet er der registreret defekt eller manglende fuge mellem den eksisterende glasindækning
og den nye facade.
Dørhåndtag til fransk altan v. nr. 23, 1. tv. var defekt ved besigtigelsen.
Brandisolering mangler omkring kanal i tagrummet på blok 17 ved opgang 25.
Ikke alle af de bærende betonbjælker for glasindækningerne er blevet udbedret for revner opstået ved montage af
stillads. Der er registreret revner i bjælken ved nr. 45
Det blev oplyst fra driftspersonalet at gårdbelysningen ikke fungerer optimalt og når enkelte områder har været
tændt et stykke tid så springer sikringerne.
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Indvendig fuge mellem ny facade og loft. Udklip af tegn
A(X)4.12 2.

Manglende og defekt fuge mellem eksisterende
glasinddækning og ny facade. Nr. 6, 1. tv.

Defekt fuge mellem glasindækning og ny facade. Nr. 23,
1. tv.

Defekt håndtag til franskaltandør. Nr. 23, 1. tv.

Manglende brandisolering af kanal. Blok 17, opgang 25.

Revner i betonbjælke ved nr. 45.
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