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Indledning
Dette er resultatet af Byggeskadefondens 1års eftersyn, som hermed er afsluttet.
De væsentligste bygningsdele er blevet gennemgået af eftersynsfirmaet, der samtidig har registreret, om der er
byggetekniske forhold dvs. svigt eller byggeskader eller fejl og mangler i dokumentationen.
I rapporten redegøres der for disse byggetekniske forhold, der afsluttes med fondens konklusion med anbefalinger
om, hvad der skal gøres for at forebygge, at svigt fører til skader, eller at skader udvikler sig yderligere.
Herefter er alle eftersete bygningsdele oplistet, uanset om der blev fundet svigt, skade eller fejl og mangler i
dokumentation.
Rapporten afsluttes med en oversigt over det dokumentationsmateriale, der er forelagt eftersynsfirmaet samt
eventuelle supplerende bemærkninger til eftersynet.
Bemærk, at fonden ikke ved eftersynet kan afgøre, hvem der har ansvaret for de registrerede svigt eller byggeskader
m.v.
Manglende kvalitetssikring
Der er under flere bygningsdele rapporteret om manglende dokumentation af kvalitetssikring. Bygningsejer kan
forlange den manglende dokumentation fremlagt.
Det er en betingelse for dette byggeri, at det er kvalitetssikret for at undgå svigt og skader. Den manglende
dokumentation for skjulte eller delvis skjulte bygningsdele medfører efter fondens opfattelse tvivl om, hvor vidt den
konkrete udførelse af de pågældende konstruktioner er forskriftsmæssig.
Tvivlen bør derfor som minimum fremover udløse en skærpet driftsindsats bestående af hyppige eftersyn så
eventuelle tegn på skade i eller omkring den pågældende konstruktion opdages hurtigst mulig.
Såfremt der ved eftersyn observeres tegn på skade eller andre unormale forhold, skal der gribes ind med nødvendig
undersøgelse af bygningsdelene for at fastlægge behov for at gennemføre en eventuel udbedring.
Manglende risikoerklæring
Risikoerklæringen forelå ikke ved eftersynet!
Det er en betingelse for støttetilsagnet, at de projekterende skal afgive en erklæring om risikobehæftede forhold.
Erklæringen skal udfyldes af de projekterende parter og underskrives af disse og bygherren skal gøres bekendt med
erklæringen og underskrive den. Erklæringen skal udfyldes uanset om projektet indeholder risikobehæftede forhold.
Når erklæringen ikke foreligger, kan en evt. senere skadeanmeldelse afvises fra dækning i fonden.
Læs mere herom i ”Vejledning om erklæring om risikobehæftede forhold” på fondens hjemmeside.
Manglende driftsplan
Der forelå ingen driftsplan ved eftersynet.
Der skal ved afleveringen af byggeriet foreligge en driftsplan, som for alle væsentlige bygningsdele beskriver, hvor
ofte de skal efterses, og hvordan de skal vedligeholdes.
Hvis der i forbindelse med en efterfølgende skadesag ikke foreligger en driftsplan og driftsherren ikke har
dokumenteret en driftsindsats i en driftsjournal kan fonden vælge at reducere en eventuel dækning.
Manglende projekt
Der mangler en førsynsrapport, i henhold til lov om almene boliger skal der foreligge en førsynsrapport. Herudover
er der kun oplyst delvist om projektet er udført delvist som forsøgsbyggeri.
De viste detailtegninger viser membrandetaljer, som ikke lader sig udføre, bygningsejer bør sikre sig at der foreligger
kvalitetssikringsmateriale som viser udførelsen af membranerne. Eller sikring ved måling af lufttætheden.

Bygningsejer skal herefter gøre:
Inden 1års fristens udløb skal ejer reklamere over registrerede svigt og byggeskader samt fejl og mangler i
dokumentationen. 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 nedskrives, før de ansvarlige har foretaget
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udbedring.
Ejer skal få de ansvarlige til snarest muligt at udbedre svigt og byggeskader, og få dem til at afhjælpe fejl og
mangler i dokumentationen.
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.
Læs mere og brug disse paradigmer:
Vejledning om forberedelse, udførelse og opfølgning af 1års eftersyn
Reklamation ved 1års eftersyn
Rykker for reaktion på reklamation ved 1års eftersyn
Underretning til garantistiller ved 1års eftersyn
Passivitet og forældelse
Suspensionsaftale
Opfølgning på 1års eftersynet – link til statuskort
Bygningsejer kan løbende og skal senest 1½ år efter byggeriets aflevering logge ind på fondens webportal
(http://portal.bsf.dk) og under fanebladet "Statuskort" registrere, hvordan der er fulgt op på 1års eftersynet. Det
skal her registreres, om der er reklameret, og om de byggetekniske forhold i rapporten er udbedret.
Hvis der ikke er registreret byggetekniske forhold, vil der ikke ligge et statuskort til udfyldelse.
Vi vil med denne registrering bl.a. sikre, at I har rejst krav over for de ansvarlige om udbedring af svigt m.v. i
byggeriet.
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.
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.
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.

Særlige bemærkninger til kommunen
De viste detailtegninger viser mangelfuld isoleringstykkelser ved alle karnapudbygninger.
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Beskrivelse af bebyggelsen

Bebyggelsen Egedalsvænge er afdeling 13045 administreret af Boligforeningen 3B. Bebyggelsen
ligger på Egedalsvænge 173, 2980 Kokkedal og udgør 18 blokke 4etagers 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.
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1. Altan, generelt
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

Forholdsnr.: 18052

1.1. Værn mangler fastgørelse
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Værn mangler 2 bolte i fastgørelsen til den underliggende fiberbetonplade.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i nr. 25, 2. th. ved front og i højre side af altan.
Omfang:
Svigtet er registreret på 1 ud af 4 besigtigede altaner.
Stikprøve i %:
4
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Oversigtbillede af altan i nr. 25, 2. th.

Manglende bolt ved front af altan i nr. 25, 2. th.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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2. Etagedæk, generelt
Bygningsdelens opbygning:
Betondæk
160 mm isolering (eksisterende)
240 mm granulat

2.1. Ventilation imellem isolering og gangbro

Forholdsnr.: 17983

Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Jf. SBianvisning 240, 1. udgave 2012 skal der udføres ventilationsspalter under eksisterende gangbroer ifm. indblæsning
af granulat/efterisolering.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i tagrummene i blokkene, 1, 4, 12 og 14.
Omfang:
Svigtet er registreret i alle de 4 besigtigede tagrum.
Stikprøve i %:
22
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Markering af manglende mellemrum mellem gangbro og
isolering i tagrum blok 14, opgang 8

Markering af manglende mellemrum mellem gangbro og
isolering i tagrum blok 1, opgang 69

Nærbillede af manglende mellemrum mellem gangbro og
isolering i tagrum blok 12, opgang 10
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Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
Jf. SBianvisning 240, 1. udgave 2012 skal der udføres ventilationsspalter under eksisterende gangbroer ifm. indblæsning
af granulat/efterisolering.
I tegningsmaterialet til projektet fremgår det, at der isoleres op til undersiden af gangbroerne, hvilket ikke stemmer
overens med ovenstående. Der er ikke  i beskrivelserne  anført og beskrevet yderligere omkring efterisoleringen og
hensynet til etablering af luftspalter berøres ikke.

Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Principtegning, snit B-B trappe type A

Principtegning, snit C-C trappe type B

Principtegning, snit E-E ventilations- og loftrum

Elementdetaljer, klimaskorsten - L detalje 02

Konklusion:
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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3. Yderdør, generelt
Bygningsdelens opbygning:
Velfac Ribo Modern indadgående træ/alu døre
Illmodbånd i sider og top
Elastisk fugemasse under bundstykke
Kompositbundstykker

3.1. For bred elastisk fuge

Forholdsnr.: 17982

Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der er registreret elastiske fuger der overstiger de 30 mm som FSO fugeguiden foreskriver som maksimal bredde på en
elastisk fuge.
I nr. 38, st. th. mangler der også lidt elastisk fuge over terrassedørspartiet i højre side.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret over terrassedørspartierne i følgende lejligheder og med følgende bredde fuge:
Nr. 24, st. th. (40 mm)
Nr. 34, st. tv. (40 mm)
Nr. 38, st. th. (42 mm)
Omfang:
Svigtet er registreret i 3 lejligheder ud af 24 besigtigede.
Stikprøve i %:
4
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Markering af for bred og manglende elastisk fuge over
terrassedørsparti i nr. 38, st. th.

Nærbillede af 42 mm bred elastisk fuge over
terrassedørsparti i nr. 38, st. th.

Nærbillede af manglende elastisk fuge over
terrassedørsparti i nr. 38, st. th.
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Konklusion:
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.
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Forholdsnr.: 17984

3.2. Manglende fuge mellem bundstykke og sålbænk
Byggeteknisk svigt

Beskrivelse:
Der er registreret manglende elastisk fuge mellem bundstykke og sålbænk. Enkelte steder har den elastiske fuge sluppet
sålbænken.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i følgende lejligheder:
Nr. 3, st. tv.
Nr. 38, st. th.
Ved den udendørs gennemgang er svigtet registreret på følgende franske altandøre:
Til højre for opgang 16
Til højre for opgang 18
Til højre for opgang 20
Til venstre for opgang 20
Omfang:
Svigtet er registreret i 2 ud af 24 besigtigede lejligheder og på 1 facade ud af 3 besigtigede.
Stikprøve i %:
6
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Markering af fransk altandør med manglende elastisk
fuge i bunden, til højre for opgang 16

Markering af manglende elastisk fuge i bunden af fransk
altandør til højre for opgang 16

Markering af fransk altandør, hvor den elastiske fuge har
sluppet sålbænken, til højre for opgang 20

Nærbillede af elastisk fuge der har sluppet sålbænken på
den franske altandør til højre for opgang 20

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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Forholdsnr.: 17972

3.3. Utæthed ved bundstykke på dør
Byggeteknisk svigt

Beskrivelse:
Der er registreret tegn på opfugtning af trægulv ved dør. Det tyder på, at der har været en utæthed på dør.
Opfugtningen er i den modsatte side af hængselsiden. Tætningsliste og bundstykke er intakt.
Beboerne i nr. 2, st. mf. har også berettet om vandindtrængning på 2 stk. terrassedøre, hvilket ikke kunne
dokumenteres ved besigtigelsen, men beboerens billede derfra er vedhæftet.
Tætningslisten i bunden af den franske altandør i karnappen i nr. 73, 2. th. er løs, men har umiddelbart ikke ført til
opfugtning af gulvet.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i følgende lejligheder på karnappen i køkkenet samt fugtprocent i gulv:
Nr. 20, 2. tv. (18-20 %)
Nr. 25, 2. tv.
Nr. 25, 3. th.
Nr. 39, 3. th. (18 %)
Omfang:
Svigtet er registreret i 4 lejligheder ud af 24 besigtigede.
Stikprøve i %:
4
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Markering af opfugtet gulv for altandør i nr. 39, 3. th.

Nærbillede af opfugtet gulv ved altandør i nr. 39, 3. th.

Måling af fugt i gulv for altandør i nr. 39, 3. th.

Beboers billede af blankt vand på gulv foran altandør i nr.
2, st. mf.
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Nærbillede af tætningsliste på altandør i nr. 39, 3. th.

Markering af løs tætningsliste i bunden af den franske
altandør i nr. 73, 2. th.

Konklusion:
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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3.4. Manglende understøtning af bundstykke

Forholdsnr.: 17975

Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der er registreret manglende understøtning af bundstykke på altandøre. Jf. Velfacs monteringsvejledning skal
bundstykket understøttes pr. 200 mm.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i 2 lejligheder ud af 24 besigtigede.
Omfang:
Svigtet er registreret i følgende lejligheder:
Nr. 39, 3. th.
Nr. 45, 1. th.
Stikprøve i %:
4
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Markering af manglende understøtning af bundstykket
på altandør i lejlighed nr. 39, 3. th.

Markering af manglende understøtning af bundstykket
på altandør i lejlighed nr. 39, 3. th.

VELFAC monteringsvejledning

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Manglende understøtninger udføres.
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Forholdsnr.: 17976

3.5. For smal fuge i mellem dør/vinduespartier
Byggeteknisk svigt

Beskrivelse:
Der er ikke udført en elastisk fuge på min. 6 mm i mellem dør/vinduespartierne. Ifølge Velfacs monteringsvejledning skal
der udføres en elastisk fuge ved sammenbygning af elementer. Jf. FSO fugeguiden skal en elastisk fuge være min. 6 mm.
Der er 2-3 mm luft i mellem de sammenbyggede elementer og nogle steder kan fugen anes.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret på følgende adresser:
Nr. 2, st. mf.
Nr. 3, st. tv.
Nr. 4, 2. th.
Nr. 10, 3. tv.
Nr. 20, 2. tv. (samt hul i fuge udvendigt)
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. 27, st. th.
Nr. 28, 1. th.
Nr. 33, 2. tv.
Nr. 34, st. tv.
Nr. 38, st. th.
Nr. 39, 3. th.
Nr. 45, 1. th.
Nr. 49, st. th.
Nr. 52, 2. th.
Nr. 61, st. tv.
Nr. 63, st. tv.
Nr. 73, 2. th.
Omfang:
Svigtet er registreret på samtlige 23 lejligheder med sammenkoblede elementer.
Stikprøve i %:
4
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Markering af for smal fuge indvendigt mellem
sammenkoblede elementer i nr. 20, 2. tv.

R178S1
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Markering af for smal fuge udvendigt mellem
sammenkoblede elementer i nr. 20, 2. tv.

Nærbillede af for smal fuge udvendigt på 23 mm mellem
sammenkoblede elementer i nr. 20, 2. tv.

Hul i fuge i mellem sammenkoblede elementer i nr. 20,
2. tv.

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
I tegningsmaterialet er der ikke tegnet en fuge imellem dør/vinduespartier, hvilket Velfacs monteringsvejledning
foreskriver, se vedhæftede tegninger.
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

A(X)4.12 2 Facadeelement - Altan E11
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A5.405 3 Elementdetalje, E11 - V detalje
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Konklusion:
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.
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Side 18 af 62

4. Pladefundament, generelt
Bygningsdelens opbygning:
Opbygning af bundplade i elevatorgrube:
300 mm armeret beton
Fugttætning med volclayplader og volclaybånd

4.1. Geoteknisk undersøgelsesrapport mangler

Forholdsnr.: 18043

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
Geoteknisk undersøgelsesrapport/kontrolrapport er ikke vedlagt de statiske beregninger.

Konklusion:
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.
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4.2. Statiske beregninger ikke opdateret

Forholdsnr.: 18045

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
I den statiske dokumentation af 23.01.2016 er der ifm. funderingsberegningerne for elevatorgruben forudsat styrker for
jorden, idet der som anført i beregningerne ikke er udført geoteknisk undersøgelser (under projekteringen). Den
statiske dokumentation mangler at blive opdateret iht. den geotekniske undersøgelse, som forventeligt må være udført
under udførelsen.

Konklusion:
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.
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Side 20 af 62

4.3. Kavlitetssikringsmateriale mangler

Forholdsnr.: 18047

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
Der foreligger ikke kvalitetssikringsmateriale fra udførelsen af elevatorgrube, herunder fugttætning.

Konklusion:
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.
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5. Tagdækning, generelt
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

Forholdsnr.: 17980

5.1. Manglende inddækning v. gavl
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Inddækning langs vindskede ved overgangen mellem tag og gavlplader mangler.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i blok 12, ved opgang nr. 10.
Omfang:
Svigtet er registreret i 1 ud af 4 besigtigede tagrum.
Stikprøve i %:
22
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Manglende inddækning ved overgangen mellem tagflade
og gavl ses her på afstand på blok 12, gavlen ved
opgang nr. 10

Manglende inddækning ved overgangen mellem tagflade
og gavl ses her tættere på, på blok 12, gavlen ved
opgang nr. 10

Konklusion:
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.
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Side 22 af 62

5.2. Manglende rygningsplade

Forholdsnr.: 18028

Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der kunne ifm. den indvendige gennemgang i loftrummet samt ved indtrængende lysindfald konstateres, at en
udvendigt monteret rygningsinddækning i kippen mangler. Der blev konstateret snefygning på oversiden af den nyligt
udlagte granulat.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i tagrummet på blok 14, ved opgang 2, ca. 2 spærfag fra gavlen.
Omfang:
Svigtet blev registreret i 1 ud af 4 besigtigede tagrum.
Stikprøve i %:
22
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Her ses  på afstand  den manglende
rygningsinddækning i tagrummet på blok 14, ved
opgang 2, ca. 2 spærfag fra gavlen

Her ses snefygning på oversiden af den nyligt udlagte
isolering, som resultat af manglende
rygningsinddækning i tagrummet på blok 14, ved
opgang 2, ca. 2 spærfag fra gavlen

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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5.3. Utæt taggennemføring

Forholdsnr.: 17978

Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der er konstateret en utæt taggennemføring ifm. faldstammeudluftningen i loftrummet mod taget. Utætheden
udspringer antageligvis fra samlingen mellem inddækningen til faldstammen og tagoversiden.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i blok 12, opgang 12 i tagrum.
Omfang:
Svigtet er registreret i ét af fire besigtigede tagrum.
Stikprøve i %:
22
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Dråber på udvendige side af røret ses her tydeligt i tagrummet til blok 12 ved opgang
12

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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Forholdsnr.: 17977

5.4. Løst snefangsrør i kip
Byggeteknisk svigt

Beskrivelse:
I kippen i tagrummet kan konstateres et ikke fastholdt snefangsrør. Snefangsrøret anes på den indvendige side af
undertagsbrædderne der fungerer som underlag til tagdækningen.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i tagrummet i blok 12, ved opgang 10 i kip.
Omfang:
Svigtet er registreret i 1 ud af 4 besigtigede tagrum.
Stikprøve i %:
22
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Snefangsrør ses her på afstand i tagrummet i blok 12,
ved opgang 10

Snefangsrør ses her tættere på i tagrummet i blok 12,
ved opgang 10

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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6. Vindue, generelt
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.

6.1. Elastisk fuge trukket for langt ud mod alu-ramme

Forholdsnr.: 18032

Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Den udvendige elastisk fuge på vinduerne, der er monteret i de små runde og firkantede "karnapper" der er monteret på
nogle af facaderne, er trukket helt ud på forsiden af alurammen i bunden, hvilket ikke er i overensstemmelse med det
tegnede fugeprofil i monteringsvejledningen fra Kastrup Vinduet. Den tilbagetrukkede fuge skal sørge for. at vinduets
drænkanaler er åbne.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret på vinduer i små "karnapper" i følgende lejligheder:
Nr. 2, st. mf.
Nr. 23, 1. tv.
Nr. 24, st. th.
Nr. 25, st. tv.
Nr. 25, 3. th.
Nr. 27, st. th.
Nr. 34, st. tv.
Nr. 45, 1. th.
Nr. 53, 1. tv.
Omfang:
Svigtet er registreret på alle 9 besigtigede lejligheder med karnapper med vinduer i.
Stikprøve i %:
4
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Udvendige elastiske fuger på vindue er trukket helt ud
på forsiden af alurammen i bunden, på den firkantede
"karnap" i nr. 27, st. th.
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Nærbillede af udvendig elastisk fuge på vindue er trukket
helt ud på forsiden af alurammen i bunden, på den
firkantede "karnap" i nr. 27, st. th.

Side 26 af 62

Kastrup Vinduet monteringsvejledning

Konklusion:
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.
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Side 27 af 62

Forholdsnr.: 17974

6.2. Manglende fastgørelse i top og bund af vindue
Byggeteknisk svigt

Beskrivelse:
Der er registreret manglende fastgørelse i top og bund af firkantede vinduer. Jf. Velfacs monteringsvejledning skal partier
breddere end 1200 mm fastgøres i top og bund, hvilket ikke er udført på de 1300 mm bredde vinduer.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret på de 1200 mm bredde vinduer på følgende adresser:
Nr. 2, st. mf.
Nr. 3, st. tv.
Nr. 4, 2. th.
Nr. 10, 3. tv.
Nr. 20, 2. tv.
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. 27, st. th.
Nr. 28, 1. th.
Nr. 33, 2. tv.
Nr. 34, st. tv.
Nr. 38, st. th.
Nr. 39, 3. th.
Nr. 45, 1. th.
Nr. 49, st. th.
Nr. 52, 2. th.
Nr. 53, 1. tv.
Nr. 61, st. tv.
Nr. 63, st. tv.
Nr. 73, 2. th.
Omfang:
Svigtet er registreret i samtlige 24 besigtigede lejligheder.
Stikprøve i %:
4
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Markering af manglende fastgørelse på vindue i værelser
i lejlighed nr. 39, 3. th.
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Nærbillede af manglende fastgørelse i toppen af vindue i
værelset i lejlighed nr. 39, 3. th.

Side 28 af 62

Nærbillede af manglende fastgørelse i bunden af vindue i
værelset i lejlighed nr. 39, 3. th.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

R178S1

Side 29 af 62

Forholdsnr.: 17979

6.3. Manglende fastgørelse i sider af runde vinduer
Byggeteknisk svigt

Beskrivelse:
Der er registreret manglende fastgørelse i siderne af de runde vinduer der er ca. 1600 mm i diameter. Jf. Kastrup
Vinduet skal elementer fastgøres pr. 900 mm, hvilket ikke er tilfældet når de runde vinduer kun er fastgjort med 2 skruer
i top og bund. Derved er der ca. 1800 mm imellem fastgørelserne målt langs siden.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret på de runde vinduer i følgende lejligheder:
Nr. 24, st. th.
Nr. 45, 1. th.
Omfang:
Svigtet er registreret i 2 lejligheder ud af besigtigede 24 lejligheder.
Stikprøve i %:
4
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Markering af fastgørelse på rundt vindue i nr. 45, 1. th.

Fastgørelse i den ene side i bunden af det runde vindue
i nr. 45, 1. th.

Fastgørelse i toppen af det runde vindue i nr. 45, 1. th.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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Side 30 af 62

6.4. Aluminiumsbeklædning på vinduesramme har sluppet

Forholdsnr.: 17981

Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Aluminiumsbeklædning på udvendig side på vinduesrammen på de runde vinduer har sluppet og der er en sprække i
mellem.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret på de runde vinduer i følgende lejligheder:
Nr. 2, st. mf.
Nr. 24, st. th.
Nr. 53, 1. tv.
Omfang:
Svigtet er registreret på 3 runde vinduer ud af 4 besigtigede.
Stikprøve i %:
4
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Markering af aluminiumsbeklædning er gået fra hinanden
på vinduet i nr. 2, st. mf.

Nærbillede af aluminiumsbeklædning er gået fra hinanden
på vinduet i nr. 2, st. mf.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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7. Indervæg, generelt.
Bygningsdelens opbygning:
100 mm porebetonvæg
Vådrumssikring
Fliser

7.1. Gennemføring uden tætning i vådzone

Forholdsnr.: 18060

Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Gennemføring for gulvvarmetermostat i vådzone samt koblingsdåse til brusearmatur uden tætning mellem dåse og fliser.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret ifølgende badeværelser:
Nr. 23, 1. tv.
Nr. 25, st. tv.
Nr. 25, 2. tv.
Nr. 25, 2. th.
Nr. 25, 3. th.
Omfang:
Svigtet er registreret på alle 5 besigtigede badeværelser.
Stikprøve i %:
31
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Mål fra væg i bruseniche til termostat på ca. 130 cm, nr.
25, 2. tv.

Udsnit af tegning A(17)2.12 Badeværelse, hvorpå de
omtalte mål er påført.

Markering af manglende tætning mellem dåse til
gulvvarmetermostat og omkringliggende fliser i nr. 25, 2.
tv.

Nærbillede af manglende tætning mellem dåse til
gulvvarmetermostat og omkringliggende fliser i nr. 25, 2.
tv.
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Armatur i bruseniche ses her på afstand på
badeværelset i nr. 25, 1. tv.

Manglende tætning mellem rør og fliser ses her bag
rosetten på badeværelset i nr. 25, 1. tv.

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
Der er ikke forelagt kvalitetssikring for udførelse af vådrumsmembranen.

Konklusion:
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.
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8. Ydervæg, generelt
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

Forholdsnr.: 17985

8.1. Manglende inddækningshøjde ved terræn
Byggeteknisk svigt

Beskrivelse:
Der er registreret inddækningshøjder ved terræn under 150 mm som angivet i BYGERFA erfaringsblad nr. (19) 13 12 31
som minimums inddækningshøjde.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret følgende steder med følgende inddækningshøjder:
Nr. 2, st. mf. (20 mm)
Nr. 3, st. tv. (70 mm)
Nr. 49, st. th. (110 mm)
Nr. 61, st. tv.
Nr. 63, st. tv.
Facaden på forsiden af blok 10 (50 mm)
Facaden på forsiden af blok 21 (40 mm)
Gavlen ved nr. 10 (10 mm)
Gavlen ved nr. 22 (75 mm)
Gavlen ved nr. 73 (70 mm)
Omfang:
Svigtet er registreret i 5 ud af 9 besigtigede stueetagelejligheder.
Svigtet er registreret på 2 ud af 3 besigtigede facader.
Svigtet er registreret på 3 ud af 4 besigtigede gavle.
Stikprøve i %:
7
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Markering af manglende inddækningshøjde under
terrassedør i nr. 2, st. mf.
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Nærbillede af inddækningshøjde på 20 mm under
terrassedør i nr. 2, st. mf.
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Markering af manglende inddækningshøjde på gavlen
ved nr. 10

Nærbillede af inddækningshøjde på 10 mm på gavlen
ved nr. 10

Konklusion:
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 SBI
anvisning 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
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Side 35 af 62

Forholdsnr.: 18026

8.2. Inddækning af sokkel dækker ikke
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der er registreret steder, hvor inddækningsprofilet ikke dækker soklen.

Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret på 1 stuelejlighed med sokkelinddækning ud af 10 besigtigede samt på 1 gavl ud af 4 besigtigede.
Omfang:
Svigtet er registreret følgende steder:
Nr. 63, st. tv. i venstre side af haven
Gavlen på blok 14 ved nr. 2 i højre side
Stikprøve i %:
7
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Inddækningsprofil der ikke dækker soklen i haven i nr.
63, st. tv.

Markering af, hvor inddækningsprofilet ikke dækker
soklen på gavlen på blok 14 ved nr. 2

Nærbillede af inddækningsprofil der ikke dækker soklen
på gavlen på blok 14 ved nr. 2 i højre side

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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8.3. MgOvindspærreplader indbygget

Forholdsnr.: 18033

Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
I dele af byggeriet er der indbygget MgOplader som vindspærre i facadekonstruktionen. Der er ikke registreret synlig
opfugtning på de besigtigede facader.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret ved gennemgang af tilsynsnotater. Det har ikke været muligt, at besigtige på stedet. Jf.
bygherrerådgiver er det kun imellem stueetage facadekassetter og soklen på blok 1, 2 og 17, at der ikke er monteret
MgOplader, men en vindspærreplade uden magnesium istedet (Ivarsson cementbaseret plade jf. rådgiver).
Omfang:
Der er ikke besigtiget opfugtning nogen steder. Rådgiveren oplyser, at der er monteret MgOplader på alle 18 blokke
undtagen imellem stueetage facadekassetter og soklen på blok 1, 2 og 17. Der er derved omkring 98 % af facaderne der
er udført med MgOplader.
Stikprøve i %:
9
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Tilsynsnotat 85

Facadeopbygning og vindspærreplade på facaden på
blok 12

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
Der er ikke forelagt dokumentation i form af KSmateriale hvor det kan verificeres, hvilke vindspærreplade der er
indbygget samt hvor.
I udbudsbeskrivelse er beskrevet 9 mm fibercementbaseret vindspærre.
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Konklusion:
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.
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8.4. Løs facadeplade

Forholdsnr.: 18040

Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der er registreret en løs facadeplade i alusandwichplade der mangler fastskruning.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret på hjørnet mellem facade og gavl på blok 9 ved nr. 49.
Omfang:
Svigtet er registreret ét sted på 1 facade ud af 3 besigtigede.
Stikprøve i %:
8
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Markering af løs facadeplade på hjørnet mellem facade og gavl på blok 9 ved nr.
49.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

R178S1

Side 39 af 62

9. Ydervæg, generel
Bygningsdelens opbygning:
Efterisolering af sokkel
Puds med fiberarmering

9.1. Hul i sokkelpuds

Forholdsnr.: 18042

Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der er registreret hul i sokkelpudsen ved kældervinduerne. Der er hul ind langs siden af kældervinduet.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret følgende steder:
På forsiden af facade på blok 21, til højre for opgang nr. 3 ved kældervinduet
På forsiden af facade på blok 21, ved opgang nr. 5 ved kældervinduet
Omfang:
Svigtet er registreret 2 steder på 1 facade ud af 3 besigtigede.
Stikprøve i %:
8
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Markering af hul i sokkelpuds ved kældervindue på
forsiden af facade på blok 21, til højre for opgang nr. 3

Nærbillede af hul i sokkelpuds ved kældervindue på
forsiden af facade på blok 21, til højre for opgang nr. 3

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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10. Vandrør, generelt
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.

Forholdsnr.: 18181

10.1. Sammenblanding af rørmaterialer
Byggeteknisk svigt

Beskrivelse:
Efter vandmåler, er monteret et galvaniseret kort rørstykke som er sammenskruet med kobberrør. Den øvrige
rørinstallation er kobberrør.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i følgende lejligheder:
Nr. 29, st. tv.
Nr. 2, st. th.
Omfang:
Svigtet er registreret i 2 boliger ud af 19 besigtigede lejligheder.
Stikprøve i %:
3
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Rørinstallation under køkkenvask. Galvaniseret rørstykke
monteret før kobberrørsinstallation i nr. 29, st. tv.

Under køkkenvask er galvaniseret vinkel monteret før
kobberrørsinstallation i nr. 2, st. mf.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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10.2. Tapventil, manglende slutmuffe under køkkenvask

Forholdsnr.: 18184

Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Ved åbning af tapventil til opvaskemaskine, vil der løbe vand ud i underskab under køkkenvasken. Der skal monteres
slutmuffe.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i nr. 25, 2. th. under køkkenvask.
Omfang:
Svigtet er registreret i alle 19 besigtigede boliger.
Stikprøve i %:
3
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Manglende slutmuffe på tapventil under køkkenvask i nr. 25, 2.
th.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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10.3. Manglende lækagemelder i rørskakt

Forholdsnr.: 18183

Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Det i projektet beskrevne melderør fra bunden af rørskakte, er udskiftet med lækagemelder i bunden af rørskakte.
Lækagemelder er placeret oven på isolerede rør i bunden af rørskakt. Lækagemelder vil ikke kunne registrere evt.
rørbrud i skakt.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i nr. 25, st. tv.
Omfang:
Svigtet er registreret i 1 ud af 19 besigtigede lejligheder.
Stikprøve i %:
3
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Lækagemelder ses her liggende på oversiden af de isolerede vandrette rør i bunden af skakt i nr. 25, st.
tv.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Lækagemelder skal anbringes på skaktbund.
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11. Ventilationsanlæg, generelt
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.

11.1. Manglende inddækning ved taghættegennemføring

Forholdsnr.: 18041

Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der mangler afsluttende inddækningsplade ved taggennemføring, opbygget i gips. Der er kun monteret et lag gips, hvor
der skal være 2 lag som den øvrige loftopbygning.
Jf. arbejdsbeskrivelsen  facade og tagbelægning  afsnit 3.6.3, må der ikke forekomme åbentstående samlinger ved
anlæg i drift. Jf. brandteknisk vejledning nr. 31, brandtætninger afsnit 5.1 skal der brandtætnes omkring gennemføringer
så den gennembrudte bygningsdels brandmodstand ikke forringes.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i blok 1, ved opgang 69, i ventilationsrum.
Omfang:
Svigtet blev registreret i 1 ud af 9 besigtigede ventilationsrum.
Stikprøve i %:
26
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Det ses her, at der kun er udført ét lag gips ved inddækning af taghætte (afkast) i blok 1, ved opgang 69, i
ventilationsrum

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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11.2. Defekt tæthedssamling i ventilationsaggregat

Forholdsnr.: 18044

Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
I ventilationsrummet kan der lugtes madlugt, som kommer fra ventilationsaggregatet. Utætheden i
ventilationsaggregatet kan ikke lokaliseres.
Det vurderes at madlugten skyldes utætte gummisamlinger i ventilationsaggregatet.
Beboerne har kunne lugte madlugt som de oplyser at komme fra ventilationsanlægget.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i blok 1, ved opgang 69, i tagrum/ventilationsrum.
Omfang:
Svigtet er registreret i 1 ud af 9 besigtigede ventilationsrum.
Stikprøve i %:
26
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Her er vist et billede af et ventilationsanlæg i blok 1, ved opgang 69, i
tagrum/ventilationsrum

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Den defekte tæthedssamling lokaliseres ved måling og udbedres.
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Forholdsnr.: 18046

11.3. Utæt taginddækning til afkast
Byggeteknisk svigt

Beskrivelse:
Utæthed imellem taghætte og tagbeklædning, giver vandindtrængning i ventilationsrummet der løber ned langs
taghætteisoleringens yderside. Utætheden er ikke umiddelbar synlig og kunne ikke visualiseres ved gennemgang, dog
kunne fugt på oversiden af gulvet i ventilationsrummet ses.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret følgende steder:
Blok 4, opgang 38 og 42, ventilationsrum venstre side
Blok 14, opgang, opgang 8, ventilationsrum højre side
Omfang:
Svigtet blev registreret i 2 ud af 9 besigtigede ventilationsrum.
Stikprøve i %:
26
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Her ses opfugtet område på oversiden af gulvet i
ventilationsrummet, blok 4 opgang 38-42

Her ses  på afstand  opfugtning på oversiden af
trægulvet i ventilationsrummet, blok 14, opgang 8

Her ses  tættere på  den samme opfugtning. Det kan
anes at gipsvæggen ligeledes er opfugtet, blok 14,
opgang 8

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Utætheden lokaliseres ved destruktiv undersøgelse, og udbedres.
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11.4. Brandtætning og inddækning v. ventilationskanal

Forholdsnr.: 18051

Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Manglende montering af 2 lag gipsplader som brandtætning omkring kanalgennemføring.
Jf. arbejdsbeskrivelsen  facade og tagbelægning  afsnit 3.6.3, må der ikke forekomme åbentstående samlinger ved
anlæg i drift. Jf. brandteknisk vejledning nr. 31, brandtætninger afsnit 5.1 skal der brandtætnes omkring gennemføringer
så den gennembrudte bygningsdels brandmodstand ikke forringes.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i blok 4, opgang 38-40 og 42-44.
Omfang:
Svigtet er registreret i 2 ud af 9 besigtigede ventilationsrum.
Stikprøve i %:
26
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Manglende inddækning der er ikke udført tæt samling,
blok 4, opgang 38-40

Manglende inddækning ved aftrækskanal, billede taget
lidt på afstand, blok 4, opgang 4042.

Manglende inddækning ved aftrækskanal, billede taget
tættere på, blok 4, opgang 4042.

Konklusion:
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.
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11.5. Befæstelse af gipsplade/loftplade

Forholdsnr.: 18053

Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Montering af loftplade i ventilationsrum er ikke fastgjort korrekt, og hænger som følge af mangelfuld befæstelse.
Pladen kan falde ned og loftets brandsikring forringes.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i blok 4, ved opgang 42-44.
Omfang:
Svigtet er registreret i 1 af 9 besigtigede ventilationsrum.
Stikprøve i %:
26
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Loftplade hænger som følge af mangelfuld befæstelse i blok 4, ved opgang 42
44

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Det sikres at plader er opsat korrekt.
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11.6. Utæt drænledning fra ventilationsaggregat

Forholdsnr.: 18054

Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der kunne konstateres fugt på gulv under drænledningssamling i ventilationsrum, samt manglende tætning imellem
drænledning og gulv.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i blok 14, ved opgang 42-42.
Omfang:
Svigtet blev registreret i 1 ventilationsrum ud af 9 besigtigede. Svigtet med manglende fugning om drænrørsnedføring
gennem gulvet er generelt for alle 10 besigtigede ventilationsrum.
Stikprøve i %:
26
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Fugt ses her på oversiden af gulvet under drænledningssamlingen i blok 14, ved opgang 42
42

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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Forholdsnr.: 18057

11.7. Støj fra ventilationsanlæg
Byggeteknisk svigt

Beskrivelse:
Der kan generelt høres mindre ventilationsstøj imellem bygningerne som kommer fra ventilationsanlæggenes taghætter.
Jf. fagbeskrivelse og ventilationstegning V(X)6.3.2.0 er der ikke angivet fleksibel forbindelse mellem ventilationsaggregat
og kanaltilslutninger. Jf. arbejdsbeskrivelse, ventilation s. 30/34, stk. 4.7., 2. afsnit skal entreprenøren sikre at kanaler er
lydisolerede så forlangte krav til lydniveauer er opfyldt.
Jf. DS447:2013, afsnit 5.3, skal støjniveauet til omgivelserne være i hht. gældende myndigheders bestemmelser.
Der er oplyst at der har været udført støjmålinger. Målingerne mislykkedes grundet for meget baggrundsstøj.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i samtlige ventilationsrum følgende steder:
Blok 1
Blok 4
Blok 12
Blok 14
Blok 17
Omfang:
Svigtet blev registreret i alle 9 besigtigede ventilationsrum.
Stikprøve i %:
26
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Her ses ventilationsanlægget i blok 4 ved opgang 3840

På tegning er der ikke angivet fleksibel forbindelse
imellem ventilationsaggregat og kanaltilslutning.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

R178S1

Side 50 af 62

11.8. Manglende montering af svingningsdæmpning

Forholdsnr.: 18062

Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Jf. fagbeskrivelsen skal ventilationsaggregater opstilles på svingningsdæmpende materiale. Arbejdsbeskrivelse (5
ventilation) s. 18/34, stk. 4.10, 2. afsnit.
Ventilationsaggregatet er opstillet direkte på gulvkonstruktion, krydsfinerplader, i ventilationsrum.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i ventilationsrummene følgende steder:
Blok 1
Blok 4
Blok 12
Blok 14
Blok 17
Omfang:
Svigtet er registreret i alle 9 besigtigede ventilationsrum.
Stikprøve i %:
26
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Ventilationsanlægget opstillet direkte på gulvplader af krydsfiner i blok 14 ved opgang 38
40

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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11.9. Drænledning monteret på gulv i ventilationsrum

Forholdsnr.: 18089

Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Jf. fagbeskrivelsen VVS s. 16/3817/38 afsnit 8, skal drænledning placeres og monteres under gulvkonstruktion i
ventilationsrum. Drænledninger er monteret på overside af gulv på bæringer, uden isolering. Placering er kommenteret i
VVS og ventilationsnotat nr. 3 pkt. "kondensafløb fra ventilationsaggregat".
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i ventilationsrummene følgende steder:
Blok 1
Blok 4
Blok 12
Blok 14
Blok 17
Omfang:
Svigtet blev registreret i alle 9 besigtigede ventilationsrum.
Stikprøve i %:
26
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Rørføring ses her udført på oversiden af
gulvkonstruktionen på bæringer uden isolering på blok
14 ved opgang 8

Tilsynsnotat 03: Vandmålere og VVS i tagrum

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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Forholdsnr.: 18092

11.10. Opskumning i taggennemføring
Byggeteknisk svigt

Beskrivelse:
Opskumning til tætning af kanalgennemføring er anvendt mod underbrædder i tagkonstruktion. Opfugtning kan på
længere sigt medføre råddannelse.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i blok 14, ved opgang 4-6, i ventilationsrum.
Omfang:
Svigtet er registreret i 1 af de 9 besigtigede ventilationsrum.
Stikprøve i %:
26
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Taggennemføring ses her på afstand, i blok 14, ved
opgang 4-6, i ventilationsrum

Taggenføring tættere på, opskumning kan her ses, i
blok 14, ved opgang 4-6, i ventilationsrum

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Opskumningen fjernes og erstattes af elastisk fugemasse.
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Forholdsnr.: 18094

11.11. Utæt taginddækning og vand på isolering
Byggeteknisk svigt

Beskrivelse:
Der kunne registreres vand på isoleringens yderside ifm. taggennemføringen, hvilket medfører opfugtning af
brandisoleringen der omslutter ventilationskanalen.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er registreret i blok 17, ved opgang 25, i tagrummet.
Omfang:
Svigtet er registreret i 1 ud af 5 besigtigede tagrum.
Stikprøve i %:
27
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Ventilationsrør ses her på afstand i blok 17, ved opgang
25, i tagrummet.

Opfugtning af brædder ved taggennemføring i blok 17,
ved opgang 25, i tagrummet.

Dråbe der løber på ydersiden af brandisoleringen fra den
utætte taggennemføring i blok 17, ved opgang 25, i
tagrummet.

Konklusion:
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.
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Alle eftersete bygningsdele
Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation (* = registrerede bemærkninger):
Bygning, tekniske anlæg / installation » Ventilation » Ventilationsanlæg (samlet) » Ventilationsanlæg » Mekanisk
indblæs/udsugning
• Anlæg » Fælles*

Bygning, tekniske anlæg / installation » Varme » Røranlæg » Varmerør » Énstrengs anlæg
• Rør » Fordelingsledninger » Stål
• Rør » Koblingsledninger » Plast
• Rør » Koblingsledninger » Kobber

Bygning, tekniske anlæg / installation » Vand » Røranlæg » Vandrør
• Rør » Fordelingsledninger » Rustfri stål*
• Rør » Koblingsledninger » Varmforzinket stål*
• Rør » Koblingsledninger » Plast*

Bygning, tekniske anlæg / installation » Transport » Transportsystem (samlet) » Elevator » I indvendig
elevatorskakt

Bygning, tekniske anlæg / installation » Afløb » Røranlæg » Afløbsrør
• Støbejern

Bygning, tekniske anlæg / installation » Afløb » Røranlæg » Afløbsrør
• Plast

Bygning, tekniske anlæg / installation » Afløb » Opsamling » Tagrende
• Zink

Bygning, tekniske anlæg / installation » Afløb » Opsamling » Tagnedløb
• Zink

Bygning, konstruktion » Væg » Ydervæg » Ikke vådrum » Over terræn
• Bagvæg » Træskeletvæg » Træ
• Membran » Dampspærre
• Isolering
• Inddækning*
• Gennemføring
• Forvæg » Pladebeklædning » Metal*
• Forvæg » Pladebeklædning » MgOvindspærreplader*
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Bygning, konstruktion » Væg » Ydervæg » Ikke vådrum » Over terræn
• Isolering
• Forvæg » Pladebeklædning » Fibercement

Bygning, konstruktion » Væg » Ydervæg » Ikke vådrum » Over terræn
• Forvæg » Isolering og puds*

Bygning, konstruktion » Væg » Ydervæg » Ikke vådrum » Kælder
• Isolering » Drænende

Bygning, konstruktion » Væg » Indervæg » Vådzone » Over terræn
• Konstruktion » Porebetonplader » Porebeton
• Membran » Vådrumsmembran
• Beklædning » Fliser
• Gennemføring*

Bygning, konstruktion » Væg » Indervæg » Ikke vådrum » Over terræn
• Konstruktion » Betonelementer » Beton

Bygning, konstruktion » Væg » Indervæg » Ikke vådrum » Over terræn
• Konstruktion » Porebetonplader » Porebeton

Bygning, konstruktion » Væg » Indervæg » Ikke vådrum » Kælder
• Konstruktion » In situ beton » Beton

Bygning, konstruktion » Væg » Indervæg » Fugtig zone » Over terræn
• Konstruktion » Porebetonplader » Porebeton
• Beklædning » Fliser
• Gennemføring

Bygning, konstruktion » Vindue » Vindue
• Karm og ramme » Træ og aluminium*
• Fuge » Fugebånd
• Fuge » Fugemasse*
• Sålbænk » Aluminium

Bygning, konstruktion » Tagkonstruktion » Tagkonstruktion
• Spær » Gitterspær
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Bygning, konstruktion » Tagdækning » Tagdækning » Mod ventileret konstruktion
• Beklædning » Profilerede metalplader » Metal
• Afstandslister
• Ventileret hulrum
• Gennemføring*
• Vindskeder
• Inddækning*
• Ventilationsåbning*
• Inddækning*
• Undertag » Fast undertag af brædder » Icopal » PF3500

Bygning, konstruktion » Karnap

Bygning, konstruktion » Fundament » Pladefundament
• Plade » Beton*

Bygning, konstruktion » Dør » Yderdør
• Karm og dørplade » Træ og aluminium*
• Fuge » Fugebånd
• Fuge » Fugemasse*
• Sålbænk

Bygning, konstruktion » Dækkonstruktion » Etagedæk
• Plade » Element » Isolering*

Bygning, konstruktion » Dækkonstruktion » Etagedæk
• Plade » In situ

Bygning, konstruktion » Altan » Altan
• Plader » Fiberarmeretbeton
• Værn*

Terræn, inventar » Småbygninger ikke reg. som bygninger » Sekundær bygning
• Tag
• Væg
• Gulv
• Fundament

Terræn, tekniske anlæg / installation » Vand » Vandsystem (samlet) » Vandsystem
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Terræn, tekniske anlæg / installation » Afløb » Ledning/rør » Afløbsrør » Terræn
• Plast

Terræn, tekniske anlæg / installation » Afløb » Drænledning » Omfangsdræn

Terræn, tekniske anlæg / installation » Afløb » Brønd » Afløbsbrønd » Terræn
• Plast
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Dokumentation forelagt for eftersynsfirmaet
1. Myndigheder
1.1. Byggetilladelse

Forelagt

1.2. Andet:
2. Aftaler, kontrakter og projekt
2.1. Aftaler

Delvis forelagt

2.2. Aftaler om forsøgsbyggeri

Delvis forelagt

2.3. Byggeprogram o.l. til fastsættelse af kvalitetsniveau

Forelagt

2.4. Førsynsrapport ved ombygning

Ikke forelagt

2.5. Geoteknisk rapport
2.6. Arkitekttegninger

Forelagt

2.7. Ingeniørtegninger

Forelagt

2.8. Arkitektbeskrivelse

Forelagt

2.9. Ingeniørbeskrivelse

Forelagt

2.10. Statiske beregninger

Forelagt

2.11. Kontrol- og tilsynsplaner

Forelagt

2.12. Andet:
3. Dokumentation for kvalitetssikring
3.1. Mødereferater

Forelagt

3.2. Erklæring om risikobehæftede forhold

Ikke forelagt

3.3. Tilsynsrapporter o.l.

Delvis forelagt

3.4. Kvalitetssikringsmateriale for: Entreprenører

Delvis forelagt

3.5. Kvalitetssikringsmateriale for:
3.6. Kvalitetssikringsmateriale for:
3.7. Andet:
3.8. Projektgranskning

Forelagt

4. Afleveringsforretning
4.1. Afleveringsprotokol

Forelagt

4.2. Bygningsejerens mangellister

Forelagt

4.3. Andet:
5. Driftsplan
5.1. Driftsplan for byggeriet

Ikke forelagt

5.2. Andet:
Bemærkninger:
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Supplerende bemærkninger

Det kunne konstateres ved gennemgang i tagrummene på blokkene 4 og 14, at de til formålet monterede
branddøre alle stod i "åben" position, dørpumper var deaktiverede (arm fra pumpe var frakoblet), samt at
pumperne ikke kunne lukke ved egen kraft. Der er ikke udført en tæt samling mellem den nye facade og de
eksisterende inddækkede altaner. Der sidder kun det eksisterende fugebånd der ikke slutter tæt. Der er afløb på
de inddækkede altaner, så der er ikke risiko for vandskade så længe afløbet er renset. Flere beboere klager
endvidere over, at der kommer vand ind på den inddækkede altan fra oven, hvilket muligvis skyldes, at
udhænget er gjort kortere. På det runde vindue i nr. 45, 1. th. er karmen revnet ved beslaget. De 2 vinduer i
værelset i nr. 28, 1. th. kan ikke vendes, så de kan pudses, da beslagene støder på i siderne. Børnesikring på
paskvillegreb er vendt, så det kræver oplåsning for at kunne lukke vinduet i værelse i nr. 34, st. tv. Døren ud til
altanen hænger i nr. 38, st. th. og skraber hen ad gulvet. Håndtagene på dørene er løse i nr. 20, 2. tv. og 27, st.
tv. Der er overfladerust på svejsningen til det franske altanværn i nr. 20, 2. tv.

Branddør ses her i åben position, blok 14

Branddør ses her i åben position, blok 4

Dørpumpe ses her deaktiveret/adskilt i armen, blok 4

Manglende tætning mellem ny facade og eksisterende
altanlukningsparti i nr. 10, 3. tv.
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Nærbillede af manglende tætning mellem ny facade og
eksisterende altanlukningsparti i nr. 10, 3. tv.

Revnet karm ved beslag på rundt vindue i nr. 45, 1. th.

2 vinduer der ikke kan vendes for pudsning i værelse i
nr. 28, 1. th.

Vindue hvor børnesikringen er vendt om i værelse i nr.
34, st. tv.

Dør ud til altanen hænger i nr. 38, st. th.

Løst håndtag på terrassedøren i nr. 27, st. th.

Overfladerust på svejsning på fransk altanværn i nr.

Manglende brandtætning mellem kanalgennemføring i
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20, 2. th.

gipsloft og gipsvæg i blok 14, ved opgang 8

Mangelfuld brandtætning som istedet er udført med
skum på blok 14, ved opgang 8

Manglende brandisolering af kanal i tagrummet på
blok 17 ved opgang 25
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