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Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 1

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Indholdsfortegnelse Side 1

Sammenfatning Side 2

1 Orientering Side 3

1.1 Generelt

1.2 Administrative oplysninger

1.3 Ejendomsoplysninger

2 Bygningsgennemgang Side 4
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4 Bygningsdelsbeskrivelser Side 6

Fundamenter
(12)1.1 Fundamenter og sokkel Side 7

Dæk og etageadskillelser
(13)1.1 Terrændæk Side 8

(23)2.1 Etageadskillelser Side 9

(23)2.2 Etageadskillelser - dæk under vaskeri Side 10

Ydervægge
(21)1.1 Kælderydervægge Side 11

(21)3.1 Ydervægge / facader Side 12

(21)3.2 Ydervægge / facader - trappetårne Side 13

(31)1.1 Udvendige kælderdøre Side 14

(31)3.1 Porte Side 15

(31)4.1 Vinduer og altandøre Side 16

(31)4.2 Yderdøre Side 17

(31)6.1 Sålbænke Side 18

(31)7.1 Fuger omkring døre og vinduer Side 19

(41)3.1 Ydervægge, overflader - gårdfacader Side 20

Indervægge
(22)1.1 Kælderindervægge Side 21

(22)2.1 Indervægge Side 22

(22)3.1 Skorsten i kældre Side 23

Trapper
(24)1.1 Udvendige kældertrapper Side 24
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(24)3.3 Hovedtrapper - Gunløgsgade Side 28

(24)3.4 Hovedtrapper - Artillerivej Side 29
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Tag
(27)1.1 Tagværk Side 31

(37)1.1 Kviste Side 32

(37)2.1 Ovenlys og tagvinduer Side 33

(37)7.1 Skorstene Side 34

(37)7.2 Brandkamme Side 35

(37)7.3 Tagrygninger og -grater Side 36

(37)8.1 Taghætter og afkast Side 37

Indholdsfortegnelse
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Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 1

Pos.nr. Tekst BM / IBS

(37)8.2 Zinktage og -platter samt flunker og skotrender Side 38

Terræn
(40)2.1 Terræn, belægninger Side 39

(40)7.1 Arealer for beplantning Side 40

VVS-installationer
(52)1.1 Afløb & Kloak Side 41

(52)3.1 Faldstammer Side 42

(52)4.1 Tagrender og nedløb Side 43

(53)1.1 Vandinstallation - koldt vand Side 44

(53)1.2 Vandinstallation - varmt vand Side 45

(56)1.1 Varmecentral Side 46

(56)2.1 Varmeinstallation Side 47

(58)2.1 Sæbedoseringsanlæg Side 48

El-installationer og IT
(63)1.1 El-installationer Side 49

(63)1.2 El-installationer - stofledninger Side 50

(63)5.1 Udvendig fællesbelysning Side 51

(63)5.2 Indvendig fællesbelysning Side 52

(64)2.1 IT-anlæg Side 53

Diverse
(99)1.1 Diverse, loftsrum Side 54

(99)1.2 Diverse -  Brandsikring Side 55

(99)1.3 Diverse - Tagboliger Side 56

(99)1.5 Diverse -  Lifte og stilladser Side 57

(99)1.6 Diverse - paraboler og antenner på tag Side 58

5 Økonomi, Bygning Side 59

10 års budget Side 60

Bilag 01

Bilag 02 Tilbud på tv-inspektion af kloakker

Bilag 03 Bar-anvisning vedr. vaskeri - sæbedosering samt AT-vejledning C.1.3

Fotoregistrering af skader, som dels anbefales udbedret med det samme dels anbefales 

udbedret inden for en ti-årig periode.
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Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Sammenfatning Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 2

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bolette Marott bolette marott, arkitekt maa

Ib Stejlborg Strunge Jensen A/S

Alle angivne priser er inkl. Moms. 

Sammenfatning

Andelsboligforeningens ejendom fremstår generelt i god stand.

Fællesarealer:

For så vidt angår fællesarealerne i ejendommen; for- og bagtrapper, kældre, loftsrum, facader, tage mv. så må det 

konstateres, at det overordnet set er en sund ejendom, hvor der dog er skader, som skal udbedres inden for de 

første par år.

Det har vist sig, at specielt enkelte områder på taget og zinken på taget skal gennemgås og udbedres samt rygnings- 

og gratsten og skorstene skal flere steder kigges efter med det samme, da de ligger løst.

Brandforholdene specielt i kælderen skal udbedres for at undgå evt. brandsmitte, dette gælder nåde 

kabelgennemføringer, loftbeklædninger samt puds som er slået af og dermed ikke opfylder kravene til klasse 1 

beklædninger.

Det anbefales at der udføres en tv-inspektion af kloakkerne for at se hvordan de har det - før man evt. tager fat i 

udbedring af opstigende grundfugt i bl.a. kældervægge.

Under Pizzaria på hjørnet af Leifsgade / Gunlægsgade skal der etableres fedtudskiller, for at undgå at kloakken 

stopper til og stiger op i kælderen.

Under vaskeriet skal der i sæbedosseringsrummet udbedres lidt omkring kar til kemikalier samt øjenskyl mv.

Lejlighederne:

I forbindelse med registreringen blev der givet adgang til 8 lejligheder for at registrere vandinstallationer i 

lejlighederne, stigstrengsinstallationer samt faldstammer. 

Det skal pointeres, at der i lejligherderne på nuværende tidspunkt er konstateret kondens på koldtvandsrørene der 

hvor der ikke er isolerede rør, og at dette er medtaget i nærværende rapport. faldstammerne var generelt 

inddækkede, så deres tilstand var ikke til at se. De få steder de var tilgængelige var faldstammernes tilstand god 

uden tæringer.

Andelsboligforeningen anbefales også, at udarbejde retninglinjer for renovering/ombygning af tagboliger, korrekt 

anvendelse af loftrum, evt. udskiftning af stofledninger i lejlighederne ved fraflytning samt afprøvning af HFPI 

afbryder. 

 I nærværende rapport er der anført bemærkninger og forbedringsforslag til de bygningsdele, som behøver 

vedligeholdelse eller udskiftning.

Der er ved beskrivelse og registrering kun taget stilling til bygningsdele som vedligeholdes af andelsboligforeningen, 

det vil sige fællesarealer samt tag og fag og lodrette installationer.  
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Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Orientering Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 3

Pos.nr. Tekst BM / IBS

1
1.1 Generelt

1.2 Administrative oplysninger

Rådgiver, arkitekt:

bolette marott, arkitekt maa

Svanemosegårdsvej 9a

1967 frederiksberg c

Att.: bolette marott                                                                                                                                                                                                     

1.3 Ejendomsoplysninger

Nærværende drift- og vedligeholdelsesplan er baseret på en visuel gennemgang af ejendommenes bygningsdele. 

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af bygningsdele i forbindelse med gennemgangen.

Bygningsgennemgangen har omfattet alle ind- og udvendige fællesarealer samt gennemgang af 8 lejligheder fordelt 

rundt i ejendommen. Udover bygningsgennemgangen har  et sparsomt sæt eksisterende tegninger ligget til grund 

for vurderingen af ejendommen (en ikke opdateret loftsplan, en ikke opdateret normaletageplan samt en ikke 

opdateret kælderplan)

På baggrund af ovennævnte er der udarbejdet tilstandsvurderinger og overslagspriser for vedligeholdelse / 

5genopretning af de enkelte bygningsdele.

Det samlede vedligeholdelsesbudget er opstillet og prioriteret således, at vedligeholdelsesarbejder med indbyrdes 

afhængighed, udføres i rationel rækkefølge.

10-årsbudgettets formål er, at danne et langsigtet styringsgrundlag for den fremtidige vedligeholdelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Endvidere er der taget udgangspunkt i registrering af taget udvendigt fra lift.

A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Andelsboligforeningen

Matr. nr. 180, Amagerbros Kvarter

Rådgiver, ingeniør:

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingeniører F.R.I

Solrød Center 29, 2 sal

2680 Solrød Strand

Att.: Ib Stejlborg                                                                                                                                                                                                               

Orientering

Bergthorasgade 37-53, Leifsgade 9-11, Gunløgsgade 44-62, Artillerivej 58-60

Opførelsesår: 1913

Ca. 3400 m
2
 pr etage

Beliggenhed:

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Bygningsgennemgang Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 4

Pos.nr. Tekst BM / IBS

2 Bygningsgennemgang
Generelt

Bygningsdel

Nummerering og navngivning af bygningsdelen - overføres til økonomiark

Bygningsdelsbeskrivelse

Efterfølgende gennemgang af bygningsdele er opbygget i skemaform og indeholder for hver bygningsdel følgende 

rubrikker:

Lokalisering

Angivelse af bygningsdelens placering i bygningen.

Beskrivelse af anvendte materialer.

Tilstandsvurdering

Beskrivelse af evt. konstaterede skader med en samlet vurdering af bygningsdelen.

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Beskrivelse af den enkelte bygningsdel.

Materialespecifikation

Angivelse af antallet / omfanget af den pågældende bygningsdel i den samlede bygning.

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel

Angivelse af den forventede levetid for bygningsdelen.

Hvis der ovenfor i skemaet er anbefalet en evt. genopretning, er levetiden angivet som restlevetiden for 

bygningsdelen, såfremt genopretning undlades.

Beskrivelse af evt. nødvendige tiltag for genopretning af bygningsdelen, samt nødvendig vedligeholdelse for at 

bevare bygningsdelen intakt.

Eftersynsinterval

Antal

Angivelse af anbefalet tidsinterval for eftersyn af bygningsdelen.

Vedligeholdelsesinterval

Angivelse af anslået interval mellem vedligeholdelsarbejder på bygningsdelen - overføres til økonomiark

Vedligeholdelsesoverslag

Økonomisk overslag vedr. evt. nødvendig vedligehold / genopretning for den enkelte bygningsdel inkl. moms. De 

økonomiske overslag på hvert enkelt bygningsdelskort svarer til pris pr. gang arbejdet skal udføres - overføres til 

økonomiark

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Skadesklassificering Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 5

Pos.nr. Tekst BM / IBS

3

S2. Bygningsdele som skal ændres/ vedligeholdes for at undgå skader på bygningsdelen med risiko for følgeskader 

på andre bygningsdele.

S5. Forbedringer, ny-istandsatte bygningsdele.

Bygningsdele som ingen vedligeholdelse kræver

S3. Bygningsdele som skal genoprettes for at undgå yderligere nedbrydning, men som i øvrigt ikke giver følgeskader 

på andre bygningsdele, hvis genopretning undlades.  Ændringer der medfører drifsbesparelser.

S4. Bygningsdele som bør vedligeholdes for at bevare sin gode stand.

Skadesklassificering

Energi - E ved aktivitetsbeskrivelse angiver energibesparende foranstaltninger, også foranstaltninger til reduktion af 

direkte driftsudgifter.

Bygningsdele, som genoprettes, udføres så vedligeholdelsesniveauet svarer til det oprindelige. Bygningsdele, som 

forbedres, udføres efter nugældende normkrav. 

Genopretnings- vedligeholdelsesarbejderne er opdelt i 5 skadesklassificeringer:

S1. Beskadigede bygningsdele som skal udbedres nu for at undgå yderligere skader på andre bygningsdele eller 

skader på installationer, som kan føre til funktionssvigt.

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Bygningsdelsbeskrivelser Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 6

Pos.nr. Tekst BM / IBS

4 Bygningsdelsbeskrivelser
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Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Fundamenter og sokkel Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 7

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(12)1.1 Fundamenter og sokkel

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Fundament Formodentlig grundmurede af teglsten

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

ingen år 0 år

Indbygningsår Antal

1913

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

100 år Ingen vedligeholdelse kr. 0

Skadesklassificering

S5

Generelt er fundamenterne ikke til at se, da de ligger under kældergulvsniveau.

Der er flere steder specielt ved hjørnerne i ejendommen opstigende grundfugt i kælder. Fugten trænger med op i 

kældervæggene og enkelte steder op i trappeopgangsvæggene og portrumsvæggene.

Grunden til at det er specielt udbredt i hjørnerne er, at kælderrummene her ligger dybere og dermed ligger 

fundamenterne tilsvarende dybere og får dermed lige akkurat den nederste del af fundamentet til at fange 

grundvandsspejlet, hvorfor dette hermed suges op i murværket.

Umiddelbart ses der ikke revner fra fundamenterne

Den opstigende grundfugt fra fundamenterne vurderes ikke at ændres uden en aktiv handling.

Muligheden for at forhindre fugten i at stige op i murværket, er at skære stålplader ind, hvor der vurderes behov for 

dette. Jf. bygningsdelskort (21)1.1 for prissætning af indskæring af stålplader

Under alle ydervægge samt alle øvrige indvendige bærende vægge i hele ejendommen.

Fundamenter er ikke synlige og derfor ikke besigtiget

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Terrændæk Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 8

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(13)1.1 Terrændæk

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Betongulv

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 ingen

Indbygningsår Antal

1913 25 m
2

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

80 år Gulvrenovering barnevognsrum 20 m
2

Kr. 12.500

Lukning af "rottehul" Kr. 500

Skadesklassificering

S4

Terrændækket er stort set alle steder uden huller af betydning, således er terrændækket tæt ift. opstigning af vand 

og fugt.

Dog skal det siges, at gulvet i barnevognsrum mod Artellerivej har en del lunker og huller, hvor det virker som om der 

kan være udfordringer med fugt. 

Endvidere er der enkelte af de dybtliggende terrændæk der opfugtes lags kanterne via fundamenter og 

kældervægge

Èt enkelt sted var der et hul i terrændæk (under Bergthorasgade 47) hvor det kan risikeres at komme rotter hvis 

afløbene er hullede.

Gulvet i barnebognsrummet bør repareres. Huller og lunker skal gennemgås og udstøbes.

De resterende gulve behøver ingen reparation.

Dog skal gulvet i barnevognsrummet undersøges om der evt. løber en kloakledning under gulvet som kan være 

defekt og give problemer med fugt under dette gulv. 

Lukning af hul i gulv under Bergthorasgade 47.

Terrændæk i kældre ligger generelt ca. 1 m under terrænniveau

Terrændækket ligger i de fire hjørner ca. 500 mm lavere end resten af ejendommens terrændæk.

Terrændæk er ført tæt til kældervægge. 

Terrændæk er udført i beton.

Det må formodes at der ikke er isoleret eller lagt kapilarbrydende lag under det støbte dæk.

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Etageadskillelser Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 9

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(23)2.1 Etageadskillelser

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

bjælker Formodentlig 6" bjælker med lerindskud på indskudsbrædder

lofter Brædder med rør og puds - malerbehandlede

gulve Bræddegulve - sømmet synligt

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

ingen år ingen

Indbygningsår Antal

1913

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

80 år oppudsning af kælderlofter - 50 m
2

kr. 10.000

Ingen vedligeholdelse i lejlighederne Kr. 0

Skadesklassificering

S3

S5

Kælderlofterne er beklædt med spredt forskalling med rør og puds.

Pudsen er flere steder forsvundet, således at de ikke opfylder klasse 1 beklædningskravet.

Øvrige etageadskillelser er der intet at indvende mod

Alle pudsede overflader på kælderlofter skal gennemgås og oppudses med hønsenet og puds

Det er andelshavernes ansvar at vedligeholde gulve og lofter i lejlighederne

alle etageadskillelser 

Over de dybtliggende kælderrum er der enkelte steder stålbjælker med støbte dæk i mellem (kappedæk) se 

bygningsdelskort (23)2.2

Øvrige etageadskillelser er træbjælkelag med lerindskud. Spredt forskalling og puds på strå som lofter og massive 

træbrædder som gulve.

Bjælkerne spænder fra ydervæggene til bærende hovedskillevæg

232 lejligheder i alt

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Etageadskillelser - dæk under vaskeri Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 10

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(23)2.2 Etageadskillelser - dæk under vaskeri

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Kappedæk Stålprofiler med støbte vælvede felter

HEB-profiler HEB 150

Gule plastikkiler "knudsenkilen"

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

5 år 10

Indbygningsår Antal

1913 2001 1 stk

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

50 år afrensning og rustbeskyttelse - kappedæk Kr. 8.000              

Trykudligningsplader Kr. 8.750              

Skadesklassificering Lukning af huller - brandsikring Kr. 5.900              

S3

Etagedæk under vaskeri og terrændæk i kælder under vaskeri - hjørnet af Bergthorasgade og Artillerivej 

Under vaskeriet er etageadskillelsen mellem kælder og stue-etagen afstivet i det område, hvor vaskemaskinerne er 

placeret i vaskeriet.

Dækket er et "kappedæk", hvor der er lagt et HEB-profil på tværs af kappedækkets bjælker. På denne måde 

understøttes kappedækket.

Mellem HEB-profil og kappedæk er lagt lejeplader af stål. HEB-profilet er båret af to lodrette IPE-stolper på fodplader 

af stål. Fodpladerne er klodset op på gule plastikkiler.

Der ses en del huller i lofterne langs væggene og nogle enkelte rør- og kabelgennemføringer. 

Kappedækkets stålbjælker er rustne, men ikke tærede. Det er kun overfladerust.

HEB-profilerne, som er af noget nyere dato er løbet en smule an, men intet nævneværdigt.

Opklodsningen med knudsen kilerne under fodpladerne til HEB-stolperne kan ikke forventes at tage hele trykket fra 

de resterende konstruktioner. hvis de skrider, vil konstruktionerne sætte sig.

Der er flere steder huller langs lofterne ved kabelgennemføringer - det er brandmæssigt ikke lovligt.

Kappedækkets stålbjælker skal afrenses til ren bund og smøres med rustbeskyttelse for at stoppe den igangværende 

korrodering.

Terrændækket er ikke umiddelbart stabilt og bæredygtigt til at tage trykket fra HEB-profilernes fodplader. Derfor 

anbefales det at udlægge en 600x600x10 trykudligningspladen under begge fodplader. Hulrummet mellem fodpladen 

og trykudligningspladen udfyldes med rustfrit pladeklip.

Hullerne i vægge mv. skal lukkes og brandsikris

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Kælderydervægge Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 11

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(21)1.1 Kælderydervægge

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Mursten Røde facadesten, blødstrøgne

Mørteltype KKh 35/65/500 (kalkhydraulisk mørtel)

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

ingen år 0 år

Indbygningsår Antal

1913

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

Indskæring af stålplader (ydervægge) Kr. 255.625

30 år Friskluftsriste i ydervægge Kr. 46.000

Rådgivning til stålplader Kr. 25.000

Skadesklassificering

S2

Kælderydervæggene står i en stand der er præget af, at der ikke er gjort meget med tiden.

Sten fremstår i pæn stand, men bærer præg af at være af ældre dato. Fugerne er mange steder bløde og porøse. 

Der er steder specielt i de fire hjørner af ejendommen, hvor der er tegn på fugt i ydervæggene. Dette skyldes 

formodentlig opstigende grundfugt, da disse områder ligger dybere end resten af kældrene.

Oprindelig kalk på indvendig side af væggene er mere eller mindre forsvundet og på udvendig side afsluttes 

kældervæggene i en "sokkel" med sokkelpuds og maling.

Generelt mangler der ventilation i kældrene, flere af kældrene lugter lidt fugtige og med den rimeligt hårde 

belastning der er af opbevarede ting i kældrene bliver luften nemt dårlig..

Specielt under Gunlægsgade 62 virkede der mere fugtigt end andre steder.

Hvis man skal fugtproblemerne til livs kræver det at man finder årsagen og ikke kun udbedrer området hvor fugten 

kan ses.

Derfor kan det anbefales at skære stålplader ind i kældervæggene lige over kældergulv, således at man stopper en 

mulig opstigende grundfugt. Dette skal gøres i de dybereliggende kælderrum og i forbindelse med portrummene. 

Det skal gøres både ved yder- og indervægge i de nævnte rum.

Udbedring med indskæring af stålplader kan sjælent stå alene, da det tit er en kombination af opstigende grundfugt 

og manglende dræn omkring bygningen der skaber fugtproblemerne.

I nærværende rapport anbefales det at starte med indskæring af stålplader, da der ikke er umiddelbart problemer 

med fugt i de højereliggende kælderrum.

Der indskæres fra indvendig side af kælderydervæg (dvs. fra kælderrummene). I den 16 mm skårede rille 

indlægges syrefaste rustfri stålplader inkl. udstøbning. 

I nærværende rapport regnes med indskæring i kælderydervægge i de lavestliggende rum = 60 lbm

Der skal etableres ventilationsriste i kælderydervæggene, således at der ventileres med frisk luft.

det anbefales ligeledes at åbne alle ventiler i de nye termovinduer, da de typisk er en del tættere end de gamle et-

lags vinduer.

ca. 60 lbm kælderydervægge til udbedring

Alle kælderydervægge i hele ejendommen både gadeside og gårdside samt vægge mod portrum. 

Kælderydermurene er udført som massive teglstensvægge uden isolering.

Kælderydermurene er afbrudt af vinduespartier og døråbninger (enkelte kælderdøre på gårdside)

(kælderydervægge) er udført med sokkelpuds ved terræn

Fuger: trykkede fuger

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Ydervægge / facader Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 12

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(21)3.1 Ydervægge / facader
Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Gadefacader Røde facadesten, blødstrøgne - blank mur

Mørteltype KKh 35/65/500 (kalkhydraulisk mørtel)

Pudsede gårdfacader med puds og malerbehandling

Tilstandsvurdering

Facaderne står i fin stand uden videre revnedannelser eller sætninger.

Under vinduerne mod gadesiden kan anes revnedannelser af mindre karaktér samt opfugtning ag enkelte 

brystninger. Mod gårdsiden kan det enkelte steder ses at de betonstøbte sålbænke arbejder anderledes end det 

omkringliggende murede ydervægge. Dette giver mindre revnedannelser i murværket ved siderne af sålbænkene.

Den nederste del af facaderne på gadesiden (fra terræn til UK vinduer på 1.sal) er fugerne omfuget med en mørtel 

der umiddelbart ligner en cementbaseret mørtel.

Malede bånd ved. bla. karnapper på gadeside er opmalede i 2013 (fra terræn til UK vinduer på 1.sal).

På murede partier på gadefacade over tagfod er murværket udvasket og brændhuden er ødelagt.

Der er ingen angreb af skadedyr.

Taggesimsen på gadesiden er i alle hjørner revnet de øverste ca. 3-4 skifter

Der er i forbindelse med altanerne på hjørnerne af ejendommen enkelte steder hvor murværket er revnet under 

altanerne.

Portrummene mod hhv. Bergthorasgade og Gulnløgsgade er for nyligt pudsede op med en cementbaseret mørtel til 

malerbehandling.

Pudsen på den nederste del af gårdfacaden er flere steder slået fra pga. fugt. 

Der er flere steder hvor pudsen er opfugten omkring taggesimsen og hvor tagrender løber over på gårdfacaden.

Flere steder står der beplantning direkte op ad facaderne med meget store stammer helt op ad facaderne. 

Alle ydervægge i hele ejendommen, gadeside og gårdside.

Ydermurene er massive og uden isolering.

Ydermurene er dybest i stueetagen og snævrer ind op igennem etagerne.

Facaden er afbrudt af vinduespartier, kanapper og døråbninger fra altaner og franske altaner.

Gårdfacader

Fuger: trykkede fuger

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Ydervægge / facader Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 12

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

5 år ingen og 10 år

Indbygningsår Antal

1913 100

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

Sætningsrevner inkl jern - 100 m
2

Kr. 90.000

100 år ommuring af gadefacade - 50 m2 Kr. 50.000

Fjernelse af beplantning inkl. rødder Kr. 20.000

Skadesklassificering Omfugning - 100 m
2

Kr. 60.000

S1 Fjernelse af rødder Fugning inkl. jern af taggesims Kr. 10.000

S3 sten og ommuring

m
2
 fordelt på spredte arbejder på alle facader

Ved en facadegennemgang skal der afsættes et beløb til udbedring af mindre sætningsrevner inkl. ilægning af 

mindre rundjern under bl.a. vinduer på både gade- og gårdfacader.

De murede partier over tagfod på gadefacader skal omfuges og have udskiftet de mest ødelagte sten, da der 

ophobes en del vand i stenene, som dermed kan frostsprænge. 

Taggesimsen mod gadesiden skal gennemgås udkradses fuger, ilægges 6 mm rundjern af 60 cm samt fuges til 

igen, dette gøres fra lift.

Hvis revnerne under altanerne udvikler sig skal bærejernene til altanerne undersæges for evt. rust som kan være 

årsag til at murværket arbejder, da jernet udvider sig når det ruster.

Ved fremtidige reparationer af fuger skal der anvendes en kalkhydraulisk mørtel KKh 35/65/50

En senere tv-inspektion af kloakkerne vil vise om evt. fugt i facaderne ved terræn skyldes ødelagte kloakker.

Ved flere killekunnerender sprøjter vandet op ad facaderne. Her skal udspyerne evt. forlænges, således at de går 

længere ned i renderne - jf. bygningsdelskort (52)4.1

Det må anbefales at beplantning på gadefacader fjernes inkl. rødder i jord - specielt hvis stammerne står meget tæt 

på kloakker eller tagbrønde, da rødderne fra beplantningen kan skade ledninger og brønde

For at forhindrer en del af opfugtning på gårdfacaderne (da mange af bedene har bagfald mod facaderne) anbefales 

det, at alle bede langs facaden fjernes, således at der lægges en fast ikke sugende belægning helt op mod 

facaderne. Dette forventes gjort i forbindelse med gårdprojektet som gennemføres i 2014, og er derfor ikke 

medtaget som en del af nærværende rapport.

For pris på lift - se bygningsdelskort (99)1.5

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Ydervægge / facader Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(21)3.2 Ydervægge / facader - trappetårne

Afskalning af maling pga. fugt i ydervæg Overgang fra zinktag til tegltag er ikke udført korrekt.

Der skal etableres større overlap mellem de to tage.

opfugtning i murværk som følge her af

Endnu et eksempel på zink der ikke har rigtig Pudsen revner og skaller af på fugt

overlæg til tegl og ydermur - opfugtning af

murværk

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Udvendige kælderdøre Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 14

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(31)1.1 Udvendige kælderdøre 
Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Dørblad toilet Fyldningsdør

Dørblad varmecentral Dobbeltdør - stål

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

5 år ingen og 8 år

Indbygningsår Antal

2 døre

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

20 år Udskiftning af dør til varmecentral Kr. 20.000

Malerbehandling af dør til toilet Kr. 3.750

Skadesklassificering Malerbehandling af dør til varmecentral Kr. 7.500

S1 S3

Dørblade til varmecentral er af stål. Den er generelt rustet langs kanterne og i særlig svær grad i bunden. Hængsler 

og beslag er rustne.

Dørblad til toilet under Bergthorasgade 47 er udført af træ - som fyldingsdør

Det anbefales at kælderdør til varmecentral udskiftes til en ny BD 30-dør (med pumpe)

Kælderdør til toilet under Berthorasgade 47 er i fin stand, men skal malerbehandles hvert 8. år.

Ny dør til varmecentral skal malervedligeholdes hvert 8. år.

Kælderdøre til varmecentral under Bergthorasgade 45 og toiletdør under Bergthorasgade 47

Alle øvrige yderdøre  - se bygningsdelskort (24) - trapper. 

Franske altandøre - se bygningsdelskort (31)4 - vinduer 

Kælderdøre er træfyldingsdøre i trækarme

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Porte Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(31)3.1 Porte

Puds på vægge i portrum er oppudsede med Ny puds anes - malerbehandling mangler

cementbaseret mørtel Fenderlister på væggene

Port mod Gunløgsgade Port mod Bergthorasgade

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Vinduer og altandøre Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 16

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(31)4.1 Vinduer og altandøre
Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Vinduer Ideal Combi Indbygningsår: 2013/2014

Døre Ideal Combi Indbygningsår: 2013/2014

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år 5 år

Indbygningsår Antal

2013 232

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

30 år Service og justering af vinduer og døre Kr. 23.200

Skadesklassificering

S4

stk lejligheder

Anbefalet udvendig vedligeholdelse af vinduer og døre, består i at vaske aluminiums rammerne i forbindelse med 

pudsning af ruderne. Dernæst skal alle bevægelige dele dvs. hængsler, skudrigeler, greb mv. gennemgå løbende 

vedligeholdes og smøres. 

Indvendig vedligeholdelse af vinduer og døre udføres af den enkelte beboer. Der bør ligge en vejledning til beboerne 

om vedligeholdelse og maling af døre og vinduer. Vær særlig opmærksom på at tætningslister ikke må males, da 

levetiden på disse derved nedsættes væsentligt.

Misfarvninger af stål på værn afrenses med stiv børste. Begyndende rustangreb afrenses og behandles med 

zinkspray. Vedligeholdelse af Værn udføres af beboer

Alle vinduer og altandøre i facader på gade- og gårdside 

Alle vinduer og altandøre samt døre fra stuelejligheder direkte til gård, er træ/alu-vinduer.

Vinduerne er hvide indvendigt - farve: Ral 9010.

Mod gadesiden er vinduerne flaskegrønne - farve: Ral 6007 på ydersiden og mod gårdsiden er de hvide - farve Ral 

9010

Værn til altaner er udført i varmgalvaniseret stål med træhåndlister

Vinduerne fremstår i fin stand, da de er helt ny isatte.

Det anbefales ikke at gøre noget ved evt. fejl og mangler uden at orieneter entreprenøren og lade det gå gennem 

det kommende 1 års eftersyn.

Husk der er 5 års garanti på vinduer og altandøre

Værn til altaner er i fin stand - udført 2013/2014

Værnene er beboernes vedligeholdelsespligt, da det er tilkøb de har gjort individuelt.

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Yderdøre Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 17

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(31)4.2 Yderdøre
Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Døre Malede fyldingsdøre

Fuger dels elastiske dels mørtel

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år ingen, 1 og 8 år

Indbygningsår 1913 - hoveddøre Antal

? - bagtrappedøre 46

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

30 år Service og justering af døre - hvert år Kr. 4.600

Malerbeh. hovedtrappedøre - Bergthorasgade Kr. 36.600

Skadesklassificering Malerbeh. hovedtrappedøre - Leifsgade Kr. 8.150

S1 Malerbeh. hovedtrappedøre - Gunløgsgade Kr. 40.650

S3 Malerbeh. hovedtrappedøre - Artillerivej Kr. 8.150

Malerbehandling af bagtrappedøre Kr. 72.000

Nye porttelefoner alle hovedtrapper kr. 454.250

Omfugning omkring alle døre Kr. 46.000

stk døre

Alle døre fra hoved- og bagtrapper til det fri

Døre til hovedtrapperne er malede fyldingsdøre hhv. et- og tofags døre. 

Den indvendige side af dørene medtages i bygningsdelskortene vedr. istandsættelse af trapper.

Porttelefoner på alle fortrapper

Døre til bagtrapperne er ligeledes malede fyldingsdøre, dog af nyere dato end dørene til hovedtrapperne.

Bagtrappedørene er med dørpumper

Fuger omkring alle døre er en kombination af elastiske fuger og mørtelfuger

Dørene har det gennemgående fint, men er præget af mange slag.

Dørpumperne justeres og vedligeholdes løbene.

Ruderne i dørene er forskellige farver og det kan overvejes om de skal skiftes, så de elle er ens.

Fugerne falder ud flere steder, specielt er de elastiske fuger ikke i god stand, de slipper flere steder

Alle eksisterende porttelefonanlæg er helt nedslidte

Dørene afrenses og spartles til malerbehandling.

Dørene males i farve som eksisterende. Malerbehandlingen foregår samtidig med istandsættelse af trapperne - se 

økonomioversigt

Beslag og døråumper gennemgås og justeres

Fuger om kring dørene skal udkradses og omfuges med mørtelfuger mad bagstop og fæhår i forbindelse med 

malerbehandling af dørene

Porttelefoner skal udskiftes i alle opgange

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Sålbænke Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 18

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(31)6.1 Sålbænke

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Gadefacader: Røde facadesten, blødstrøgne

Fuger: Mørteltype KKh 35/65/500 (kalkhydraulisk mørtel)

Gårdfacader: Støbte betonsålbænke

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 8

Indbygningsår Antal 445

2013 - 2014 550

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

25 år omfugning af sålbænke - gade - 8% Kr. 28.500

udskiftning af sålbænke - gård - 15 stk Kr. 60.000

Skadesklassificering

S4

stk - gadefacade

stk - gårdfacade

På gadefacaden skal alle sålbænkes fuger gennemgåes for omfugning - det vurderes at 10 % af sålbænkene 

trænger til omfugning hvert 8. år.

Til omfugning skal der anvendes kalkhydraulisk mørtel KKh 20/80/475.

Sålbænkene på gårdfacaden trænger ikke til vedligeholdelse pt., men skal gennemgås specielt for revnedannelser. 

Der skal regnes med udskiftning af 15 stk. sålbænke hvert 8. år

Alle sålbænke på både gade- og gårdfacader

Murede sålbænke (rulleskifte) på gadefacader

Støbte sålbænke på gårdfacader

En del af fugerne på gadefacadernes sålbænke er udvaskede på den yderste del af sålbænken og trænger flere 

steder til omfugning.

Sålbænke har lettere begroning med alger og mos, men ikke noget der volder problemer.

Gårdfacadernes sålbænke er generelt i god stand og er skiftet i nødvendigt omfang i forbindelse med udskiftning af 

vinduer i 2013. Sålbænkene forårsager revnedannelser i murværket i hjørnerne under sålbænkene.

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Fuger omkring døre og vinduer Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 19

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(31)7.1 Fuger omkring døre og vinduer

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år 1 år

Indbygningsår Antal

2013 - 2014 60 lbm

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

okt-15 år

Udskiftning af fuge - 60 lbm Kr. 12.000

Skadesklassificering

S4

Udvendige fuger fremstår tætte.

Ved udarbejdelse af nærværende drifts- og vedligeholdelsesplan pågik udskiftningen af vinduer i ejendommen 

herunder fugning.

Ved gennemgangen manglede der fugning under bundkarme flere steder. Dette forventes at tages som en del af 

afleveringen af vinduesentreprisen.

Efter 5 års gennemgangen af vinduerne inkl. fuger anbefales det, at afsætte et fast beløb årligt til udskiftning af fuger. 

Husk ikke at gøre noget ved hverken fuger eller vinduer det første år - indtil 1 års gennemgang sammen med 

entreprenøren. Hvis der i denne periode er problemer skal entreprenøren udbedre og dække omkostningerne.

Udgift til lift for udskiftning af fuger - se bygningsdelskort (99)1.5

Alle fuger bør gennemgås en gang årligt som en del af den løbende vedligeholdelse for fugeslip og om nødvendigt 

udskiftes.  

Normalt har elastsike fuger en levetid på 10-15 år, men det må forventes at nogle af dem skal skiftes løbende.

I det økonomiske overslag medtages udskiftning af 60 lbm fuge.

Arbejdet kan gøres fra lift - se bygningsdelskort (99)1.5

Alle fuger omkring vinduer og døre i facader på gadeside og gårdside

Elastiske fuger omkring alle vinduer og franske altandøre.

Fuger er elastiske fuger i farven mørk grå (antracit)- alle fuger er udført i 2013 / 2014 i forbindelse med isætning af 

nye vinduer og franske altandøre.

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Ydervægge, overflader - gårdfacader Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 20

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(41)3.1 Ydervægge, overflader - gårdfacader

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Puds bør være kalkhydraulisk, men A/B kender ikke mørteltypen

Maling Silicat facademaling

Farver Kode findes hos varmemester

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år 8 år

Indbygningsår Antal ca. 3200

1998 100

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

Reparationer af revner inkl. tynde jern Kr. 600.000

20 år Malerbehandling af facade Kr. 1.280.000

Skadesklassificering Rådgivning - projektering og tilsyn Kr. 88.000

S4

Facaderne fremstår generelt pæne, dog er de præget af vejrlig på de øverste to etager.

På de øverste etager ses opfugtning af pudsen/murværket dels fra sålbænkene dels fra tagrender hvor det virker 

som om, tagrenderne ikke er helt lange nok til at fange vandet fra kvistnedløb og større tagflader

Der er små revner, men ikke sætningsrevner af svær karaktér

Ved støbte sålbænke revner murværket formodentlig, som reaktion på at de støbte sålbænke og murværker arbejder 

forskelligt

Gårdfacaderne er malerbehandlede og fremstår pt. pæne, men med skjolder enkelte steder

Visuel besigtigelse af facaderne for at holde øje med evt. sætningerevner som oftest viser sig i brystninger mellem 

vinduer eller på siderne af trappetårnene.

Ved evt. reparation af revner ved sålbænke, vil det være en fordel at kradse fugerne ud og ilægge et tyndt jern i 

fugen, for at undgå at det sker igen. Hvis ikke der ilægges jern, vil der opstå revner igen

Gårdfacaderne skal forventes at malerbehandles hvert 8. år således at de hele tiden står med pæne lukkede facader 

uden afskalninger.

I denne forbindelse skal der stillads op på hele gårdfacaden - se bygningsdelskort (99)1.5

Gårdfacader - malerbehandlede - dog ikke trappetårnssider som ses på bygningsdelskort (21)3.2

Alle facader mod gården er pudsede og malerbehandlede.

Der er et par felter (opgange) som har en anden farve en de øvrige. Dette for at bryde de meget lange facadestræk

m
2
 revneudbedring 

m
2
 malerbehandling af facader

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Kælderindervægge Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 21

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(22)1.1 Kælderindervægge

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Mursten Røde facadesten, blødstrøgne

Fuger Mørteltype KKh 35/65/500 (kalkhydraulisk mørtel)

Trådnet Fabrikat: Troax

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

ingen 0 år

Indbygningsår Antal

1913 1998

Forventet levetid for fuger Vedligeholdelsesoverslag

100 år Indskæring af stålplader (indervægge) Kr. 180.625

Skadesklassificering omfugning af kælderindervægge - 10m
2

Kr. 60.000

S2 Rådgivning til stålplader Kr. 18.000

ca. 60 lbm kælderydervægge til udbedring

Bærende og ikke-bærende kælderindervægge

Bærende kælderindervægge er udført i mursten - oprindeligt kalkede.

Alle øvrige kælderskillerumsvægge er trådnet af nyere dato.

Murede indervægge:

De murede indervægge, specielt skellene mellem opgangene, mangler generelt brandtætning ved bl.a. 

rørgennemføringer. se bygningsdelskort (99)1.3

Væggene er ikke vedligeholdte og mangler flere steder udfugning for at overholde de brandtekniske krav til 

lejligheds-/opgangsskel.

Murede indervægge i de dybereliggende kælderrum i hjørnerne af ejendommen bærer præg af opstigende grundfugt

Troax-skillevægge er alle i god stand

De murede kælderindervægge skal generelt gennemgås for brandtætning, både rørgennemføringer jf. 

bygningsdelskort (99)1.3 samt fuger.

Hvis man skal fugtproblemerne til livs kræver det at man finder årsagen og ikke kun udbedrer området hvor fugten 

kan ses.

Derfor kan det anbefales at skære stålplader ind i kældervæggene lige over kældergulv, således at man stopper en 

mulig opstigende grundfugt. Dette skal gøres i de dybereliggende kælderrum og i forbindelse med portrummene. 

Der indskæres fra indvendig side af kælderydervæg (dvs. fra kælderrummene). I den 16 mm skårede rille indlægges 

syrefaste rustfri stålplader inkl. udstøbning. 

I nærværende rapport regnes med indskæring i kældervægge i de lavestliggende rum = 60 lbm

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Indervægge Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 22

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(22)2.1 Indervægge

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Bærende mursten med puds

ikkebærende Brædder med rør og puds

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

ingen ingen år

Indbygningsår Antal

1913 Fuger

Forventet levetid for fuger Vedligeholdelsesoverslag

max: 5 år Ingen vedligeholdelse Kr. 0

Skadesklassificering

S5

Bærende og ikke-bærende skillevægge i lejligheder

Bærende hovedskillerum er murede 1-stensvægge.

Ikke-bærende skillevægge er brædder med rør og puds

Nyere skillevægge som skeletvægge med gips - specielt i tagboliger

Alle skillevægge er generelt i god stand og er som udgangspnukt andelshavernes ansvar.

Da vedligeholdelsen af indvendige skillevægge henhører under andelshaverne er der ingen bemærkninger til dette

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Skorsten i kældre Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 23

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(22)3.1 Skorsten i kældre

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Mursten Røde facadesten, blødstrøgne

Fuger Mørteltype KKh 35/65/500 (kalkhydraulisk mørtel)

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

5 10 år

Indbygningsår Antal

1913 Fuger

Forventet levetid for fuger Vedligeholdelsesoverslag

50 år Udskiftning af  10 m
2
 fuge Kr. 6.000

Skadesklassificering
Lukning af renselemme 1 stk Kr. 1.000

S3

Alle skorsten i kælderrum

Skorstenspiberne i kælderrummene benyttes mange steder til at trække bryggenettet op til de forskellige lejligheder.

Skorstenene er murede med typisk 1 eller 2 rør.

Da skorstenene ikke længere anvendes til brændovne er risikoen for brand ikke stor.

Dog skal det sikres at alle skorsten er tætte ift. de brandtekniske krav, for at undgå brandsmitte ved en evt. brand 

højere oppe i etagerne.

Skorstensvangerne gennemgås for evt. manglende fuger.

Renselemmene skal tætnes eller fjernes og tilmures.

Evt. rør-/kabelgennemføringer skal gennemgås og brandtætnes - se bygningsdelskort (99)1.3

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Udvendige kældertrapper Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 24

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(24)1.1 Udvendige kældertrapper

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Støbte betontrapper

Ramme Ø40 mm varmgalvanisrede rør

Net 3-4 mm varmgalvaniseret pressegitter

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år 5 og 10 år

Indbygningsår Antal

1913 2 stk trapper

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

50 år omstøbning af trin - 3 stk Kr. 11.500

Afrensning og rust- og malerbehandling Kr. 7.500

Skadesklassificering gennemgang og smøring af hængsler Kr. 500

S1 Trin

S3 Værn

udvendige kældertrapper - gårdsiden

Trappe til varmecentral og toilet hhv. under Bergthorasgade 45 og 57

Det er støbte betontrapper i forskellige længder og bredder.

Værn til kældertrapper er udført i varmgalvaniserede rør med pressegitter

Trapperne er flere steder frostsprængte, og der er fare for at skride og falde på dem.

Belægningerne er flere steder slidte og tilslagsmaterialet ligger meget tydeligt fremme i overfladen.

Rækværker til kældertrapper er en anelse slidte og trænger til let afrensning for rust, rustbehandling samt 

malerbehandling.

Lågen til varmecentralen fungerer fint

De frostsprængte trin bankes væk. Der forskalles, lægges jern og støbes i form som eksisterende.

Trin med slidte overflader holdes under observation - i tilfælde af frostsprængninger omstøbes disse.

Misfarvninger på værn afrenses med stiv børste. Begyndende rustangreb afrenses og behandles med zinkspray. Alle 

boltesamlinger eftergås og løse samlinger efterspændes.

Der malerbehandles

Greb gennemgås for låsetøj og greb.

Hængsler smøres

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Udvendige trapper Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 25

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(24)2.1 Udvendige trapper fra lejligheder

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Vanger Rustfrit stål

Trin hårdt træ

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

ingen år ingen

Indbygningsår Antal

2013

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

25 år

Ingen vedligeholdelse Kr. 0

Skadesklassificering

S5

Udvendige trapper fra stuelejlighederne

Trapperne er etableret i forbindelse med isætning af nye vinduer, 2013/2014

Trapperne forbinder lejlighederne direkte med gården.

Trapperne har stålvanger med trætrin og er fastgjort til murværket.

trapperne er i god stand

Det er beboerne selv der har stået for etableringen - hvorfor det også er dem der står for vedligeholdet

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Hovedtrapper Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 26

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(24)3.1 Hovedtrapper - Bergthorasgade
Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Se ovenfor

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

5 år 10 år

Indbygningsår Antal

1913 9 stk

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

80 år malerbehandling Kr. 585.000

udskiftning af linoleum Kr. 360.000

Skadesklassificering Rådgivning ifm. projektering / tilsyn Kr. 75.600

S3 Reparation af Terrazzogulve Kr. 45.000

Alle hovedtrapperum på Bergthorasgade

Opgangene står generelt i pæn stand, men bærer også præg af at være af ældre dato.

Væggene er murede og pudsede samt malerbehandlet med to farver dingdong-maling. Én farve under pynteliste og 

en anden farve over pynteliste. 

Lofter og underløb er pudsede og malerbehandlede.

Træværk er malet med formodentlig en olieholdig maling - døre grå med lysere grå karme og indfatninger.

Trin og reposer er beklædt med linoleum med forkantlister i messing og kvartstaflister langs øvrige kanter.

Håndlister er larkerede og balustre er i firkantet stål - malerbehandlet.

Gulvet i indgangspartierne er terazzogulve.

Gadedørene er på indersiden malede hvide. På ydersiden - se bygningsdelskort (31)4.2

Trapperne er generelt  pæn stand, men bærer præg af at være fra en anden tid og af det slid der nu engang kommer 

på trapper. 

Væggene trænger til en "opfrisker", da de har en del mærker efter til- og fraflytninger mv.

Træværket er specielt slidt på stødtrinene og entredørene. 

Lofter og underløb trænger ligeledes til en opfrisker. 

Linoleumen er udtjent. Forkantlister holder nok ikke ved afmontering

Håndlister og balustre fremstår umiddelbart i god stand, men man skal beslutte om man vil beholde det eksisterende 

udtryk med mørklakerede håndlister eller man ønsker at de slibes ned og lakeres eller malerbehandles.

Terazzogulve står pæne de steder hvor de ikke er reparerede med beton. Betonen bør udskiftes til ny terazzo. 

Håndlister er flere steder gået fra i samlingerne og bør repareres

Væggene nedvaskes, spartles og malerbehandles.

Lofter og underløb trænger ligeledes til en opfrisker og det kan overvejes at beklæde underløbene med filt således at 

de ikke revner så let i overgangene.

Træværket skal slibes grundigt ned inden malerbehandling, for at få en vandbaseret maling til at binde ordentligt på 

den formodede eksisterende oliebaserede maling.

Linoleum, forkantlister og dæklister udsiftes. Der udspartles på trinfladerne inden lægning af ny linoleum. Nye 

forkantlister af messing eller stål monteres inden lægning af linoleum. Linoleum udlægges og der afsluttes med nye 

kvartstaflister.

Håndlister lakeres - alternativt slibes og lakeres / malerbehandles - evt. repareres i samlinger hvor de er gået fra 

hinanden

Balustre malerbehandles.

Der tages i malerprisen forbehold for evt. miljøsanering i de tilfælde der evt. findes bly, PCB el.lign miljøbelastende 

produkter i eksisterende maling. Dette er ikke indregnet i prisen

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Hovedtrapper Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 27

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(24)3.2 Hovedtrapper - Leifgade

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

se ovenfor

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

5 år 10 år

Indbygningsår Antal

1913 2 stk 

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

80 år malerbehandling Kr. 130.000

udskiftning af linoleum Kr. 80.000

Skadesklassificering Rådgivning ifm. projektering / tilsyn Kr. 16.800

S3 Repraration af Terrazzogulve Kr. 10.000

Alle hovedtrapperum på Leifsgade

Opgangene står generelt i pæn stand, men bærer også præg af at være af ældre dato.

Væggene er murede og pudsede samt malerbehandlet med to farver dingdong-maling. Én farve under pynteliste og 

en anden farve over pynteliste. 

Lofter og underløb er pudsede og malerbehandlede.

Træværk er malet med formodentlig en olieholdig maling - døre grå med lysere grå karme og indfatninger.

Trin og reposer er beklædt med linoleum med forkantlister i messing og kvartstaflister langs øvrige kanter.

Håndlister er larkerede og balustre er i firkantet stål - malerbehandlet.

Disse trappeopgange er de mest slidte i ejendommen og bærer præg af ikke at være sat i stand i mange år.

Væggene trænger til en "opfrisker", da de har en del mærker efter til- og fraflytninger mv. De skal spartles og 

malerbehandles

Træværket er specielt slidt på stødtrinene og entredørene. 

Lofter og underløb trænger ligeledes til en opfrisker. 

Linoleumen er udtjent. Forkantlister holder nok ikke ved afmontering

Håndlister og balustre fremstår slidte og er gået fra hinanden i samlingerne. Man skal beslutte om man vil beholde 

det eksisterende udtryk med mørklakerede håndlister eller man ønsker at de slibes ned og lakeres eller 

malerbehandles.

Terrazzogulvene i indgangspartierne er pæne, men de er reparerede med beton og disse områder bør skiftes til ny 

terrazzo.

Væggene nedvaskes, spartles og malerbehandles.

Lofter og underløb trænger ligeledes til en opfrisker og det kan overvejes at beklæde underløbene med filt således at 

de ikke revner så let i overgangene.

Træværket skal slibes grundigt ned inden malerbehandling, for at få en vandbaseret maling til at binde ordentligt på 

den formodede eksisterende oliebaserede maling.

Linoleum, forkantlister og dæklister udsiftes. Der udspartles på trinfladerne inden lægning af ny linoleum. Nye 

forkantlister af messing eller stål monteres inden lægning af linoleum. Linoleum udlægges og der afsluttes med nye 

kvartstaflister.

Håndlister lakeres - alternativt slibes og lakeres / malerbehandles - evt. repareres i samlinger hvor de er gået fra 

hinanden

Balustre malerbehandles.

Reparation af terrazzogulve

Der tages i malerprisen forbehold for evt. miljøsanering i de tilfælde der evt. findes bly, PCB el.lign miljøbelastende 

produkter i eksisterende maling. Dette er ikke indregnet i prisen

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Hovedtrapper Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 28

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(24)3.3 Hovedtrapper - Gunløgsgade
Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Se ovenfor

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

5 år 10 år

Indbygningsår Antal

1913 10 stk 

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

80 år malerbehandling Kr. 650.000

udskiftning af linoleum Kr. 400.000

Skadesklassificering Rådgivning ifm. projektering / tilsyn Kr. 84.000

S3 Repraration af Terrazzogulve Kr. 50.000

Alle hovedtrapperum på Gunløgsgade.

Opgangene står generelt i pæn stand, men bærer også præg af at være af ældre dato.

Væggene er murede og pudsede samt malerbehandlet med to farver dingdong-maling. Én farve under pynteliste og 

en anden farve over pynteliste. 

Lofter og underløb er pudsede og malerbehandlede.

Træværk er malet med formodentlig en olieholdig maling - døre grå med lysere grå karme og indfatninger.

Trin og reposer er beklædt med linoleum med forkantlister i messing og kvartstaflister langs øvrige kanter.

Håndlister er larkerede og balustre er i firkantet stål - malerbehandlet.

Trapperne er generelt  pæn stand, men bærer præg af at være fra en anden tid og af det slid der nu engang kommer 

på trapper. 

Væggene trænger til en "opfrisker", da de har en del mærker efter til- og fraflytninger mv.

Træværket er specielt slidt på stødtrinene og entredørene. 

Lofter og underløb trænger ligeledes til en opfrisker. 

Linoleumen er udtjent. Forkantlister holder nok ikke ved afmontering

Håndlister og balustre fremstår umiddelbart i god stand, men man skal beslutte om man vil beholde det eksisterende 

udtryk med mørklakerede håndlister eller man ønsker at de slibes ned og lakeres eller malerbehandles. Håndlisterne 

er enkelte steder gået fra i samlingerne.

Terrazzogulvene i indgangspartierne er beton-reparerede efter fjernelse af el-skabe.

Væggene nedlaskes, spartles og malerbehandles.

Lofter og underløb trænger ligeledes til en opfrisker og det kan overvejes at beklæde underløbene med filt således at 

de ikke revner så let i overgangene.

Træværket skal slibes grundigt ned inden malerbehandling, for at få en vandbaseret maling til at binde ordentligt på 

den formodede eksisterende oliebaserede maling.

Linoleum, forkantlister og dæklister udsiftes. Der udspartles på trinfladerne inden lægning af ny linoleum. Nye 

forkantlister af messing eller stål monteres inden lægning af linoleum. Linoleum udlægges og der afsluttes med nye 

kvartstaflister.

Håndlister lakeres - alternativt slibes og lakeres / malerbehandles - evt. repareres i samlinger hvor de er gået fra 

hinanden

Balustre malerbehandles.

Terrazzogulvene i indgangspartierne udbedres for betonreparationer

Der tages i malerprisen forbehold for evt. miljøsanering i de tilfælde der evt. findes bly, PCB el.lign miljøbelastende 

produkter i eksisterende maling. Dette er ikke indregninet i prisen

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Hovedtrapper Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 29

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(24)3.4 Hovedtrapper - Artillerivej
Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

se ovenfor

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

5 år 10 år

Indbygningsår Antal

1913 2 stk 

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

80 år Malerbehandling Kr. 130.000

Udskiftning af linoleum Kr. 80.000

Skadesklassificering Rådgivning ifm. projektering / tilsyn Kr. 16.800

S3 Reparation af terrazzogulve Kr. 10.000

Alle hovedtrapperum på Artillerivej.

Opgangene står generelt i pæn stand, men bærer også præg af at være af ældre dato.

Væggene er murede og pudsede samt malerbehandlet med to farver dingdong-maling. Én farve under pynteliste og 

en anden farve over pynteliste. 

Lofter og underløb er pudsede og malerbehandlede.

Træværk er malet med formodentlig en olieholdig maling - døre grå med lysere grå karme og indfatninger.

Trin og reposer er beklædt med linoleum med forkantlister i messing og kvartstaflister langs øvrige kanter.

Håndlister er larkerede og balustre er i firkantet stål - malerbehandlet.

Trapperne er generelt  pæn stand, men bærer præg af at være fra en anden tid og af det slid der nu engang kommer 

på trapper. 

Væggene trænger til en "opfrisker", da de har en del mærker efter til- og fraflytninger mv.

Træværket er specielt slidt på stødtrinene og entredørene. 

Lofter og underløb trænger ligeledes til en opfrisker. 

Linoleumen er udtjent. Forkantlister holder nok ikke ved afmontering

Håndlister og balustre fremstår umiddelbart i god stand, men man skal beslutte om man vil beholde det eksisterende 

udtryk med mørklakerede håndlister eller man ønsker at de slibes ned og lakeres eller malerbehandles.

Hoveddørene er ikke tætte alle steder og terrazzoen i indgangspartierne er repareret med beton hvor de gamle el-

skabe har stået.

Væggene nedlaskes, spartles og malerbehandles.

Lofter og underløb trænger ligeledes til en opfrisker og det kan overvejes at beklæde underløbene med filt således at 

de ikke revner så let i overgangene.

Træværket skal slibes grundigt ned inden malerbehandling, for at få en vandbaseret maling til at binde ordentligt på 

den formodede eksisterende oliebaserede maling.

Linoleum, forkantlister og dæklister udsiftes. Der udspartles på trinfladerne inden lægning af ny linoleum. Nye 

forkantlister af messing eller stål monteres inden lægning af linoleum. Linoleum udlægges og der afsluttes med nye 

kvartstaflister.

Håndlister lakeres - alternativt slibes og lakeres / malerbehandles - evt. repareres i samlinger hvor de er gået fra 

hinanden

Balustre malerbehandles.

Raparation ef terrazzogulve i indgangspartierne

Der tages i malerprisen forbehold for evt. miljøsanering i de tilfælde der evt. findes bly, PCB el.lign miljøbelastende 

produkter i eksisterende maling. Dette er ikke indregninet i prisen

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Bagtrapper Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 30

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(24)3.5 Bagtrapper - generelt
Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

se ovenfor

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

5 år 10 år

Indbygningsår Antal

1913 23 stk 

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

80 år Malerbehandling Kr. 1.380.000

Opretning af trin Kr. 575.000

Skadesklassificering Rådgivning ifm. projektering / tilsyn Kr. 156.400

S3

Alle bagtrapper i hele ejendommen

Alle bagtrapper har betonstøbte løb fra indgangsparti ned til kældrene samt støbt indgangsrepos.

Øvrige trappeløb og reposer er af lakeret træ med pudsede underløb.

Væggene er murede med puds og malerbehandling.

Dørene står dels malerbehandlede dels ubehandlede, hvor disse er af nyere dato.

Der er materede ruder mellem bagtrapperne og toiletter i lejlighederne.

Under reposerne på alle etager er der rørinstallationer, da vandet til lejlighederne er trukket på bagtrapperne.

De fleste trappelys er med sensorere. Synlige installationer

Betonstøbte løb fra indgangsparti ned til kældrene samt støbt indgangsrepos er i fin stand.

Øvrige trappeløb og reposer af træ med pudsede underløb er generelt meget slidte. Forkanter på trinene er nedslidte 

og afrundede med fare for at glide på dem. Underløb er ikke alle steder indtakte i de pudsede overflader hvilket rent 

brandmæssigt ikke er i orden. Der er enkelte steder at underløbene er bekædt med træ, dette er ikke lovligt ift. 

brand.

Væggene er hullede og malingen meget afskallet. Det virker ikke som om der på noget tidspunkt er blevet 

malerbehandlet.

Dørene er ligeldes meget nedslidte og trænger til malerbehandling. De døre der er ubehandlede står i pæn stand.

Ruderne på bagtrapperne mod toiletterne er af blandet tilstand. Ruderne er brandbeskyttede inde i lejlighederne. 

Flere af dem er beskadiget eller malerbehandlede, eller der er isoleret helt op mod dem på lejlighedssiden.

Rørinstallationerne er ikke alle isolerede. Endvidere er det usikkert om alle er lovligt udført.

Ikke alle el-installationer ser ud til at være lovlige. Nogle lejligheder har trukket strøm fra bagtrapperne ind i 

lejlighederne

Forkanter på trinene skal udluses og der skal ilægges nye forkanter. Dette er specielt udtalt på de nederste 2-3 

etager.

Underløbene skal pudses op eller beklædes med gipsplader. Hvor der er beklædt med træ skal dette fjernes.

Væggene skal afrenses og spartles samt pudsrepareres hvor dette er nødvendigt.

Væggende skal filtses, grundes og malerbehandles.

Dørene skal ligeldes renses ned, spartles og malerbehandles.

Det skal sikres at alle ruderne mod lejlighedernes toiletter er brandsikrede, så kan det overvejes om de ikke skal 

malerbehandles eller beklædes med gips til malerbehandling på trappesiden.

Rørinstallationerne skal isoleres og lovliggøres.

Der tages i malerprisen forbehold for evt. miljøsanering i de tilfælde der evt. findes bly, PCB el.lign miljøbelastende 

produkter i eksisterende maling. Dette er ikke indregninet i prisen

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Tagværk Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 31

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(27)1.1 Tagværk
Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Tagsten Røde økonomi vingetegl

Undertag Huntonit 

Inddækninger Zink / bly

Tilstandsvurdering

Tegltaget er i pæn stand, dog er teglene flere steder "trukket" for langt ved lægning, hvorfor der flere steder er kan 

være fare for at de vil løsne sig og at der kommer slagregn og fygesne.

Selve tagkonstruktionen er i pæn stand - alderen taget i betragtning, men undertaget hænger meget og ved mange 

taggennembrydninger vurderes det, at der mangler ordentlig tilslutning mellem undertag og den del, der 

gennembryder taget.

Inddækningerne er udført i zink og har det ligeledes generelt godt. Der er enkelte steder hvor inddækningen er gået 

fra.

Der kunne ikke konstateres fugt i den del af tagkonstruktionen som kunne besigtiges, men undertaget var fugtigt 

flere steder specielt i samlinger midt mellem spærene og ved taggennembrydninger.. 

For kviste - se bygningsdelskort (37)1.1

For ovenlys og tagvinuer - se bygningsdelskort (37)2.1

For storstene - se bygningsdelskort (37)7.1

For brandkamme - se bygningsdelskort (37)7.2

For rygnings- og gratsten - se bygningsdelskort (37)7.3

For taghætter og afkast - se bygningsdelskort (38)8.1

For zinktage- og platter samt flunker - se bygningsdelskort (37)8.2

Tegltage på alle tagflader

Taget er rødt tegltag.

Taget mod gadesiden er opbygget med en nedre mansard og en ca. 45 graders sadeltagskonstruktion i den øverste 

del af taget.

Mod gårdsiden er der sadeltag fra tagfod helt til kip.

På trappetårnene er der tegl på den nederste del af taget - den øverste del er beklædt med zink.

Eksisterende tagkonstruktion er rettet op og der er lagt Huntonit undertag, som midt på hver plade i samlinger er 

samlet med klemme. ved de mere flade tagflader er udført X-finér som undertag.

På undertaget er der lagt afstandslister, hvorpå der er lægtet.

Økonomi-vingetagsten er lagt og der er udført inddækninger ved taggennembrydninger, kviste, trappetårne, 

skorstene, brandkamme mv.

Uudnyttede loftsrum er ikke isolerede.

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Tagværk Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 31

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

2 år 10 år

Indbygningsår Antal

1998 tagbelægning
100

1913 tagkonstruktion 50

25

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

60 år Tagsten Omlægning af spredte tagsten inkl. lift Kr. 35.000

20 år Zink Lukning af undertag v. taggennembrydninger Kr. 55.000

Inddækninger til kviste trykkes på plads Kr. 2.500

Skadesklassificering

S3

stk. lukning v. taggennembrydninger

lbm inddækninger langs kviste

Tegltaget skal gennemgås for tagsten, som ikke ligger efter foreskrifterne. Dette kan gøres fra lift en dag, hvor der 

alligevel skal laves en gennemgang af øvrige tagarbejder (se bygningsdelskort (99)1.5

Undertaget skal tilsluttes alle taggennembrydninger, således at det undgås at der kommer vand og sne ind og 

opfugter konstruktionen.

En gennemgang af undertaget med montering af flere samlingsbeslag kan anbefales. det vil dog kun være alle de 

steder hvor der ikke er tagboliger dette er muligt.

Det vil være en fordel en varm sommerdag at gennemgå inddækningerne specielt langs kviste og ovenlys og få lagt 

inddækningerne ind på plads.

m
2
 tagsten (spredt fordelt på taget)

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Kviste Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 32

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(37)1.1 Kviste
Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Flunker zinkflunker med liggende false

Fronter zinkbeklædte og hvidmalede

Kvisttage gadesiden røde tagsten

Kvisttage gårdsiden Zinktage med stående false

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år 8 år

Indbygningsår Antal

1913 51

1998 46

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

50 år tegltage malerbehandling af kvistfronter Kr. 9.700

10 år Zink Udskiftning af zink - 50 m
2

Kr. 100.000

8 år maling

Skadesklassificering

S4

stk mod gade

stk mod gård

Alle kviste på gade- og gårdside

Gadesiden:

Kvistene på gadeside er taskekviste med tegltag og zinkflunker.

Fronterne er inddækket af zink

For kvistvinduerne - se bygningsdelskort (31)4.1

Gårdsiden:

Kvistene til gårdsiden er kvistene sadeltagskviste med zinktage og zinkflunker -se bygningsdelskort (37)8.2.

Kvistene har hvide fronter og hvide vinduer - se bygningsdelskort se pkt. (31)4.1

Kvistene har det generelt godt.

De har i forbindelse med udskiftning af vinduer fået nye fronter og malerbehandlede spejle.

Zinktagene på gårdsiden har det lidt forskelligt. De bør gennemgås, da flere af dem bærer præg af nedslidning mens 

andre har det godt - se bygningsdelskort (37)8.2.

Det samme gælder zinkflunkerne de har det også bedre nogle steder end andre

Kvistene mangler pt. ikke meget vedligeholdelse.

Det kan anbefales at alle kviste jævnligt gennemgås for manglende maling af fronter, zinklodninger der er utætte 

samt evt. utætheder omkring inddækninerne.

Nye tagrender på kvistene er ikke fastgjort i alle fastgørelseshuller i beslagene - A/B bør tage fat i entreprenøren og 

få det udført, evt. i forbindelse med en 1 års gennemgang

Zinktagene og flunker skal gennemgås for evt. kommende utætheder ved lodninger, false og selve zinkfladerne er 

flere steder slidte - de skal holdes under observation og det må forventes at nogle skal skiftes - se bygningsdelskort 

(37)8.2. 

Kvistene gennemgås fra lift hvert 2. år for at holde øje med evt. nye gennemtæringer. 

Arbejderne udføres ifm. stillads på ejendommen - se bygningsdelskort (99)1.5

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Ovenlys og tagvinduer Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 33

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(37)2.1 Ovenlys og tagvinduer
Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Ovenlysvinduer Velux - forskellige størrelser og årgange

tagvinduer 6-stens vinduer

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år ingen og 5 år

Indbygningsår Antal

1998 og senere 15

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

20 år ovenlys "blyinddækninger" lægges på plads - 20 stk Kr. 2.000

20 år tagvinduer Ovenlysinddækninger under tegl Kr. 60.000

Skadesklassificering

S2

alle ovenlys- og tagvinduer i tagfladerne både på gade- og gårdside

Ovenlysvinduer:

Ovenlysvinduerne er placeret individuelt af de enkelte beboere i forbindelse med, at de hver især har fået etableret 

tagboliger.

Derfor er de også af forskellige datoer, men er alle liggende i tagfladen

Tagvinduer:

Tagvinduer er placeret på uudnyttede loftsrum i forbindelse med lægning af tag. Flere af tagboligerne har ligeledes 

tagvinduer

I forbindelse med vinduesudskiftningen på ejendommen som pågik samtidigt med besigtigelse af ejendommen til 

nærværende drift- og vedligeholdelsesplan, har der været fjernet tagsen og ilagt nye ovenlys.

Hvor dette har været muligt at inspicere, har BM gjort varmemesteren opmærksom på at man skulle være 

opmærksom på at inddækningerne fra ovenlysene kom langt nok ud på undertaget. Det var ikke helt nemt at se om 

inddækningerne var tilsluttet undertaget.

Tagvinduerne mangler flere steder ligeledes inddækning der har kontakt til undertaget.

"blyindækninger" (som Perform) under vinduerne, som ligger uden på den nederste række tagsten, slutter flere 

steder ikke til tagstenene.

Det anbefales at tagsten fjernes omkring ovenlys og tagvinduer, for på den måde at sikre en tætning mellem vindue 

og undertag for at undgå at der kommer vand og fygesne ind langs vinduerne på undersiden af undertaget. Det 

kræver at teglstene fjernes omkring vinduerne og der monteres ekstra forbindelse mellem undertag og tagvindue.

Endvidere vil det med en lift være muligt at lægge "blyinddækningerne" (perform) på plads under ovenlysvinduerne. 

I den forbindelse kan det svare sig at anvende en klat tagstensklæb for at fastholde "blyinddækningerne"

Det vil være hensigtsmæssigt at udføre dette arbejde i forbindelse  med at der f.eks. skal stillads op til udbedring af 

skorstene og brandkamme eller når der er lift på ejendommen - se bygningsdelskort (99)1.5

Det anbefales at A/B registrerer ovenlysinddækning 

stk ovenlys medtaget i rapport

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Skorstene Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 34

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(37)7.1 Skorstene
Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

mursten Røde blødstrøgne taglsten

fuger KKh 20/80/475

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

5 år 8 år

Indbygningsår 1913 1998 Antal ca. 41 stk skorstene

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

60 år fastgørelse af skorstenshætter (3 stk) Kr. 4.125

omfugning af skorstene (5 stk) Kr. 20.000

Skadesklassificering

S1

Skorstene bør inden for 5 år gennemgås og omfuges i nødvendigt omfang, da det flere steder tyder på at 

skorstenene er mest udvaskede i den nederste del af skorstenene og dermed kan løsrive sig i stormvejr fra denne 

del og vil dermed rive den øverste del af skorstenen ned.

Enkelte af skorstenshætterne er løse og skal sikres hurtigt for at undgå at de falder ned i stormvejr. (Bergthorasgade 

37-41)

Det anbefales at få en lift ud for at tjekke skorstenshætterne over Bergthorasgade med det samme

Skorstene på alle tage både mod gade og gård

Alle skorstene på ejendommen er murede med røde mursten.

Skorstenene har fabriksstøbte afdækninger med skorstenshætter ligeledes støbte.

Der er både enkeltrørs skorstene samt dobbeltrørsskorstene på ejendommen.

Inddækninger til skorstenene er udført i zink og er generelt forsøgt lagt i fugerne, fastgjort med mursøm

Skorstenenes murværk er flere steder udvaskede og trænger til omfugning.

Det ser ud til at den øverste del af enkelte af skorstene er ommurede med maskinstrøgne sten og en hårdere mørtel 

end en kalkhydraulisk mørtel. Her fremstår murværket mindre udvasket end den nederste del af skorstenene.

Zinkindækningerne er generelt i god stand og slipper hverken i mursøm eller fugning.

Taghætter ligger enkelte steder løst 

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Brandkamme Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 35

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(37)7.2 Brandkamme
Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

mursten Røde blødstrøgne taglsten

Tagsten Røde vingetegl

Mørtel til tagsten KKh 20/80/475

fuger KKh 20/80/475

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

2 år 8 år

Indbygningsår Antal

1913 1998 4 stk

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

60 år Tagsten omlægning af tagsten - 10 stk Kr. 7.500

20 år Zink omfugning - 20 lbm Kr. 10.000

Brandkam ved Gunløgsgade 62 Kr. 16.000

Skadesklassificering

S3

Brandkammene bør inden for 5 år gennemgås og omfuges i nødvendigt omfang.

Det er vigtigt at få gennemgået tagstenene på toppen af brandkammene for at være sikker på at de ikke løsrives i 

kraftigt blæsevejr.

Brandkam ved Gunlægshade 62 skal omfuges og filtses snarest

Arbejdet kan udføres fra lift eller stillads - se bygningsdelskort (99)1.5

Brandkamme i forbindelse med alle tagflader både mod gade og gård - 4 stk

Alle brandkamme på ejendommen er murede med røde mursten.

Brandkammene afsluttes med tagsten lagt i mørtel.

Inddækninger til brandkammene er udført i zink og er fræset ind i stenene uden hensyntagen til fugerne (fortandet 

inddækning)

Brandkammenes murværk har det generelt godt, dog trænger de enkelte steder til omfugning og ny filts.

Tagstenene ligger enkelte steder løst. 

Alle zinkinddækninger langs brandkamme er i en god stand.

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Tagrygning og - grater Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 36

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(37)7.3 Tagrygninger og -grater
Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Alle tagrygninger og gratsten på ejendommen er røde sten lagt i mørtel


Materialespecifikation

Rygningssten røde svarende til røde vingetagstenstage

Gratsten røde svarende til røde vingetagstenstage

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

2 år 5 år

Indbygningsår 1998 Antal

50

30

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

40 år - rygningssten omlægning af rygningssten Kr. 35.000

40 år - gratsten Omlægning af gratsten Kr. 21.000

liftleje inkl. mand Kr. 16.050

Skadesklassificering

S1

lbm gratsten

Alle tagrygninger samt gratsten på hjørnerne af ejendommens tag

Rygningssten:

De fleste steder ligger rygningsstenen som de skal, lagt i mørtel, og skal blot gennemgås jævnligt.

Dog er der et område (over Bergthorasgade 37-41) hvor mange af stenene er løse

Ligeledes er rygningen over Gunløgsgade 44-46 løs

Hvor rygningsstenene slutter op mod skorstene er der ikke lukket tæt, da mørtelen mangler flere steder. Dette skal 

gennemgås og udbedres fra lift. Dette er specielt udtalt på hjørnet af Gunløgsgade og Leifsgade

Gratsten:

Gratstenen på hjørnet af Leifsgade og Gunløgsgade ligger løst og skal omgårende omlægges i ny mørtel.

øvrige gratsten er der ingen bemærkninger til.

Eksisterende rygningssten fjernes sammen med den mørtel de har ligget i. Rygningssten genanvendes og lægges i 

ny mørtel. Dette kan gøres fra lift.

Endvidere skal gratstenen omlægges i mørtel omgående - eksisterende gratsten fjernes til genbrug. Mørtel fjernes 

og ny mørtel lægges med genanvendelse af gratsten

lbm rygningssten

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Taghætter og afkast Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 37

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(37)8.1 Taghætter og afkast
Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Taghætter er alle af zink.



Afkast er fra faldstammer.

Materialespecifikation

Taghætter Zink

Afkast Fra faldstammer af støbejern samt fra aftrækskanaler fra toiletter og køkkener

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

2 år 2 år

Indbygningsår Antal

1998 46

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

Lodninger af taghætter - 10 stk Kr. 5.000

20 år Zink Gennemgang af alle taghætter Kr. 8.000

Skadesklassificering

S2

Montering af kraver på taggennembrydninger - dette kan gøres fra lift. Tagstene skal fjernes og der skal være 

adgang til undertaget så kraverne kan nå ud på undertaget - se bygningsdelskort (27)1.1

Gennemgang og lodning af alle taghætter på zinktage - dette kan udføres fra lift når der alligevel er lift inde på 

ejendommen - se bygningsdelskort (99)1.5

Alle taghætter og afkast over alle tagflader

Kraver til hætter og afkast mangler generelt forbindelse til undertagene.

Der er problemer med vandindtrængen og kondens som løber på yderside af afkast og taghætter, men som ikke 

løber på undertag, men ned langs kanalerne og faldstammerne.

Lodninger hvor taghætter er monteret på zinktage på trappetårne mod gården er generelt slidte og skal gennemgås 

og loddes efter.

stk taghætter på trappetårnstage

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Zinktage og -platter samt flunker og skotrender Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 38

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(37)8.2 Zinktage og -platter samt flunker og skotrender
Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Tage Zink 14 InddækningerZink 14

Platter Zink 14 Skotrender Zink 14

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år  ingen, 1 og 5 år

Indbygningsår Antal

1998 50

20

20

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

udskiftning af zinktage med stående false Kr. 100.000

15 år Zink Lodning af samlinger Kr. 5.000

Udskiftning af inddækninger - Leifsgade Kr. 18.000

Skadesklassificering Inddækning af liste under tagsten - Leifsgade Kr. 15.000

S2 Oprensning af skotrender Kr. 6.000

lbm lodninger

lbm inddækninger

Platterne foran kvistene ser ud til at være gennemgået i forbindelse med udskiftningen af vinduerne. Der var enkelte 

platter der havde ødelagte samlinger, specielt på Leifsgade, disse skal loddes.

De øvrige zinktage og platter specielt mod Leifsgade skal gennemgås grundigt for revnede samlinger og lodninger 

der er ødelagte. Inddækningen på den murede opkant (murkroner) mod Leifsgade er ligeledes revnet i samlingerne, 

og det skal forventes at der skal lægges en ny afdækning.

Skotrender skal oprenses hvert år samtidig med tagrender og nedløb.

Nederste lægte på Leifsgade skal inddækkes i zink så den beskyttes mod vand.

Snefangsrørene skal skubbes på plads når der alligevel skal zinkinddækkes omkring den nederste lægte

Alle zinktage på trappetårne og kviste samt zinkplatter flunker af zink

Alle bagtrappetårnenes øverste tage (ikke mansarddelen) er udført af zink med stående false. Langs kanterne er der 

afsluttet med ståendende zinkinddækninger, som går ud over murværket på trappetårnenes sider. Vandet fra 

trappetårnenes zinktage afvander ned på mansardtaget af tegl.

Endvidere er kvistenes tage (sadeltage) og flunker til gårdsiden - samt gadesiden kvistes flunker - beklædt med zink. 

Tagene med stående falde og flunkerne med liggende.

Kvistplatterne er ligeledes i zink med loddede samlinger.

Øvrige zinktage og platter bl.a. over karnapper, i indvendige hjørner på gårdsiden står typisk med stående false.

skotrender er ligeledes af zink.

Trappetårnstagene er lidt blandede i deres tilstand. Mange af dem har det generelt godt, men der er enkelte der 

virker mere slidte og tyndslidte end de øvrige.

Det samme gælder kvisttagene af zink, hvor enkelte også virker tærede bl.a. pga. mørtelrester fra rygningsstenene 

som er faldet af og ligger på tagene.

Platterne foran kvistene har enkelte ødelagte samlinger, specielt på Leifsgade.

De øvrige zinktage og platter specielt mod Leifsgade har flere revner i samlinger samt lodninger der er ødelagte. 

Inddækningen på den murede opkant (murkroner) mod Leifsgade er ligeledes revnet i samlingerne.

Skotrender er generelt i god stand

På Leifsgade ligger den sidste lægte mod zinkplatterne meget langt nede og er ikke dækket ind af zink. Endvidere er 

snefangsrørene gledet ud på zinkplatten på Leifsgade

m
2
 zinkarbejde med stående false

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Terræn, belægninger Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 39

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(40)2.1 Terræn, belægninger

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Betonfliser Varierende størrelser

Asfalt Pulverasfalt

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år 6 år

Indbygningsår Antal

1996 ca. 300

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

20 år udfyldning med asfalt langs sokkelpuds Kr. 10.500

Skadesklassificering

S1

Betonfliserne er generelt i god stand og kan genbruges ved omlægning.

Det er vigtigt at man i gårdprojektet lægger fliserne med fald væk fra facaderne. 

Pt. ligger mange af fliserne med fald mod facaderne, hvilket giver en del fugtophobninger i facaderne.

På gadesiden er asfalten typisk lagt op mod sokkelpudsen, men den revner flere steder og slipper sokkelpudsen. 

Dermed trænger der vand ned langs sokkelpudsen og kælderydervæggene

Fliserne skal omlægges, således at der er fald væk fra facaderne samt fald mod brønde til overfladevand - dette 

medtages i gårdprojektet.

Det kan anbefales at der tilfyldes med kold asfalt langs sokkelpudsen mod gadesiden for at undgå vandnedtrængen. 

Det vil være bedst at få skåret en rille, som asfalten kan lægges i, så den har en større og ren flade at hæfte på - der 

anvendes kold asfalt

Alle belægninger langs facaderne mod gården

Belægninger mod gaden er kommunens ansvar - dog medtages her belægning helt op mod sokkelpuds

Generelt vil der ikke her blive beskrevet ret meget om belægninger, da der pt. arbejdes på et gårdprojekt.

Dog er der ting, som bør nævnes her, og som dermed ligeledes bør indarbejdes i gårdprojektet.

Belægningerne mod ejendommens facader i gården er betonfliser i forskellige størrelser.

Mod gaden er der typisk lagt asfalt helt op mod facaderne

lbm gadefacade

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Arealer for beplantning Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 40

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(40)7.1 Arealer for beplantning

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år 10 år

Indbygningsår Antal

1996

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

20 år

Se gårdprojekt Kr. 0

Skadesklassificering

S1

Facaderne har det ikke godt med bede direkte op af murværket.

Gårdfacaderne:

Der er bagfald mod facaderne fra bede, hvilket gør at facaderne opsuger meget vand. Endvidere ligger bedene 

mange steder lavere end de omkringliggende betonfliser, hvilket gør at vandet fra fliserne ligeledes ender i bedene.

Gadefacaderne:

På gadefacaderne er der planter som er mange år gamle. Flere af dem er skåret over og gået ud andre er sunde og 

gror stadig på facaderne. 

Ved større planter og mindre træer kan rødderne fra disse skade både murværk og kloakker

Alt i alt en rigtig dårlig løsning med bede og "træer" helt op af murværket

Gårdfacaderne:

Alle bede bør fjernes fra facaderne, således at der er faste belægninger helt op ad facaderne med fald væk fra 

disse. På den måde får man minimeret mængden af vand og fugt i facaderne og kælderydervæggene.

Dette indgår i A/B's gårdprojekt

Gadefacaderne:

Det må anbefales at fjerne beplantningen, da rødderne, kan ødelægge både kloakker og kælderydervægge. Dermed 

skal rødderne graves op og fjernes - se bygningsdelskort (21)3.1

Alle bede langs facaderne i gården

Beplantning op ad facaderne på gadesiden

Generelt vil der ikke her blive beskrevet ret meget om beplantningen, da der pt. arbejdes på et gårdprojekt.

Dog er der ting som bør nævnes her, og som dermed ligeledes bør indarbejdes i gårdprojektet.

Beplantningen langs facaderne i gården ligger i bede som afgrænses af dels facaderne dels betonfliserne.

Der er variende typer af beplantning i de forskellige bede.

På gadesiden er der planter op ad facaderne. 

Bede langs facader i gården

Beplantning på gadefacader

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Afløb og kloak Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 41

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(52)1.1 Afløb og Kloak

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

10 år 10 år

Indbygningsår Antal

1913 1996 1

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

60 år Tv-inspektion Kr. 268.750

Rådgivning i forbindelse med tv-indspektion Kr. 31.250

Skadesklassificering

S1

stk. afløbssystem

Det anbefales at få udarbejdet en tv-inspektion af alle kloakker og brønde.

Tilbud vedlægges nærværende rapport

Afhænger af evt. tv-inspektion

Udvendige kloakker og brønde i jord og indvendige afløb

Afløb føres til brønde og videre til hovedbrønde og hovedledninger i veje

Brønde: standard i beton samt PVC

Afløbsrør i jord og bygninger er udført i ler og PVC rør. 

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Faldstammer Dato: Forår 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 42

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(52)3.1 Faldstammer
Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Faldstammer generelt i støbejern

Under Leifsgade 9 Ø100 faldstamme i støbejern øvrige i PVC

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Generelt har faldstammerne det godt, udfra de enkelte man kunne besigtige i lejligehederne. I kældrene er der 

enkelte faldstammer med overfladerust , men ingen tæringer.

Der er fra faldstamme til gulvafløb problemer med opsamling af fedt fra div. afløb fra Pizzaria.

Der mangler umiddelbart fedtudskiller, som tømmes jævnligt, således at det undgås at afløbene tilstoppes og der 

stiger vand op i kælderen

Faldstamme i Gunløgsgade 46 stopper jævnligt til i springet mellem stuen og 1.sal

Faldstammerne har det generelt godt og der skal derfor ikke regnes med stor udskiftning.

der afsættes økonomi til udskiftning af fem faldstamme-stræk hvert 5. år

Det skal dog tjekkes jævnligt at der ikke fremkommer tæringer

A/B bør få etableret en fedtudskiller og pålægge Pizzariaet at vedligeholde det. Alternativt at A/B vedligeholder og 

sender regningen til Pizzariaet.

Det er lige på grænsen til kommunens krav om, hvornår der må undlades fedtudskiller, derfor anbefales det at få det 

etableret.

Ved etablering af fedtudskiller kræves:

- selvstændigt rum med mekanisk ventilation

- udluft af fedtudskiller over tag, evt. via en gammel skorsten

- adgang til tømning af fedtudskiller fra gadesiden

- ingeniørprojekt på arbejderne

Hvis der vælges en fedtudskiller i terræn vurderes det at kunne udføres for det halve af nedenstående pris

Faldstammen på Gunløgsgade 46 skal tv-inspiceres oppe fra 5. eller 6. sal og hele vejen ned. først efter dette kan 

det vurderes hvad der er galt.

Der er besigtiget 8 lejligheder i alt efter aftale med A/B.

Leifsgade 11  st th + 1 tv + 3 th. Artillerivej 58  st th + 60  3 tv. Gunløgsgade 52  1 th + 62 2 tv. Bergthorasgade  45  

2 ( sammenlagt) 

Her ud over har det været muligt at se faldstammer i kældrene og på lofterne

Faldstammer og afløb under pizzaria (hjørnet af Leifsgade og Gunløgsgade)

Faldstamme Gunløgsgade 46 

I de fleste lejligheder er faldstammerne skjult i rørkasser, vægge og bag køkkenskabe

Under Leifsgade 9 er der etableret afløb fra Pizzaria på hjørnet af Leifsgade og Gunløgsgade. Der ses umiddelbart 

afløb fra tre vaske (Ø40 og Ø75), som alle løber til samme Ø110 faldstamme lige over gulv. Der er gulvafløb i nabo-

kælderrum.

Der er ikke etableret fedtudskiller.

Faldstamme Gunløgsgade 46 er umiddelbart udført som øvrige faldstammer

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Faldstammer Dato: Forår 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 42

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

2 år

Indbygningsår Antal

Falstammer ca. 69 stk i hele ejendommen

fedtudskiller 1 stk

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

60 år Udskiftning af faldstamme i lejlighed - 5 stk Kr. 56.500

Udskiftning i etagedæk - 5 stk Kr. 79.500

kr. 9.625

Skadesklassificering Fedtudskiller inkl. ventilation mv. som beskrevet kr. 312.500

S2 Pizzaria Rådgivning og tilsyn kr. 31.250

S4 faldstammer lejl. Tv-inspektion af faldstamme - Gunløgsgade 46 Kr. 10.000

ingen og 5 år

Bøjning, grenrør eller bæring - 5 stk

1997-2001

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Tagrender og nedløb Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 43

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(52)4.1 Tagrender og nedløb

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

tegarender zink

nedlø

b

zink

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

    1 år ingen og 1 år

Indbygningsår Antal

1998 2013 alle

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

20 år oprensning af tagrender Kr. 8.000

Kr. 11.500

Skadesklassificering Forlængelse af tagrender - 10 stk Kr. 10.000

S2 Bøjninger

S3 Forlængelse

Tagrender har det generelt godt, men trænger enkelte steder til en oprensning. ved Gunløgsgade 62 var der bagfald 

på tagrenden.

På gårdsiden  i hjørnet Bergthorasgade / Artillerivej var tagrenderne generelt fyldt godt op.

"Tuden" i bunden af nedløbende ved kinnekullerender er generelt ikke lange nok, hvilket gør at vandet ikke kun 

ender i renden, men også langs facaderne. Dette giver problemer med opfugtning af facaderne.

Tagrender som skal optage dels vand fra store tagflader dels fra kviste er ikke alle steder dimensioneret rigtigt. 

Renderne løber over og ud i facaderne.

Det skal påtales at dem der har monteret tagrender på kvistene i forbindelse med udskiftning af vinduerne generelt 

mangler skruer til fastgørelse af beslagene der holder tagrenderne. Dette bør A/B påtale over det givne firma.

Nedløb ved kinnekullerender forlænges, således at vandet kun ledes ud i renden og væk fra facaderne

Oprensning af tagrender skal foretages hvert år efter løvfald.

Forlængelse af tagrender de steder hvor de ikke er lange nok til at optage vand fra både tagflader og kviste.

Lift til oprensning af tagrender - se bygningedelskort (99)1.5

Bøjninger ved terræn - gadeside

Alle tagrender og nedløb på hele ejendommen

Tagrender er alle af zink og er monteret ved tagfod på hovedtaget.

Kviste mod gade har i forbindelse med vinduesudskiftning fået monteret tagrender 

Nedløb på gadesiden løber dels til tagnedløbsbrønde dels til kinnekullerender. 

Nedløb på gårdside løber alle sammen til tagnedløbsbrønde

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Vandinstallation - koldt vand Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 44

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(53)1.1 Vandinstallation - koldt vand

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Rør, afgreninger, fittings mv.

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år 5 år mht alm.vedligeholdelse

Indbygningsår Antal

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

30 år E: isolering af koldtvandsrør i 10 lejligheder kr. 28.750

Skadesklassificering

S2

10 lejligheder

2,5 lbm koldtvandsrør

Installationerne er generelt i god stand, men der mangler isolering flere steder. Specielt de steder hvor man efter 

etableringen har koblet sig på, f.eks. i forbindelse med nye badeværelser el.lign, er der ikke efterfølgende blevet 

isoleret igen.

I de lejligheder der blev besigtiget ifm. udarbejdelse af nærværende rapport har der været enkelte beboere der har 

haft problemer med kondens fra deres koldtvandsrør som drypper. Der var typisk udført delvis isolering

Det anbefales at A/B får tjekket alle vand-installationer for manglende isolering og får det udbedret.

Efterfølgende vil det være en fordel at gå alle installationer igennem hvert 5. år

Der medtages isolering i 10 af lejligheder

Koldt brugsvand både på fællesarealer og i lejligheder

Der er trukket stigstrenge til alle lejligheder på bagtrapperne.

Herfra afgrenes der til alle lejligheders toiletter/badeværelser og køkkener.

I 1993 i forbindelse med indlægning af fjernvarme blev alle vandinstallationer lagt nye på bagtrapperne.

I 2005 blev alt vand til toiletter/badeværelser lagt om således at der nu udelukkende trækkes vand hertil fra 

køkkenerne

1993 / 2005

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Vandinstallation - varmt vand Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 45

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(53)1.2 Vandinstallation - varmt vand

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Rør, afgreninger, fittings mv.

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år 5 år mht alm.vedligeholdelse

Indbygningsår Antal

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

30 år E: isolering af varmtvandsrør i 10 lejligheder kr. 28.750

Skadesklassificering

S2

2,5 lbm varmtvandsrør

Installationerne er generelt i god stand, men der mangler isolering flere steder. Specielt de steder hvor man efter 

etableringen har koblet sig på, f.eks. I forbindelse med nye badeværelser el.lign er der ikke efterfølgende blevet 

isoleret igen.

Det anbefales at A/B får tjekket alle vand-installationer for manglende isolering og får det udbedret.

Efterfølgende vil det være en fordel at gå alle installationer igennem hvert 5. år

Der medtages isolering i 10 af lejligheder

Energimæssigt er der en del at sparre ved at installationerne er isolerede, da der hver gang er et varmetab ved brug 

af varmt vand

Varmt brugsvand både på fællesarealer og i lejligheder

Der er trukket stigstrenge til alle lejligheder på bagtrapperne.

Herfra afgrenes der til alle lejligheders toiletter/badeværelser og køkkener.

I 1993 i forbindelse med indlægning af fjernvarme blev alle vandinstallationer lagt nye på bagtrapperne.

I 2005 blev alt vand til toiletter/badeværelser lagt om således at der nu udelukkende trækkes vand hertil fra 

køkkenerne

10 lejligheder

1993 / 2005

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Varmecentral Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 46

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(56)1.1 Varmecentral

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Alle afspærringsventiler skal minimum motioneres to gange om året. Såfremt der skal opnås en bedre køling af 

fjernvarmen, skal der sikres ensartet indstilling af de termostatiske radiatorventiler.

Det anbefales at  varmemestrene får grundig instruktion i Control MPC styreskab med en CU 352-styring, således at  

de kan indstille de ønskede parametre i den rigtige rækkefølge.  Og samtidig får kendskab til funktioner såsom 

reservepumpetildeling, tvunget pumpeskift og tørløbssikring bidrager til at øge anlægetss driftssikkerhed og 

reducere antallet af driftsstop og mængden af bekostelig vedligeholdelse.

Varmecentral under Bergthorasgade 45

Fjernvarmens hovedfordelingsledninger ligger i Bergthoragade med stikledninger til varmecentralen i kælderen, 

Bergthoragade 45

Ejendommen er indirekte tilsluttet fjernvarmeforsyningen, dvs. at der via en varmeveksler i varmecentralen sker en 

overførelse af varme mellem fjernvarmesystemet (primærsiden) og ejendommens centralvarmesystem 

(sekundærsiden)

De 4 stk. Grundfos Magna 3 pumper til  varmeforsyningen overvågnings og  styres af et Grundfos Control MPC 

styreskab med en CU 352-styring med MPV håndbetjening, som minimerer ejendommens energiforbrug og 

reducerer brugernes energiomkostninger. 

Temperaturdifferensen 38 grader på fjernvarmens mellem fremløb (89 grader) og returløbet (51 grader) er en 

acceptabel afkøling.

Varmeforsyningen som løber fra varmecentralen rundt i ejendommens kælder sker via lukket tostrenget 

centralvarmeanlæg med stigstrenge og via fordelerrør som løber synligt til den enkelte radiator med termostatiske 

radiatorventiler i hver lejlighed.

Varmeforbrugsmåler er monteret på alle radiator i hver lejlighed

Et tostrengede anlæg er karakteriseret ved, at der er en separat fremløbsledning og en separat returløbsledning. 

Dette bevirker bl.a., at alle radiatorer får vand med stort set samme temperatur.

1 stk. Sharky / Diehl Metring Hydrometer Type 775, aflæser forsyning fra fjernvarmeleverandøren.

4 stk. Grundfos Magna 3 pumper til  varmeforsyningen med Control MPC styreskab indholdende en CU 352-styring.

1 stk. Grundfoss Ups 32-80 pumpe sidder på ladekedsen varmt vand (bør udskiftes når den går i stykker)

1 stk. Grundfoss Magna 32-100 N-180 pumpe sørger for varmtbrugscirkulation.

1 stk. 2500 liters Ajva varmtvandsbeholder type FO fra 1993, sidst kloret den 4.6.2013.

Ajva varmtvandsbeholder tilsluttet et Krüger Elektrolyse anlæg. (med serviceaftale)

De er monteret termokapper på alle ventiler.

Anlægget i varmecentralen fungerer 100 % tilfredsstillende, alle pumper er af nyere dato, men en enkelt undtagelse, 

pumpen på ladekedsen som er en Grundfoss Ups 32-80 af ældre dato. 

Grundet meget varierende indstilling af de termostatiske radiatorventiler hos de enkelte beboere opnås ikke den 

bedste (maximale) afkøling af fjernvarmen.

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Varmecentral Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 46

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år ingen og 8 år

Indbygningsår Antal

1993

5 stk ventilkapper

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

8 år E: Pumpe til ladekreds kr. 9.500

E: Ventilkapper kr. 3.750

Skadesklassificering

S1 Ventilkapper

S3 Pumpe

1 stk pumpe

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Varmeinstallation Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 47

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(56)2.1 Varmeinstallation

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år 5 år

Indbygningsår Antal 1 anlæg

1993 232

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

E: indregulering af termostatventiler Kr. 39.000

50 år

Skadesklassificering

S2

lejligheder

I forbindelse med fugt/kulde-problemer i én af lejlighederne blev denne besigtiget.

Det viste sig at være en kuldebro der skabte fugtproblemerne.

I denne forbindelse kunne det konstateres at radiatorerne ikke var indregulerede rigtigt. Det vil sige, at det giver en 

dårlig og ujævn varme, således at varmen ikke fordeles ordentligt rundt i rummene.

Anlægget bør indreguleres, således at der sker en jævn varmefordeling i alle lejligheder, og der på den måde 

undgås for mange kolde områder.

Alle afspærringsventiler skal minimum motioneres to gange om året. Såfremt der skal opnås en bedre køling af 

fjernvarmen, skal der sikres ensartet indstilling af de termostatiske radiatorventiler.

Ved gennemgang og indregulering kræves der adgang til alle lejligheder.

Ved indregulering vurderes det, at der kan nås 3 lejligheder i timen. 

Varmeanlæg med radiatorer

Varmeforsyningen sker via lukket centralvarmeanlæg med radiatorer. Hovedfordelingsledninger er fremført til 

varmecentral.

anlægget er et to-strenget system.

Radiatorer er forsynet med termostatventiler. Der er termostatiske radiatorventiler på alle radiatorer og varmemåler i 

hver lejlighed.

To-strengs varmestystem

Danfoss termostatventiler

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Sæbedoseringsanlæg Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 48

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(58)2.1 Sæbedoseringsanlæg

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år 6 år

Indbygningsår Antal

2001 2007

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

10 år Nødbruser Kr. 7.000

beholdere til opbevaring Kr. 6.000

Skadesklassificering APV og mærkning af kemikalier Kr. 7.500

S1 Øjenskyl mv. Kr. 500

1 stk. sæbedoseringsanlæg

Anlægget ser umiddelbart fint ud - vaskeriet er fra 2001 og sæbedoseringsanlægget fra 2007

I rummet mangler der dels øjenskyl dels nødbruser, som skal anvendes i tilfælde af at noget går galt og man får 

sæbe og kemikalier på sig.

Iht. Arbejdstilsynetsvejledning: AT-vejledning C.1.3 - januar 2003 samt BAR-anvisning vedr. vaskerier, er der flere 

omstændigheder der skal være på plads i forbindelse med tablering af et vaskeri, bl.a.:

- Liste over de kemiske stoffer og produkter, der anvendes i vaskeriet

- kemikaliedunke, palletanke, rørføringer mv. skal være tydeligt mærkede med navn og faremærke/-piktogram

- opbevaring: det skal sikres at der ikke kan ske sammenblanding af stoffer og materialer. Leverandøren skal oplyse 

hvordan opbevaring kan foregå forsvarligt

- hvis der er risiko for dampe eller støv i luften skal der etableres mekanisk ventilation.

Der mangler APV og mærkning af kemikalier

Lomax tilbyder en række produkter til forsvarlig opbevaring af af tønder og andre væskebeholdere. Det vil sige i 

tilfælde af lækage forbliver væskerne opsamlede i beholderne hvorved udslip undgås

Central under vaskeri (hjørnet af Bergthorasgade og Artillerivej)

Anlægget er et sæbedoseringsanlæg til ejendommens vaskeri, som er forbeholdt beboerne i ejendommen at bruge.

Endvidere servicerer anlægget maskinerne med de kemikalier der er nødvendige

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: El-installationer Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 49

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(63)1.1 El-installationer

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Nyere el-installationer

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år ingen, 1 og 5 år

Indbygningsår Antal

2009 2000-2013 46 stk opgange

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

50 år udbedring af eksist. nyere installationer Kr. 46.250

E: Årlig eftersyn med serviceaftale Kr. 10.000

E: Tjek af HPFI Kr. 5.000

Skadesklassificering E: Termografering af hovedtavler Kr. 9.000

S1 E: bevægelsessensorer -Bergthorasgade Kr. 91.000

S3 E: bevægelsessensorer - Leifsgade Kr. 28.000

E: bevægelsessensorer -Gunløgsgade Kr. 84.000

E: bevægelsessensorer -Artillerivej Kr. 28.000

omlægning af inst. fra bagtrapper til lejl. Kr. 10.000

Alle nyere ledninger og kabler i fællesarealer

Målerskabe i kælder samt ny hovedforsyning til tavler i ejendommen fra 2009.

På fortrapper er der en kombination af nyere installationer og stofledninger - se bygningsdelskort (63)1.2

På loftsrum og kældre er der nyere installationer.

På bagtrapperne mangler der stadig nye el-installationer i et par opgange, ellers er de lavet løbende i de sidste 10-

15 år nogen med kontakter andre med bevægelsessensorer

På fortrapper der er kun tre opgange der har fået nye el-installationer, to med bevægelsessensorer

På besigtigelse af ejendommen er der konstateret kabler som var afbrudt, men ikke fjernet.

Enkelte steder har beboerne trukket el ind i lejlighederne fra fællesinstallationerne på bagtrapperne.

Endvidere manglede der dæksler forskellige steder og der var lamper og kabler der ikke var fastgjort efter reglerne.

Disse småreperationer skal udbedres

Eksisterende skiftede installationer specielt i kælder og på loftsrum skal gennemgås og gamle installationer fjernes.

Bevægelsessensorer i ca. 30 opgange

Lovpligtigt eftersyn,  samt serviceaftale anbefales på alle fælles installationer. 

HFI/HPFI-afbrydere skal afprøves/testes mindst én gang om året af beboerne.

Det bør kontrolleres at der er HPFI i alle lejligheder. 

Det anbefales at termografere hovedtavler ca. hvert 5 år for at kontrollere for løse forbindelser, der vil blive varme. 

Andelsboligforening anbefales at udarbejde retningslinjer for trækning af el fra bagtrappernes fællesinstallation

El-installationer der er trukket fra fælles-installationer skal omlægges

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: El-installationer - stofledninger Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 50

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(63)1.2 El-installationer - stofledninger

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år ingen år

Indbygningsår Antal

1913

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

25 år E: Nye el-installationer - Bergthorasgade Kr. 450.000

E: Nye el-installationer - Leifsgade Kr. 100.000

Skadesklassificering E: Nye el-installationer - Gunløgsgade Kr. 500.000

S3 E: Nye el-installationer - Artillerivej Kr. 100.000

Rådgivning el-installationer - 23 trapper Kr. 115.000

Alle eksisterende stofledninger dels i fællesarealer dels i lejligheder

Både i lejligheder og på fællesarealer er der oprindelige stofledninger. - specielt på hovedtrapperne.

I kælderen er de skiftet til nye installationer, men en del af de gamle stofledninger mangler at blive fjernet.

I flere af lejlighederne er stadig gamle stofledninger.

De sidste stofledninger blev udført i 1960'erne - herefter gik man over til plast.

Generelt fungerer stofledningerne fint, men de bliver med tiden slidt og bliver farlige. Stoffet omkring ledningerne 

antændes meget let. 

I de tilfælde, hvor der ikke er ændret på elinstallationerne, vil forsikringen altid dække, hvis der opstår en skade på 

grund af gamle stofledninger. Men hvis der er rodet med en gammel installation, og dele af de oprindelige 

stofledninger er erstattet med plastikledninger, dækker forsikringen ikke.

I kældrene skal den installatør der har udført ny kabling, ud for at fjerne gamle installationer, således at der ikke er 

"døde" ledninger, som ingen ved hvad evt. bruges til.

På vores gennemgang er der set gamle stofledninger oppe under gamle nedhængte lofter, loftdåser eller i gamle 

klemkasser. 

Man skal være meget opmærksom på at gamle stofledninger kan være en kæmpe brandfælde, da selv meget små 

gnister kan antænde dem og starte en brand. Den eneste måde, man kan forebygge brandfare på grund af gamle 

stofledninger, er ved at skifte dem ud. Det kan på det kraftigste anbefales. 

Det anbefales af energimæssige hensyn at skifte el-installationerne på de 20 fortrapper som stadig mangler.

Nye installationer på ca. 23 opgange

Ved udskiftning er der regnet med: Demontering af eksisterende stofledninger, føring af nye ledningskanaler, 

installationer, trappetryk i lejligheder, lampeudtag, lamper - kr. ca. 50.000 inkl. moms pr. opgang

På bagtrapperne mangler der stadig nye el-installationer i et par opgange, ellers er de lavet løbende i de sidste 10-

15 år nogen med kontakter andre med bevægelsessensorer

På fortrapper der er kun tre opgange der har fået nye el-installationer

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Udvendig fællesbelysning Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 51

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(63)5.1 Udvendig fællesbelysning

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Albertslundlampen

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år 5 år

Indbygningsår Antal

1995 51 stk lamper

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

50 år

E. udskiftning af pærer til LED - 23 lamper Kr. 4.600

Skadesklassificering

S4

Alle lamper er i fin stand

Det anbefales at alle pærer der ikke er LED skiftes til dette

Udvendige lamper monteret ved alle ejendommens yderdøre

Lamperne er alle med blandede typer pærer.

Dels el-sprepører dels LED-lamper

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Indvendig fællesbelysning Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 52

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(63)5.2 Indvendig fællesbelysning

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år ingen år

Indbygningsår Antal

2009 46

1 anlæg

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

50 år Montering af eksisterende lamper - kælder Kr. 1.000

Skadesklassificering

S2

stk trappeopgange

Generelt ser belysningen ud til at være i orden, men der er flere steder af ældre dato og med manglende pærer og 

dårligt belyste loftsrum.

Kælderbelysning:

fungerer generelt fint med de følere der er monteret, dog mangler der at blive fjernet en del af de gamle el-

installationer - se bygningsdelskort (99)1.2

Trappebelysning, fortrapper - se bygningsdelskort (63)1.1

Trappebelysning, bagtrapper - se bygningsdelskort (63)1.1

Loftrumsbelysning:

Det er blandet hvordan følerne fungerer på loftsrummene. Belysningen er meget dårlig og den oplyser ikke 

pulterrummene. De steder hvor man kan gå igennem fra én opgang til en anden, går man langt i mørke, da følerne 

til de to opgange ikke supplerer hinanden - for nye el-installationer på loftsrum - se bygningsdelskort (99)1.1

I kældrene skal lamperne monteringer gennemgås, da enkelte lamper ikke er monteret ordentligt 

LED-lamper med LED-pærer i ca. 40 opgange

Der er fremført forsyning med egen el-måler til hver lejlighed.

Kælderbelysning, trappebelysning samt loftsrumsbelysning

Kælderbelysning:

Alle kældere er udført med følere til fælles tænding opdelt pr. opgang

Trappebelysning fortrapper:

Belysningen aktiveres dels ved tryk til fælles tænding dels ved bevægelsessensorer. Dog er det kun et par af 

fortrapperne der har bevægelsessensorer.  Et par af trapperne er med LED-lamper, alle pærer på hovedtrapper er 

udskiftet med LED-pærer.

Trappebelysning bagtrapper:

Belysningen aktiveres dels ved tryk til fælles tænding dels ved bevægelsessensorer. Her er det ca. 50/50 med 

kontakter/bevægelsessonsorer - se bygningsdelskort (63)1.1

Loftrumsbelysning:

Alle loftsrum er udført med følere til fælles tænding i hele den del af loftet der tilhører den pågældende opgang

Lamper, følere og tryk

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 12030

Afsnit: IT-anlæg Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 53

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(64)2.1 IT-anlæg

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Gipsvægge rå, umalede

Dør Branddør BD 60 - ståldør

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

5 år 10 år

Indbygningsår Antal

2003 1 anlæg

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

40 år Lukning af huller i vægge Kr. 2.000

montering af dørpumper - 2 stk Kr. 5.000

Skadesklassificering Betonopkant Kr. 8.000

S1

Rummet er nyetableret og i god stand til formålet.

Der er flere huller i væggene ind til naborummene, hvorfor den selvstændige brandsektion som serverrummet er ikke 

fungerer efter hensigten.

Der er risiko for at der trænger vand ind i serverrum over gulv, ved meget store regnskyl (skybrud), hvor vandet stiger 

op i kloakkerne

Der skal monteres dørpumper på dørene, således at de altid lukker i og dermed sikre aflukning ifm. evt. brand

Lukning af huller i væggene til naborum

Montering af pumper på dørene

Der skal etableres en beton-opkant i dørhul til serverrum, for at forhindre vandintrængen - således stoppes vand fra 

kælder til serverum - 20 cm betonopkant indenfor døren i serverrum (i dørhul)

Serverrum under Bergthorasgade/Leifsgade

Serverrum til Bryggenettet med luftindtag i vinduer.

Serverrummet er opbygget dels af gipsvægge med branddør i samt riste i vinduer dels i eksisterende kælderrum 

med adgang via branddør

Rummet er serverrum for hele Bryggens "Bryggenet"

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Diverse, Loftsrum Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 54

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(99)1.1 Diverse, loftsrum

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Vægge Bræddevægge

Døre Bræddedøre

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år ingen år

Indbygningsår Antal

1913 1 anlæg

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

40 år Nye pulterrumsvægge Kr. 190.000

omlægning  af el-installationer Kr. 375.000

Skadesklassificering E: Ny belysning Kr. 15.000

S3 Nye tagvinduer Kr. 65.000

Rådgivning - projektering / tilsyn Kr. 63.750

Alle loftsrum som ikke er udnyttede til tagboliger

Loftrummene er adskilt af bræddeskillevægge, med bræddedøre. Flere af dørene er ikke aflåste eller låsene er slået 

op.

Belysningen er meget dunkel, der er kun lys på gangarealerne og ikke inde i pulterrummene.

Loftrummene er ikke isolerede.

Der er ikke mange tagvinduer, men glastagsten flere steder som ikke giver nævneværdigt lys

Pulterrummene er utidssvarende med meget dårlig belysning.

Flere af dørene er ulåste.

Belysningen er dårlig.

El-instllationerne skal gennemgås

Det anbefales at fjerne eksisterende bræddepulterrum og erstatte dem med nye trådprulterrum (som 

kælderrummene) fabrikat som Troax.

Endvidere kan det anbefales at montere flere tagvinduer i tagfladerne

Omlægning af el-installationerne, skifte dem der ikke er tidssvarende.

Etablering af bedre belysning med flere følere.

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Diverse - Brandsikring Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 55

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(99)1.2 Diverse -  Brandsikring
Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

el-installationer Bryggenet

Lofter i kælder Brædder med rør og puds beklædt med polysteren med gips

Murede vægge Mørtel til omfugnign KKh 35/65/475
Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Lofter og el-installationer i kældre

Fællesarealer - rørgennemføringer i brandsektionsvægge og etageadskillelser

bagtrapper - ruder til toiletter

El-istallationer som ikke er afsluttede på lovlig vis

Eksisterende lofter mer brædder med rør og puds beklædt med ulovlige beklædninger

El-installationer i fællesarealer

Kabler, ledninger og rør føres gennem brandsektionsvægge og etageadskillelser.

Specielt er det udtalt i kælderen, men der ses også gennemføringer på mange af bagtrapperne og til tagboliger fra 

loftsrum.

Brandsektionsvægge af teglsten hvor fugerne ikke er udfugede

Ruder til toiletter: der er fra bagtrapper til alle toiletter/badeværelser fra tidligere tider ruder i væggene

El-installationer: Generelt er der el-installationer som ikke er afsluttet lovligt, som typisk mangler en dåse el.lign. 

Lofter: Lofter i kældre er typisk isolerede mange steder mod lyd og varme. Disse lofter er mange steder udført med 

materialer som ikke er lovlige såsom polysteren med undersidebeklædning af gips. Der er mange steder ikke lukket 

helt tæt omkring alle gennembrydninger, hvorfor det ikke ikke er lovligt med denne form for isolering. Polysteren og 

blød masonit udvikler giftig røg og gløder kan ligge og ulme i materialet. ved varmepåvirkning, f.eks. overbelastede 

kabler, kan polysterenen selvantænde

Endvidere har de eksisterende lofter med brædder, rør og puds flere steder ødelagt puds.

Rørgennemføringer: Generelt mangler der brandlukning ved rørgennemføringer gennem brandsektionsvægge, 

etageadskillelser og enkelte steder i skorstensvanger

Brandsektionsvæggene i kælderen er generelt ikke udfugede. Der mangler udfugning i en stor del af væggene.

El-installationer: I nærværende rapport er der medtaget udarbejdelse af rapport i forbindelse med el-tjek. Denne 

rapport vil pege på hvad der efterfølgende skal udbedres. Det anbefales endvidere at få lovliggjort alle el-

installationer dels de sidste i kælder (her skal A/B tage fat i den elektriker der har udført arbejder uden at afslutte) 

dels på lofterne og på trapperne - se bygningsdelskort (63)1.1

Lofter: Det anbefales at fjerne alle lofter i kælder hvor der over gipsen er polysteren eller hvis der findes blød 

masonit. Det er en ren "brandbombe".

Pudsede lofter skal repareres med nye puds eller gips.

Hvis der, når polysteren lofterne er fjernet, ønskes isolering af gulve, anbefales det at dette udbedres af 

andelshaverne, som en forbedring af deres bolig. Der kan evt. udføres granulat i etageadskillelsen.

alle beklædninger skal være klasse 1-beklædninger.

Der skal laves en grundig gennemgang af ejendommens fællesarealer, hvorefter det kan anbefales evt. at få 

forsikringen ud for at gennemgå ejendommen, således at der ikke er tvivl om evt. erstatning.

Rørgennemføringer: Gennemgang af alle rørgennemføringer i fællesarealer samt lukning omkring rør- og 

ledningsgennemføringer således at evt. brandsmitte undgås.

Omfugning af murværk - se bygningsdelskort (22)1.1

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Diverse - Brandsikring Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 55

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år ingen og 5 år

Indbygningsår Antal 23

ca. 3200

1991 1 anlæg

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

40 år Fjernelse af lofter i kælder - 1000 m2 Kr. 30.000

El-tjek af installationer i fællesområder Kr. 15.000

Skadesklassificering Lukning omkring rørgennemføringer Kr. 20.000

S1

m
2
 kælder

stk bagtrapper

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Diverse - Tagboliger Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 56

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(99)1.3 Diverse - Tagboliger

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Lejlighedsskel Stålrigler med gips

Tagterrasser afløb - 32 mm, brædder og håndlister - hårdtræ, værn - galv. Stål

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år for afløb ingen, 1 og 2 år

1 år for træværk

Indbygningsår Antal

13 stk

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

50 år oprensning af afløb Kr. 4.100,00

oliebehandling af træværk Kr. 26.000,00

Skadesklassificering Gennemgang af lejlighedsskel Kr. 10.000,00

S2

1998 og frem

Eksisterende tagboliger - beboerne står selv for udførelsen af dette

Tagboligerne er som udgangspunkt beboernes vedligeholdelsespligt.

Dog er der enkelte tiltag som A/B bør tage sig af og sikre.

Boligerne godkendes udført af A/B, men beboerne sørger selv for indhentning af tilladelser mv. på kommunen og for 

selve udførelsen.

Det A/B skal tage sig af er:

terrasserne og lejlighedsskel mod loftsrum

Tagterasserne er generelt hårdt plaget af alger.

Træværket både, brædder og håndlister, bærer præg af at det ikke har fået behandling i flere år

I nærværende rapport er afløbene ikke besigtiget da det kræver fjernelse af terrassebrædder

Værn er generelt i god stand

Lejlighedsskel: der har vist sig en mistanke om hvorvidt alle konstruktioner er udført rigtigt ift. loftsrummene ved 

etablering af de nye tagboliger. Der er flere steder hvor der nok mangler brandfuger hvor tagkonstruktionen går fra 

loftsrum til tagboliger. endvidere skal det undersøges om gulvene er udført rigtigt. dvs. om gulvbrædderne ikke løber 

igennem fra loftsrum til tagboliger mv.

Brædder og håndlister afvaskes med trærens for at fjerne bl.a. alger og skidt før den videre oliebehandling.

Træværket oliebehandles to gange.

Afløbene renses 1 gang om året samtidig med gennemgang af øvrige tagrender og nedløb.

Værnene gennemgås for evt. rustansamlinger, børstes og behandles.

Genemgang af lejlighedsskel mellem tagboliger og loftsrum og indbyrdes tagboligerne imellem.

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Diverse - lifte og stilladser Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 57

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(99)1.5 Diverse -  Lifte og stilladser

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

lifte - 46 m

stilladser til facade- og tagarbejder

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1/2 år 1 år

Indbygningsår Antal

1913 1998 1 ejendom

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

indlejning af lift - 8 timer inkl. mand - 2 x pr. år Kr. 32.100

Stillads gadefacade Kr. 1.181.250

Skadesklassificering Stillads gårdfacade Kr. 937.500

Rådgivning - projektering / tilsyn af stillads Kr. 105.938

alle facade- og tagarbejder

Lifte og stilladser til facade- og tagarbejder.

Lift: 1 dags leje inkl. mand, kørsel t/r, forsikring og miljø

Stillads: op- og nedtagning - 120 kr. pr.m
2
, leje kr. 2 pr. m

2
, 2% i forsikring

Ingen bemærkninger

Der skal anvendes lifte og stilladser til forskellige arbejder.

Arbejderne samles, således at lifte og stilladser kan anvendes effektivt når det er indlejet og dermed kan AB få 

udbedret flere arbejder ved samme indlejning

Det skal forventes at der skal anvendes lift 2-3 gange om året.

Stillads skal anvendes ca. hver 8. år til facade- og tagarbejder

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Diverse - paraboler og antenner på tag Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 58

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(99)1.6 Diverse - paraboler og antenner på tag

Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Røde økonomi vingetagsten

lukning af undertag

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

2 år 10 år

Indbygningsår Antal

1998 20 m
2
 tag

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

40 år Ingen udgift for A/B - Bryggenets ansvar Kr. 0

Skadesklassificering

S1

alle antenner og paraboler på tag

Ikke fungerende paraboler samt en antanne på tag i hjørner over Leifsgade / Gunlægsgade

4 stk paraboler og 1 stk. antenne

da parabolerne og antennen ikke længere benyttes, da ejendommen har fået indlagt "bryggenet" skal de fjernes, da 

de dels er en risiko i stormvejr dels er enhver gennembrydning i taget en reel risiko for vandindtrængen

I forbindelse med fjernelse af paraboler og antenne skal det forventes at der opstilles stillads i dette område, da en 

større del af tagbelægningen skal af for at dels fjerne parabolerne og antannen dels retablerer taget og undertaget 

så det tætnes

Stillads til dette begrænsede område medtages i nærværende bygningsdelskort. øvrige stilladser - se 

bygningsdelskort (99)1.5

Stillads: op- og nedtagning - 120 kr. pr.m2, leje kr. 2 pr. m2, 2% i forsikring

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Økonomi, Bygning Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 59

Pos.nr. Tekst BM / IBS

5
5.1

Økonomi, Bygning
Generelt

De i rapporten anførte overslagspriser for genopretnings/vedligeholdelsesarbejder er angivet ekskl. 

administrations- og finansieringsomkostninger men inkl. moms.

Da der under nogle af vedligeholdelsesforslagene er behov for ekstraordinær teknisk bistand herunder 

projektering, udbud og tilsyn er dette indeholdt i overslaget. 

Overslagspriserne er kalkuleret ud fra erfaringspriser samt V&S-prisbøger. Priserne er kalkulerede 

håndværkerudgifter, inkl. moms, hvilket vil sige en entreprenørs udsalgspris, som er afgivet i konkurrence ved 

indbudt licitationer. Prisniveauet er december 2013

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: 10 års budget Dato: marts 2014 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 60

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Særlig vedligeholdelse som ikke indgår i den almindelige Indexeringsfaktor 1,02

vedligeholdelse Alle priser inkl. moms 100 102 104,04 106,1208 108,243216 110,4080803 112,6162419 114,8685668 117,1659381 119,5092569 121,899442

SFB nr Sted/Bygningsdel skades-

klassi-

ficering

Aktivitet Antal Enhed Samlet pris 

kr.

Entre-

prenør

Udført 

år

Udført 

pris
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sum

1.178.175 1.556.928 2.679.498 2.732.266 1.585.060 5.524.282 1.602.529 133.018 279.177 147.952 695.802 36.208.150

Fundamenter

(12)1.1 Fundamenter og sokkel S5 Ingen vedligeholdelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dæk og etageadskillelser 48.547

(13)1.1 Terrændæk S4 Gulvrenovering barnevognsrum 20 m2 12.500 0 0 0 0 13.530 0 0 0 0 0 0 13.530

S4 Lukning af "rottehul" 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

(23)2.1 Etageadskillelser S3 oppudsning af kælderlofter - 50 m2 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000

S5 Ingen vedligeholdelse i lejlighederne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(23)2.2 Etageadskillelser - dæk under 

vaskeri

S3 afrensning og rustbeskyttelse - kappedæk 8.000 0 0 0 0 8.659 0 0 0 0 0 0 8.659

S3 Trykudligningsplader 8.750 0 0 0 0 9.471 0 0 0 0 0 0 9.471

S3 Lukning af huller - brandsikring 5.900 0 0 0 0 6.386 0 0 0 0 0 0 6.386

Ydervægge 4.149.845

(21)1.1 Kælderydervægge S2 Indskæring af stålplader (ydervægge) 255.625 0 260.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.738

S2 Friskluftsriste i ydervægge 46.000 0 46.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.920

S2 Rådgivning til stålplader 25.000 0 25.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.500

(21)3.1 Ydervægge / facader S3 Sætningsrevner inkl jern - 100 m2 90.000 0 0 0 0 0 99.367 0 0 0 0 0 99.367

S3 ommuring af gadefacade - 50 m2 50.000 0 0 0 0 0 55.204 0 0 0 0 0 55.204

S1 Fjernelse af beplantning inkl. rødder 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000

S3 Omfugning - 100 m2 60.000 0 0 0 0 0 66.245 0 0 0 0 0 66.245

S3 Fugning inkl. jern af taggesims 10.000 0 10.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.200

(21)3.2 Ydervægge / facader - 

trappetårne

S2 udbedring af revner inkl. jern - 10 m2 9.000 0 9.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.180

S2 udskiftning af yderste tagsten på murværk 20.000 0 20.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.400

S2 Lift inkl. mand i to dage til murerreparationer 32.100 0 32.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.742

S2 Malerbehandling af puds - 15 m2 1.500 0 1.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.530

S2 Udbedring af zink-overlap mod tegltag - 10 tage 50.000 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000

(31)1.1 Udvendige kælderdøre S1 Udskiftning af dør til varmecentral 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000

S3 Malerbehandling af dør til toilet 3.750 0 0 0 0 4.059 0 0 0 0 0 0 4.059

S3 Malerbehandling af dør til varmecentral 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 8.787 0 0 8.787

(31)3.1 Porte S3 Afbankning af cementbaseret puds - 30 m2 9.000 0 0 0 9.551 0 0 0 0 0 0 0 9.551

S3 udskiftning af sten - 50 sten 6.250 0 0 0 6.633 0 0 0 0 0 0 0 6.633

S3 Oppudsning med kalkhydralisk puds - 30 m2 27.000 0 0 0 28.653 0 0 0 0 0 0 0 28.653

S3 Malerbehandling af vægge 18.000 0 0 0 19.102 0 0 0 0 0 0 0 19.102

Index

Udskrevet den 06-04-2014



Særlig vedligeholdelse som ikke indgår i den almindelige Indexeringsfaktor 1,02

vedligeholdelse Alle priser inkl. moms 100 102 104,04 106,1208 108,243216 110,4080803 112,6162419 114,8685668 117,1659381 119,5092569 121,899442

SFB nr Sted/Bygningsdel skades-

klassi-

ficering

Aktivitet Antal Enhed Samlet pris 

kr.

Entre-

prenør

Udført 

år

Udført 

pris
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sum

Index

S3 udbedring af belægninger - 50 m2 7.500 0 0 0 7.959 0 0 0 0 0 0 0 7.959

S3 Malerudbedring af dør-blade m. karme 5.000 0 0 0 5.306 0 0 0 0 0 0 0 5.306

S3 spartling og malerbehandling af lofter 10.000 0 0 0 10.612 0 0 0 0 0 0 0 10.612

(31)4.1 Vinduer og altandøre S4 Service og justering af vinduer og døre 23.200 0 0 0 0 0 25.615 0 0 0 0 28.281 53.895

(31)4.2 Yderdøre S1 Service og justering af døre - hvert år 4.600 4.600 4.692 4.786 4.882 4.979 5.079 5.180 5.284 5.390 5.497 5.607 55.976

S3 Malerbeh. hovedtrappedøre - Bergthorasgade 36.600 0 0 0 0 0 0 41.218 0 0 0 0 41.218

S3 Malerbeh. hovedtrappedøre - Leifsgade 8.150 0 0 8.479 0 0 0 0 0 0 0 9.935 18.414

S3 Malerbeh. hovedtrappedøre - Gunløgsgade 40.650 0 0 0 0 44.001 0 0 0 0 0 0 44.001

S3 Malerbeh. hovedtrappedøre - Artillerivej 8.150 0 0 8.479 0 0 0 0 0 0 0 9.935 18.414

S3 Malerbehandling af bagtrappedøre 72.000 0 0 0 76.407 0 0 0 0 0 0 0 76.407

S3 Malerbehandling af bagtrappedøre 72.000 0 0 74.909 0 0 0 0 0 0 0 87.768 162.676

S1 Nye porttelefoner alle hovedtrapper 454.250 454.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454.250

S3 Omfugning omkring alle døre 46.000 0 0 0 0 0 50.788 0 0 0 0 0 50.788

(31)6.1 Sålbænke S4 omfugning af sålbænke - gade - 8% 28.500 0 0 0 0 0 31.466 0 0 0 0 0 31.466

S4 udskiftning af sålbænke - gård - 15 stk 60.000 0 0 0 0 0 66.245 0 0 0 0 0 66.245

(31)7.1 Fuger omkring døre og vinduer S4 Udskiftning af fuge - 60 lbm 12.000 0 0 0 0 0 13.249 13.514 13.784 14.060 14.341 14.628 83.576

(41)3.1 Ydervægge, overflader - 

gårdfacader

S4 Reparationer af revner inkl. tynde jern 600.000 0 0 0 0 0 662.448 0 0 0 0 0 662.448

S4 Malerbehandling af facade 1.280.000 0 0 0 0 0 1.413.223 0 0 0 0 0 1.413.223

S4 Rådgivning - projektering og tilsyn 88.000 0 0 0 0 0 97.159 0 0 0 0 0 97.159

Indervægge 271.226

(22)1.1 Kælderindervægge S2 Indskæring af stålplader (indervægge) 180.625 0 184.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184.238

S2 omfugning af kælderindervægge - 10m2 60.000 0 61.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.200

S2 Rådgivning til stålplader 18.000 0 18.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.360

(22)2.1 Indervægge S5 Ingen vedligeholdelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(22)3.1 Skorstene i kældre S3 Udskiftning af  10 m2 fuge 6.000 0 0 0 6.367 0 0 0 0 0 0 0 6.367

S3 Lukning af renselemme 1 stk 1.000 0 0 0 1.061 0 0 0 0 0 0 0 1.061

Trapper 5.258.745

(24)1.1 Udvendige kældertrapper S1 omstøbning af trin - 3 stk 11.500 11.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.018 25.518

S3 Afrensning og rust- og malerbehandling 7.500 0 0 0 0 8.118 0 0 0 0 8.963 0 17.081

S3 gennemgang og smøring af hængsler 500 0 0 0 0 541 0 0 0 0 598 0 1.139

(24)2.1 Udvendige trapper fra 

lejligheder

S5 Ingen vedligeholdelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(24)3.1 Hovedtrapper - 

Bergthorasgade

S3 malerbehandling 585.000 0 0 0 0 0 0 658.805 0 0 0 0 658.805

S3 udskiftning af linoleum 360.000 0 0 0 0 0 0 405.418 0 0 0 0 405.418

S3 Rådgivning ifm. projektering / tilsyn 75.600 0 0 0 0 0 0 85.138 0 0 0 0 85.138

S3 Reparation af Terrazzogulve 45.000 0 0 0 0 0 0 50.677 0 0 0 0 50.677

Udskrevet den 06-04-2014



Særlig vedligeholdelse som ikke indgår i den almindelige Indexeringsfaktor 1,02

vedligeholdelse Alle priser inkl. moms 100 102 104,04 106,1208 108,243216 110,4080803 112,6162419 114,8685668 117,1659381 119,5092569 121,899442

SFB nr Sted/Bygningsdel skades-

klassi-

ficering

Aktivitet Antal Enhed Samlet pris 

kr.

Entre-

prenør

Udført 

år

Udført 

pris
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sum

Index

(24)3.2 Hovedtrapper - Leifgade S3 malerbehandling 130.000 0 0 135.252 0 0 0 0 0 0 0 0 135.252

S3 udskiftning af linoleum 80.000 0 0 83.232 0 0 0 0 0 0 0 0 83.232

S3 Rådgivning ifm. projektering / tilsyn 16.800 0 0 17.479 0 0 0 0 0 0 0 0 17.479

S3 Repraration af Terrazzogulve 10.000 0 0 10.404 0 0 0 0 0 0 0 0 10.404

(24)3.3 Hovedtrapper - Gunløgsgade S3 malerbehandling 650.000 0 0 0 0 703.581 0 0 0 0 0 0 703.581

S3 udskiftning af linoleum 400.000 0 0 0 0 432.973 0 0 0 0 0 0 432.973

S3 Rådgivning ifm. projektering / tilsyn 84.000 0 0 0 0 90.924 0 0 0 0 0 0 90.924

S3 Repraration af Terrazzogulve 50.000 0 0 0 0 54.122 0 0 0 0 0 0 54.122

(24)3.4 Hovedtrapper - Artillerivej S3 Malerbehandling 130.000 0 0 135.252 0 0 0 0 0 0 0 0 135.252

S3 Udskiftning af linoleum 80.000 0 0 83.232 0 0 0 0 0 0 0 0 83.232

S3 Rådgivning ifm. projektering / tilsyn 16.800 0 0 17.479 0 0 0 0 0 0 0 0 17.479

S3 Reparation af terrazzogulve 10.000 0 0 10.404 0 0 0 0 0 0 0 0 10.404

(24)3.5 Bagtrapper - generelt S3 Malerbehandling 1.380.000 0 0 0 1.464.467 0 0 0 0 0 0 0 1.464.467

S3 Opretning af trin 575.000 0 0 0 610.195 0 0 0 0 0 0 0 610.195

S3 Rådgivning ifm. projektering / tilsyn 156.400 0 0 0 165.973 0 0 0 0 0 0 0 165.973

Tag 938.053

(27)1.1 Tagværk S3 Omlægning af spredte tagsten inkl. lift 35.000 0 35.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.700

S3 Lukning af undertag v. taggennembrydninger 55.000 0 56.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.100

S3 Inddækninger til kviste trykkes på plads 2.500 0 2.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.550

(37)1.1 Kviste S4 malerbehandling af kvistfronter 9.700 0 0 0 0 0 10.710 0 0 0 0 0 10.710

S4 Udskiftning af zink - 50 m2 100.000 0 0 0 0 0 110.408 0 0 0 0 0 110.408

(37)2.1 Ovenlys og tagvinduer S2 "blyinddækninger" lægges på plads - 20 stk 2.000 0 2.040 0 0 0 0 2.252 0 0 0 0 4.292

S2 Ovenlysinddækninger under tegl 60.000 0 61.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.200

(37)7.1 Skorstene S1 fastgørelse af skorstenshætter (3 stk) 4.125 4.125 0 0 0 0 4.554 0 0 0 0 0 8.679

S1 omfugning af skorstene (5 stk) 20.000 20.000 0 0 0 0 22.082 0 0 0 0 0 42.082

(37)7.2 Brandkamme S3 omlægning af tagsten - 10 stk 7.500 0 0 0 0 0 8.281 0 0 0 0 0 8.281

S3 omfugning - 20 lbm 10.000 0 0 0 0 0 11.041 0 0 0 0 0 11.041

(37)7.3 Tagrygninger og -grater S1 omlægning af rygningssten 35.000 35.000 0 0 0 0 38.643 0 0 0 0 42.665 116.308

S1 Omlægning af gratsten 21.000 21.000 0 0 0 0 23.186 0 0 0 0 25.599 69.785

(37)8.1 Taghætter og afkast S2 Lodninger af taghætter - 10 stk 5.000 0 5.100 0 5.306 0 5.520 0 5.743 0 5.975 0 27.645

S2 Gennemgang af alle taghætter 8.000 0 8.160 0 8.490 0 8.833 0 9.189 0 9.561 0 44.233

(37)8.2 Zinktage og -platter samt 

flunker og skotrender

S2 udskiftning af zinktage med stående false 100.000 0 102.000 0 0 0 110.408 0 0 0 0 0 212.408

S2 Lodning af samlinger 5.000 0 5.100 0 0 0 5.520 0 0 0 0 0 10.620

S2 Udskiftning af inddækninger - Leifsgade 18.000 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000

S2 Inddækning af liste under tagsten - Leifsgade 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000

S2 Oprensning af skotrender 6.000 6.000 6.120 6.242 6.367 6.495 6.624 6.757 6.892 7.030 7.171 7.314 73.012

Udskrevet den 06-04-2014



Særlig vedligeholdelse som ikke indgår i den almindelige Indexeringsfaktor 1,02

vedligeholdelse Alle priser inkl. moms 100 102 104,04 106,1208 108,243216 110,4080803 112,6162419 114,8685668 117,1659381 119,5092569 121,899442

SFB nr Sted/Bygningsdel skades-

klassi-

ficering

Aktivitet Antal Enhed Samlet pris 

kr.

Entre-

prenør

Udført 

år

Udført 

pris
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sum

Index

Terræn 22.325

(40)2.1 Terræn, belægninger S1 udfyldning med asfalt langs sokkelpuds 10.500 10.500 0 0 0 0 0 11.825 0 0 0 0 22.325

(40)7.1 Arealer for beplantning Se gårdprojekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VVS-installationer 1.741.354

(52)1.1 Afløb og Kloak S1 Tv-inspektion 268.750

268.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327.605 596.355

S1 Rådgivning i forbindelse med tv-indspektion 31.250

31.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.094 69.344

(52)3.1 Faldstammer S4 Udskiftning af faldstamme i lejlighed - 5 stk 56.500

0 0 0 59.958 0 0 0 0 66.199 0 0 126.157

S4 Udskiftning i etagedæk - 5 stk 79.500

0 0 0 84.366 0 0 0 0 93.147 0 0 177.513

S4 Bøjning, grenrør eller bæring - 5 stk 9.625

0 0 0 10.214 0 0 0 0 11.277 0 0 21.491

S2

Fedtudskiller inkl. ventilation mv. som 

beskrevet 312.500

0 318.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318.750

S2 Rådgivning og tilsyn 31.250

0 31.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.875

S2 Tv-inspektion af faldstamme - Gunløgsgade 46 10.000

10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000

(52)4.1 Tagrender og nedløb S2 oprensning af tagrender 8.000

8.000 8.160 8.323 8.490 8.659 8.833 9.009 9.189 9.373 9.561 9.752 97.350

S2 Bøjninger ved terræn - gadeside 11.500

11.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.500

S3 Forlængelse af tagrender - 10 stk 10.000

0 0 0 0 0 11.041 0 0 0 0 0 11.041

(53)1.1 Vandinstallation - koldt vand S2 E: isolering af koldtvandsrør i 10 lejligheder 28.750

0 29.325 0 0 0 0 32.377 0 0 0 0 61.702

(53)1.2 Vandinstallation - varmt vand S2 E: isolering af varmtvandsrør i 10 lejligheder 28.750

0 29.325 0 0 0 0 32.377 0 0 0 0 61.702

(56)1.1 Varmecentral S3 E: Pumpe til ladekreds 9.500

0 0 0 10.081 0 0 0 0 0 0 0 10.081

S1 E: Ventilkapper 3.750

3.750 0 0 0 0 0 0 0 4.394 0 0 8.144

(56)2.1 Varmeinstallation S2 E: indregulering af termostatventiler 39.000

0 39.780 0 0 0 0 43.920 0 0 0 0 83.700

(58)2.1 Sæbedoseringsanlæg S1 Nødbruser 7.000

7.000 0 0 0 0 0 7.883 0 0 0 0 14.883

S1 beholdere til opbevaring 6.000

6.000 0 0 0 0 0 6.757 0 0 0 0 12.757

S1 APV og mærkning af kemikalier 7.500

7.500 0 0 0 0 0 8.446 0 0 0 0 15.946

S1 Øjenskyl mv. 500

500 0 0 0 0 0 563 0 0 0 0 1.063

El-installationer og IT 1.786.052

(63)1.1 El-installationer S1 udbedring af eksist. nyere installationer 46.250

46.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.250

S1 E: Årlig eftersyn med serviceaftale 10.000

10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 121.687

S3 E: Tjek af HPFI 5.000

0 5.100 0 0 0 0 5.631 0 0 0 0 10.731

S3 E: Termografering af hovedtavler 9.000

0 0 0 0 0 0 10.135 0 0 0 0 10.135

S3 E: bevægelsessensorer -Bergthorasgade 91.000

0 0 94.676 0 0 0 0 0 0 0 0 94.676

S3 E: bevægelsessensorer - Leifsgade 28.000

0 0 0 0 30.308 0 0 0 0 0 0 30.308

S3 E: bevægelsessensorer -Gunløgsgade 84.000

0 0 87.394 0 0 0 0 0 0 0 0 87.394

S3 E: bevægelsessensorer -Artillerivej 28.000

0 0 0 29.714 0 0 0 0 0 0 0 29.714

S3 omlægning af inst. fra bagtrapper til lejl. 10.000

0 0 0 10.612 0 0 0 0 0 0 0

Udskrevet den 06-04-2014



Særlig vedligeholdelse som ikke indgår i den almindelige Indexeringsfaktor 1,02

vedligeholdelse Alle priser inkl. moms 100 102 104,04 106,1208 108,243216 110,4080803 112,6162419 114,8685668 117,1659381 119,5092569 121,899442

SFB nr Sted/Bygningsdel skades-

klassi-

ficering

Aktivitet Antal Enhed Samlet pris 

kr.

Entre-

prenør

Udført 

år

Udført 

pris
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sum

Index

(63)1.2 El-installationer - stofledninger S3 E: Nye el-installationer - Bergthorasgade 450.000

0 0 468.180 0 0 0 0 0 0 0 0 468.180

S3 E: Nye el-installationer - Leifsgade 100.000

0 0 0 0 0 0 112.616 0 0 0 0 112.616

S3 E: Nye el-installationer - Gunløgsgade 500.000

0 0 520.200 0 0 0 0 0 0 0 0 520.200

S3 E: Nye el-installationer - Artillerivej 100.000

0 0 0 0 108.243 0 0 0 0 0 0 108.243

S3 Rådgivning el-installationer - 23 trapper 115.000

0 0 119.646 0 0 0 0 0 0 0 0 119.646

(63)5.1 Udvendig fællesbelysning S4 E. udskiftning af pærer til LED - 23 lamper 4.600

0 0 0 4.882 0 0 0 0 5.390 0 0 10.271

(63)5.2 Indvendig fællesbelysning S2 Montering af eksisterende lamper - kælder 1.000

1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000

(64)2.1 IT-anlæg S1 Lukning af huller i vægge 2.000

2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000

S1 montering af dørpumper - 2 stk 5.000

5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000

S1 Betonopkant 8.000

8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000

Diverse 3.887.928

(99)1.1 Diverse, loftsrum S3 Nye pulterrumsvægge 190.000

0 0 197.676 0 0 0 0 0 0 0 0 197.676

S3 omlægning  af el-installationer 375.000

0 0 390.150 0 0 0 0 0 0 0 0 390.150

S3 E: Ny belysning 15.000

0 0 15.606 0 0 0 0 0 0 0 0 15.606

S3 Nye tagvinduer 65.000

0 0 67.626 0 0 0 0 0 0 0 0 67.626

S3 Rådgivning - projektering / tilsyn 63.750

0 0 66.326 0 0 0 0 0 0 0 0 66.326

(99)1.2 Diverse -  Brandsikring S1 Fjernelse af lofter i kælder - 1000 m2 30.000

30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000

S1 El-tjek af installationer i fællesområder 15.000

15.000 0 0 0 0 16.561 0 0 0 0 18.285 49.846

S1 Lukning omkring rørgennemføringer 20.000

20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000

(99)1.3 Diverse - Tagboliger S2 oprensning af afløb 4.100

4.100 4.182 4.266 4.351 4.438 4.527 4.617 4.710 4.804 4.900 4.998 49.892

S2 oliebehandling af træværk 26.000

0 26.520 0 27.591 0 28.706 0 29.866 0 31.072 0 143.756

S2 Gennemgang af lejlighedsskel 10.000

0 10.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.200

(99)1.5 Diverse -  Lifte og stilladser indlejning af lift - 8 timer inkl. mand - 2 x pr. år 32.100

32.100 32.742 33.397 34.065 34.746 35.441 36.150 36.873 37.610 38.362 39.130 390.616

Stillads gadefacade 1.181.250

0 0 0 0 0 1.304.195 0 0 0 0 0 1.304.195

Stillads gårdfacade 937.500

0 0 0 0 0 1.035.076 0 0 0 0 0 1.035.076

Rådgivning - projektering / tilsyn af stillads 105.938

0 0 0 0 0 116.964 0 0 0 0 0 116.964

(99)1.6

Diverse - paraboler og 

antenner på tag S1 Ingen udgift for A/B - Bryggenets ansvar 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Udskrevet den 06-04-2014



Særlig vedligeholdelse som ikke indgår i den almindelige Indexeringsfaktor 1,02

vedligeholdelse Alle priser inkl. moms 100 102 104,04 106,1208 108,243216 110,4080803 112,6162419 114,8685668 117,1659381 119,5092569 121,899442

SFB nr Sted/Bygningsdel skades-

klassi-

ficering

Aktivitet Antal Enhed Samlet pris 

kr.

Entre-

prenør

Udført 

år

Udført 

pris
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sum

Index

Sum pr. år / for 10 år 1.178.175 1.556.928 2.679.498 2.732.266 1.585.060 5.524.282 1.602.529 133.018 279.177 147.952 695.802 36.208.150

Priser er fundet i V&S prisbøger eller er erfaringspriser, alternativt er enkelte priser baseret på tilbud.

Udskrevet den 06-04-2014







Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Fundamenter og sokkel Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(12)1.1 Fundamenter og sokkel

Ingen vedligehold - ingen foto

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Terrændæk Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(13)1.1 Terrændæk

ingen fotodokumentation

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Etageadskillelser Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(23)2.1 Etageadskillelser

Ingen vedligeholdelse

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Etageadskillelser - dæk under vaskeri Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(23)2.2 Etageadskillelser - dæk under vaskeri

Bærende konstruktion der bør understøbes Stål i kappedæk i kælder under vaskeri.

Understøtter kappedæk hvor vaskemaskiner Skal afrenses og rustbehandles

står i vaskeri i etagen ovenpå

Kabler i kælder under vaskeri - mangler brandlukning Kabel- og rørgennemføringer i kælder under vaskeri.

Mangler brandlukning

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Kælderydervægge Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(21)1.1 Kælderydervægge

Eksempel på lavtliggende rum med fugt-

problemer Eksempel på portrum med fugtproblemer

Opfugtet kælderydervæg mod port

Under Leifsgade / Gunlæggade

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Ydervægge / facader Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(21)3.1 Ydervægge / facader

Revne i murværk - taggesims, hjørne Revne i murværk - taggesims, hjørne

revner i murværk hvor tag skærer sig ind Revne under altan

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Ydervægge / facader Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(21)3.1 Ydervægge / facader

Revne i nymalet "bånd" under sålbænk Brystning under udvasket sålbænk - suger vand

Murkrone med forvaskede sten og fuger. Mørtelfuge langs tag / mur bør erstattes af zinkinddækning

Brandhuden er ødelagt på stenene

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Ydervægge / facader Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(21)3.1 Ydervægge / facader

Stenenes brandhud er ødelagt - de suger vand Øverste del af murværk trænger til omfugning og udskiftning

af sten

Afslutning i overgang tag / murværk revner Gårdfacade med vandopfugtning fra bl.a. tagrender og sålbænke

og vand trænger ind

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Ydervægge / facader Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 13

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(21)3.2 Ydervægge / facader - trappetårne
Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

Gårdfacad

er

Pudsede gårdfacader behandling med silikatmaling

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

5 år 10 år

Indbygningsår Antal

1998 10

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

udbedring af revner inkl. jern - 10 m2 Kr. 9.000

25 år udskiftning af yderste tagsten på murværk Kr. 20.000

Lift inkl. mand i to dage til murerreparationer Kr. 32.100

Skadesklassificering Malerbehandling af puds - 15 m
2

Kr. 1.500

S2 Udbedring af zink-overlap mod tegltag - 10 tage Kr. 50.000

Trappertårnenes sider har det generelt værre end de øvrige facader. Dette skyldes formodentlig, at de er langt mere 

udsatte for vejrlig end de øvrige facader.

Disse ydervægge er dels mere udvaskede i overfladerne dels er de generelt oftere revnede og er opfugtede specielt 

i den øverste del af murværket.

Revnerne kan skylde de bevægelser der er i trappetårnene, som er fastgjort til tagværket, og derfor altid vil blive 

"bevæget" anderledes en det øvrige murværk hver gang, der er meget vind på taget.

For så vidt angår opfugtning, så kommer det typisk fra taget - fra den tagsten som ligger helt på kant, men som ikke 

har udkravning nok til, at vandet ikke løber ned ad facaden

Revner kan udbedres ved ilægning af 60 cm rundjern i hvert 3. skifte i hele revnens højde.

Opfugtning kan undgås ved at injektere pudsen lige under tagstenen øverst på trappertårnenes sider.

Malerbehandling skal ske efter min. 10 dage således at pudsen er hærdet af og tørret op. Denne malerbehandling 

kan gøres i forbindelse med at der en anden gang er lift på ejendommen

I stedet for injektering kan fugten også udbedres ved at finde en bredere tagsten og lægge yderst over murværket 

således at den hænger 30 mm ud over murværket - dette er en mere holdbar løsning

Overgang mellem zinktag og tegltag er ikke udført korrekt, zinken skal overlappe mere.

For pris på lift - se bygningsdelskort (99)1.5

trappetårnssider

Alle trappetårnsydervægge på hele ejendommens gårdside.

Der er her tale om sidderne på trappetårnene, som er murede 1/1-stens murer med puds og silikatmaling som 

gårdfacaderne

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Udvendige kælderdøre Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(31)1.1 Udvendige kælderdøre 

Dør til varmecentral. Dør fra varmecentral.

set fra gårdsiden set fra varmecentral

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Porte Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 15

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(31)3.1 Porte
Lokalisering

Bygningsdelsbeskrivelse

Materialespecifikation

puds cementbaseret puds

Døre Fyldingsdøre

Tilstandsvurdering

Vedligeholdelses- og reparationsinstruks

Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval

1 år 8 år

Indbygningsår Antal

2 x 25 M
2 lofter og asfaltbelægninger

2

2013 90

Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag

50 år Afbankning af cementbaseret puds - 30 m
2

Kr. 9.000

udskiftning af sten - 50 sten Kr. 6.250

Skadesklassificering Oppudsning med kalkhydralisk puds - 30 m
2

Kr. 27.000

S3 Malerbehandling af vægge Kr. 18.000

udbedring af belægninger - 50 m
2

Kr. 7.500

Malerudbedring af dør-blade m. karme Kr. 5.000

spartling og malerbehandling af lofter Kr. 10.000

stk dobbelt dørblade

m
2
 vægge i portrum

Væggene i portrummene bør ikke udføres med en cementbaseret puds.

Kilden til fugten skal findes og udbedres - formodentligt opstigende grundfugt. Se bygningsdelskort (21)1.1 for 

udbedring af fugt.

Der skal efterfølgende bankes puds af, omlægges de mursten hvor brandhuden er helt ødelagt efter den 

cementbaserede puds og til sidst oppudses på ny med en kalkhydralisk puds KKh 35/65/475 

Efterfølgende skal der malerbehandles med en silikat facademaling

Lofterne anbefales spartlede og malerbehandlede således at de står ensartede alle steder

Asfalten som belægning skal løbende vedligeholdes, da den er udsat for et forholdsvis stort slid, idet det er det 

eneste sted der er adgang til gården.

Afrensning af dørblade m. karme inkl. spartling og malerbehandling

To porte beliggende på hhv. Berthorasgade og Gunløgsgade

De to portrum fungerer som brandveje til gården.

De er lukkede og låste mod gaden med dobbeltdøre (i gadefacaden) - ét gående og ét stående parti

Portrummenes vægge er pudsede og malerbehandlede.

Lofterne er isolerede med pladebeklædning - spartlede og malerbehandlede

På væggende er der monteret fenderlister af stål.

Asfaltbelægninger i portrum

Væggene i portrummene er oppudsede i december 2013. De er pudsede med en cementbaseret puds, hvor der 

stadig trænger salte ud af pudsen. 

Portrummene er ikke malerbehandlede da nærværende rappport udføres.

Lofterne er beklædt med forskellige pladetyper. Nogle er spartlede og malerbehandlede andre er monteret synligt og 

ikke efterbehandlede

Der mangler greb på begge porte (det ser ud til at de er fjernet med vilje)

Portrummenes belægninger er asfalt

Porte (døre) er udsatte for slag mv. og bærer præg af bl.a. skraldecontainerne som skal ud og ind flere gange om 

ugen 

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Vinduer og altandøre Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(31)4.1 Vinduer og altandøre

Eksempel på gadefacade Eksempel på vindue mod gade

Eksempel på gårdfacade Eksempel på vinduer mod gård

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Yderdøre Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(31)4.2 Yderdøre

Eksempel på et-fags yderdør mod gaden Eksempel på to-fags yderdør mod gaden

Her ses det slitage hoveddørene bliver udsat for Dørkarm og greb på hoveddør

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Sålbænke Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(31)6.1 Sålbænke

Eksempel på muret sålbænk på gadefacade Sålbænk på gadefacade hvor fugerne er udvaskede

og brystningen derfor er opfugtet

Støbte sålbænke på gårdfacade

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Fuger omkring døre og vinduer Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(31)7.1 Fuger omkring døre og vinduer

Ingen fotoregistrering

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Ydervægge, overflader Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(41)3.1 Ydervægge, overflader

Ingen fotoregistrering

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Kælderindervægge Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(22)1.1 Kælderindervægge

Fugt i kælderindervæg

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Indervægge Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(22)2.1 Indervægge

ingen vedligeholdelse

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Skorsten i kældre Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(22)3.1 Skorsten i kældre

skorstene i kælder - samme tilstand som murede indervægge

Se fotodokumentation (22)1.1

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Udvendige kældertrapper Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(24)1.1 Udvendige kældertrapper

Trappe til varmecentral skal gennemgås

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Udvendige trapper Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(24)2.1 Udvendige trapper fra lejligheder

Ingen fotodokumentation - andelshavers vedligeholdelse

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Hovedtrapper Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(24)3.1 Hovedtrapper - Bergthorasgade

Stødtrin er meget slidte og trænger Træværk og terrassogulve er slidte

til malerbehandling

Trapper trænger til ny linoleum Fugt i trappeydervæg. Vægge skal malerbehandles

Entrédøre trænger til malerbehandling Terrassogulve trænger til reparation

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Hovedtrapper Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(24)3.2 Hovedtrapper - Leifgade

Linoleum er meget slidt og skal skiftes Døren er utæt og væggene trænger til maling

Stødtrinene er afskallede og trænger Terrassogulv er slidt og skal repareres

til malerbehandling Pudsen på væggene er afskallede og skal udbedres

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Hovedtrapper Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(24)3.3 Hovedtrapper - Gunløgsgade

Døre og træværk er slidt og afskallet Hoveddør er utæt

Linoleum lettere slidt Puds på vægge er porøs og maling skaller af

Stødtrin og trinforkanter er slidte Eksempel på gelænder der er gået fra i samling

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Hovedtrapper Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(24)3.3 Hovedtrapper - Gunløgsgade

Håndliste som er gået fra i samlingerne Slidte (reparerede) stødtrin

Bør snedkerrepareres Der mangler malerbehandling

Slidt og ødelagt linoleum

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Hovedtrapper Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(24)3.4 Hovedtrapper - Artillerivej

Linoleum er slidt og bør skiftes Højere oppe i trappeløbet ses det at 

stødtrinene ikke er helt så slidte

stødtrin og trinforkanter er slidte. Hoveddøren er utæt

Malerbehandling tiltrængt

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Bagtrapper Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(24)3.5 Bagtrapper - generelt

Nederste repos Rørgennemføringer på bagtrapper er ikke 

 - meget afskallede vægge brandisolerede

Øverste repos Vægge ved øverste trappeløb

Trin er med meget lak og på de nederste løb meget afskallede og det anes at der er løbet vand ned fra

svære at gå på trappevindue

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Bagtrapper Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Gamle afbrudte installationer på bagtrapper Vandinstallatiner på bagtrappe mangler isolering

skal fjernes. Øvrige kabler skal fastgøres

på væg.

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Tagværk Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(27)1.1 Tagværk

Tagsten er trukket for langt - overlap ikke stort nok Her ses at tagstens overlap ikke er stort nok.

Risiko for vandindtrængen

Tagsten er trukket for langt - specielt til venstre under Aftrækskanal: der kan ses dagslys

altan kan det ses hvilket er tegn på at der mangler 

kraver til undertag

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Tagværk Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(27)1.1 Tagværk

Fugtudtræk på undertag pga. mang- Ligeledes tegn på fugtudtræk i undertaget ved aftrækskaneler

lende tætning hvor aftrækskanaler 

går gennem tagbeklædning

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Kviste Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(37)1.1 Kviste

Eksempel på kviste på gårdsiden Kvist på gårdside - stolper er zinkindklædte

Nogle med støbt sålbænk, nogle med zinkplatter spejl er malerbehandlet

Tagrender er ikke monteret i alle skruehuller Kvist på gadeside. Zinkinddækket

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Ovenlys og tagvinduer Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(37)2.1 Ovenlys og tagvinduer

Tagvindue set indefra. Der er hul direkte til det fri "Bly" under vinduer skal lægges tæt til teglsten

Ovenlysvindue (Velux) mangler forbindelse Her ses hvordan ovenlysvindue mangler 

til undertag forbindelse til undertag

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Skorstene Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(37)7.1 Skorstene

Skorstene i forskellige stand Skorstenshætter er enkelte steder løse

Skorsten er dårlig i bunden Skorstenshætter slutter ikke tæt

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Brandkamme Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(37)7.2 Brandkamme

Eksempel på en filtset brandkam i tilslutning til skorsten Eksempel på en brandkam i blank mur i tilslutning til skorsten

Mørtelpudderne i tilslutningerne til skorsten skal gennemgås

Filtset brandkam der inden for længe skal afrenses og filtses

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Tagrygning og - grater Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(37)7.3 Tagrygninger og -grater

Rygning mod Bergthorasgade skal omlægges Rygningsafslutning mod skorsten. Der skal afsluttes bedre

for at undgå vand under mørtel til rygningssten

Gratsten på hjørnet af Leifsgade og Gunløgsgade. Mørtel under gratsten skrider ud - gratsten ligger løs

De ligger meget løst og skal omlægges

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Tagrygning og - grater Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Rygning mod Gunløgsgade ligger løst Rygning mod Gunløgsgade

Rygningssten ved zinktag Mørtel under rygningssten over zinktag skrider ud

Mørtel under rygningssten skrider ud - sten ligger løs

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Taghætter og afkast Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(37)8.1 Taghætter og afkast

Lodninger til taghætter er tærede

Udlufning fra faldstammer hvor lodninger også skal gennemgås

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Zinktage og -platter samt flunker og skotrender Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(37)8.2 Zinktage og -platter samt flunker og skotrender

Zinktag som inden længe trænger til udskiftning for at Zinkafdækning på gadeside mod Leifsgade er revnet og 

undgå gennemtæringer og dermed vandindtrængen skal skiftes

Nederste liste under tegl skal zinkinddækkes Zinkafdækning på gadeside mod Leifsgade set oppefra.

Snefangsrør skrider ud under tagsten Zinkafdækning skiftes og bagvedliggende zinkplatte gennemgås

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Zinktage og -platter samt flunker og skotrender Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Zinkinddækning mangler Samme manglende zinkinddækning giver vandindtrængen. 

Mørtel vaskes væk og murværk frostspænger

Inddækning i overgang fra tegltag til zinkafdækning er hullet

og skal skiftes for at undgå vandindtrængen

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Terræn, belægninger Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(40)2.1 Terræn, belægninger

Det anbefales at få udarbejdet en tv-inspektion af facaderne. Asfaltbelægning på gadeside lukkes mod facader med  

Dette vil kunne sige om rødderne fra beplantningen ødelæg- flydende asfalt

ger kloakkerne. I givet fald anbefales det at fjerne beplantningen

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Arealer for beplantning Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(40)7.1 Arealer for beplantning

Bede op ad facader på i gården - skader murværk Bede og bagfald ved facader i gården skader facaderne

og trækker fugt i kældervæggene

På tommestokken på billedet kan det ses hvor stort bagfald der er mod facaderne. Dette skaber store fugtproblemer i kælder-

væggene, hvorfor det anbefales at der ikke bepolantes direkte op ad facaderne, da det har tendens til at synke mere end fast 

belægning

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Afløb og kloak Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(52)1.1 Afløb & Kloak

Ingen fotodokumentation

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Faldstammer Dato: Forår 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(52)3.1 Faldstammer

Eksempel på udskiftet faldstamme i lejlighed Faldstamme delvist udskiftet i kælder.

Enkelte rustudblomstringer ses på den del der ikke er skiftet

Rustudblomstring på faldstamme i kælder Faldstamme i lejlighed som ikke er skiftet

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Tagrender og nedløb Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(52)4.1 Tagrender og nedløb

Eksempel på tagrendejern som ikke er skruet Tagnedløb skal gennemgås i samlingerne.

fast i alle skruehuller Formodentlig en konsekvens af stillads

Til venstre i billedet ses eksempel på opfugtet murværk

grundet tagrenden som ikke kan tage vandet fra nedløbet

og dermed løber over og ud i facaden.

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Vandinstallation - koldt vand Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(53)1.1 Vandinstallation - koldt vand

Vandrør er ikke isolrerede i lejlighederne

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 12030

Afsnit: Vandinstallation - varmt vand Dato: marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst IBS

Bygningsdel

(53)1.2 Vandinstallation - varmt vand

Koldt vand er delvist isoleret, men mangler samlinger mv. Varmt vands rør er ikke isolerede 

Bemærk: Loftet er ikke lovligt Samlinger mv. på koldtvandsrør mangler isolering

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Varmecentral Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(56)1.1 Varmecentral

Ventilkapper mangler flere steder Pumpe til ladekreds fra Grundfos er af ældre dato, og bør

- her ligger den, men er ikke monteret skiftes når den går i stykker i stedet for at reparere på den

 

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 12030

Afsnit: Varmeinstallation Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst IBS

Bygningsdel

(56)2.1 Varmeinstallation

Eksempel på radiatorer i lejlighed, hvor det anbefales at alle

termostatventiler justeres samtidig med en indregu-

lering af varmecentralen

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Sæbedoseringsanlæg Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(58)2.1 Sæbedoseringsanlæg

Der skal installeres kar til opbevaring af kemikalier Dunke skal opbevares i kar, således at der ikke kommer

Se medsendte bilag kemikalier på gulvet ved. evt. læk

Eksempel på kemikaliedunk, som udløser

en APV for brugen af kemikalierne

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: El-installationer Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(63)1.1 El-installationer

Eksempel på installation i kælder som ikke er lovlig Hvis ikke man har et dæksel kan det jo løses sådan…

Ikke lovlig installation i kælder

Her ses at der er trukket el-kabler gennem væg fra toilet til I sæberum til vaskeri er der lgeledes installationer som

bagtrappe. A/B bør have retningslinjer for om dette er tilladt. ikke er lovlige - de skal lovliggøres

Endvidere er kablerne ikke lovligt fastgjorte i lejligheden.

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: El-installationer Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Gamle el-installationer i kælder, som ikke er fjernet

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: El-installationer - stofledninger Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(63)1.2 El-installationer - stofledninger

Stofledninger fra loftsudtag i lejlighed. I kælderen er der stadig rester af gamle stofledninger

Det anbefales at A/B for udbedret stofledninger ifm.

fraflytning

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Udvendig fællesbelysning Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst IBS

Bygningsdel

(63)5.1 Udvendig fællesbelysning

Ingen fotodokumentation

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Indvendig fællesbelysning Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst IBS

Bygningsdel

(63)5.2 Indvendig fællesbelysning

Lampe i kælder som ikke er fastgjort Lampe i kælder som både mangler skørm, fatningen er

 vredet og den er ikke fastgjort på væg

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 12030

Afsnit: IT-anlæg Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst IBS

Bygningsdel

(64)2.1 IT-anlæg

I Serverrum til Bryggenet er der hul direkte ind til naborum. Det anbefales at udarbejde en betonopkant i bunden af dør-

Dette er brandmæssigt ikke i orden hullet, således at der ikke komme vand ind i tilfælde af 

opstigende kloakvand

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Diverse, Loftsrum Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(99)1.1 Diverse, loftsrum

På loftrum over døre til bagtrapper er der fyldt op med Pulterrum trænger til en udskiftning

Murbrokker til nye stålpulterrum

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Diverse - Brandsikring Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(99)1.2 Diverse -  Brandsikring

Isolering af kælderloft med Polysteren (flamingo) beklædt Et nærbillede af polysteren. Det skal fjernes, da det er 

med gips ulovligt når det ikke er lukket helt inde….

Det udvikler giftig røg ved brand

Trappeunderløb som ikke er brandmæssigt i orden. Ligeledes trappeløb hvor pudsen ikke er

Det er ikke klasse 1 beklædning lukket, og derfor ikke opfylder kravene

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Diverse - Brandsikring Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Kabel- og rørgennemføringer som ikke er lukkede efter Også her er der kabel- og rørgennemføringer der ikke

kravene ift. brand. Der må ikke være mulighed for brand- opfylder kravene til brand.

smitte fra kældersektion til kældersektion

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Diverse - Tagboliger Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(99)1.3 Diverse - Tagboliger

Tagterrasse: eksempel på typisk tagterrasse Tagterrasse: Håndlister mangler vedligeholdelse

Tagterrase: Værn i varmgalvaniseret stål. Mangler pt. ikke Tagterrasse: trædæk mangler vedligeholdelse

vedligeholdelse

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Diverse - lifte og stilladser Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 29

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(99)1.5 Diverse -  Lifte og stilladser

Ingen fotodokumentation

Udskrevet den 06-04-2014



Sag: A/B Bergthora, varmemesterkontoret, Bergthorasgade 42, st.tv., 2300 København S

Sag nr.: 1306

Afsnit: Diverse - paraboler og antenner på tag Dato: Marts 2014

Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport

Pos.nr. Tekst BM / IBS

Bygningsdel

(99)1.6 Diverse - paraboler og antenner på tag

Paraboler på tag er ikke i drift Overblik over både paraboler og antenne

- bør fjernes for at få lukket taggennembrydninger

Antanne ikke i drift - bør fjernes

Udskrevet den 06-04-2014
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