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Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv.  
 

Generelt om vedligeholdsgennemgangen 

Gaihede a/s har foretaget en overordnet gennemgang af ejendommens tag,  
facader, trapper, vinduer, kælder, VVS-installation mv. for at få registreret omfang 
af tilrådelige renoveringsarbejder. 
 
På baggrund af dette, er der af Gaihede a/s vurderet og beregnet budgetter for 
gennemførelse af arbejderne. Der er herved fremkommet medfølgende forslag ud 
fra en samlet betragtning - herunder tekniske og økonomiske overvejelser. 
 
Renoveringsopgaverne kan ikke udskydes, uden samtidig enten at regulere 
omkostninger til forebyggende arbejder eller acceptere, at bygningsdele tager 
skade. 
 
 
Om budgettal 

• Alle budgettal er beregnet på grundlag af priser fra V & S byggedata og  
erfaringstal fra tilsvarende arbejder  

• Alle budgettal er angivet med forbehold for efterfølgende indhentning af  
tilbud fra håndværkere  

• Budgettallene er beregnet i forventede 2013 priser 
• Bemærk at finansieringsomkostninger og eventuelle øvrige bygherre-

omkostninger ikke er medregnet    
• Alle delpriser er eksklusiv moms  

 
 
Ejendomsdata 

• Navn: AB Magueritten 
• Adresse:  Ny Carlsberg Vej 16–20, 1760 København V 
• Ejendommen opført: 1906 
• Antal etager: 5, samt kælder og tagetage 
• Antal opgange: 3 
• Samlet boligareal: 2280 m² 
• Antal boliger: 29 
• Opvarmning: Fjernvarme 
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Overordnet konklusion  

Generelt er tilstand af ejendommen på niveau med tilsvarende ejendomme af den 
alder. 
 
Ejendommen bør gennemføre renoveringsarbejder i de kommende år, samt udføre 
visse omgående udbedringsopgaver på visse bygningsdele. 
 
På følgende områder bør der foretages særligt vedligehold /renoveringsarbejder de 
kommende år: 
 

• Udbedringsarbejder på taget 

• Facader 

• Vinduer 

• Renovering af køkkentrappe 

• Vandinstallation 

• Efterisolering af installationer 

• Evt. supplerende undersøgelser (VVS og kloak) 
 

• Evt. vandsparende og energimæssige tiltag 
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01 Tagværk 
  

  
Tagpaptaget med de 2 brandkamme. 
 

Kvist på sydvendt facade, skade på 
skiffertagflade 

  
Tydelige bagfald på tagrender 
 

Skader på skiffer på kviste 

  
Løs puds ved zinkinddækninger (generelt 
forhold for tagpaptaget) 

Manglende tegl på brandkam 
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01 Tagværk 
Tagfladen er generel pæn og er senest skiftet i 1989 i forbindelse med byfornyelse. 
Tagpaptaget har en vurderet restlevetid mellem 5 og 10 år, og skiffertag har en vurderet 
restlevetid over 15 år. Det vil derfor blive nødvendigt med en udskiftning af tagpap i perioden 
frem til hele taget skal hovedrenoveres. 
 
I forbindelse med tagkonstruktionen skal følgende udbedringer foretages omgående, 
alternativt udføres sammen med en fremrykket investering på vinduesrenovering: 
 

• Skiffertag på kviste mod syd skal gennemgås for løse skiffersten og skotrender. 
• Skorstene skal gennemgås for revner i afdækninger og afskallinger af puds. 
• Plasttagrender på bygningens gårdside skal gennemgås for bagfald og renses.  
• Løst puds ved zinkinddækninger og brandkamme skal udbedres, og elastisk fuge 

udføres mellem puds og inddækning. 
• Løse tegl skal ommures på brandkamme. 

 
Da tagfladen på nuværende tidspunkt er 24 år, anbefales det, at der årligt foretages en 
inspektion af taget for at sikre, de nødvendige udbedringer foretages, og der ikke 
forekommer skader, der kunne være undgået. En årlig inspektion vil ligeledes sikre, at tagets 
restlevetid løbende vurderes. Ved udskiftning af taget anbefales en grundig renovering, 
udskiftning af tagrender og energioptimering af konstruktionen.  
 
Der foreslås gennemført en hovedrenovering af taget omfattende: 
• Tømning af pulterrum (afsat beløb) 
• Nedrivning af tagbelægning 
• Stikprøveudtagning for svampe og insektangreb i tagkonstruktion 
• Opretning af tag 
• Reparation af trækonstruktioner 
• Etablering og udlægning af undertag på den skrå del 
• Nye lægter og nye eternitskifersten på den skrå del 
• Montering af vandfast plade på tagbrædder på den flade del 
• To lag tagpap på den flade del 
• Renovering af skorstene 
• Renovering af brandkamme 
• Nye tagrender/rendejern og nedløb i zink 
• Tagvinduer/veluxvinduer  
• Skotrende, hætter, zinkinddækninger og skorstensinddækninger 
• Yderligere isolering af etageadskillelse mellem loftetage og 4. sal (for at spare varme samt 
imødekomme bygningsreglementskrav om isolering ved tagudskiftning) 
Anbefalede arbejder Årstal/beløb i kr. (2013-priser) 

2013 2014 2015 2016 Senere eller 
forbedringer 

Vedligeholdelsesopgaver på 
tagkonstruktion.  75.000     
Udskiftning af tagpap på 
fladt tag, inkl. stillads.     350.000 
Udskiftning af komplet 
tagkonstruktion     2.750.000 
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02 Kælder/fundering 
  

  
Løs puds ved kældertrappe 
 

Manglende puds under trapperepos. 

  
Revne i terrændæk i kælder 
 

Afskallende puds i kældergennemgang 
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02 Kælder/fundering 
I kælderen skal vægge omkring køkkentrapper gennemgås for løstsiddende puds og skader. 
Væggene renses for løst og hul puds og udbedres med fleksibel vandtæt puds som SkalFlex 
Multipuds.  
 
Ved fritlagt forskallingsunderlag under køkkentrapper udføres terracotta-væv og puds. Der er 
flere steder også skader på pudsede lofter i kælderen. Disse skader skal pudses til, så 
konstruktionen igen brandsikres korrekt.  
 
Det foreslås, at nederste trappeløb udskiftes til et støbt trappeløb, for at sikre disse mod 
fremadrettede skader. Kan udføres ved en renovering af køkkentrapperne.  
 
Samme reparation skal ligeledes udføres i kældergennemgange til gårdarealet, hvor der er 
større afskallinger 
 
Der er ikke foretaget besigtigelse af kældervægge i den nordvendte del af kælderen grundet 
aflåste kælderrum.  
 
Terrændæk i kælderen bør løbende udbedres for revnedannelser og skader.  
 
 

Anbefalede arbejder Årstal/beløb i kr. (2013-priser) 
2013 2014 2015 2016 Senere eller 

forbedringer 
Reparationer af puds i 
kælder 45.000     
Løbende udbedring af 
revner i terrændæk 7.000  7.000   
Udskiftning af nederste 
trappeløb til beton     105.000 
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03 Facade/sokkel  
  

  
Flere steder ses revner i facadepuds mod Ny 
Carlsberg Vej  

Algebelægninger på altaner 

  
Afskallende puds på den nedre facade 
 

Løs puds på den nedre facade 

  
Revne i brøstning under vindue 
Billedtekst 

Revner/lyn i murværk mod gård på 
køkkentrappe 
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03 Facade/sokkel 
På facade mod Ny Carlsberg Vej ses talrige revner i facadepuds på den nedre facade, samt 
afskallende puds. Facaden bør generelt gennemgås, og revner udbedres samt forstærkes. 
Efter renovering bør nedre facade males op på ny. Forud bør der foretages en undersøgelse af 
eksisterende malingstype på facaden. 
 
Gesimsbånd, ornamentpuds og øvrige pudselementer på 4. sal i forbindelse med karnapper, 
skal ligeledes gennemgås for revner og skader, for at hindre yderligere udvikling i revner og 
løst puds.  
 
Ved en vinduesudskiftning bør den øvre facade gennemgås for revner og enkelte skader på 
mursten i det blanke murværk. 
 
På gårdfacaden ses talrige revner i facadepuds på den nedre facade, samt afskallende puds 
og skader. Den øvre facade har desuden talrige revner/lyn i murværk, blandt andet omkring 
trappetårne, brystninger og murstik. Hele gårdfacaden bør snarest gennemgås for skader og 
revner for at forhindre yderligere skadesudvikling. Det blanke murværk gennemgås for 
udfaldne og løse fuger og skader.    
 
Bestyrelsen bør opfordre andelshavere til at holde altanerne fri for algedannelser for at sikre 
bedst mulig vedligeholdelse.  
 
På de 4 kviste mod Ny Carlsberg Vej bør træbeklædning under vinduer udskiftes snarest. 
 
Facadearbejderne bør sammenlægges med vinduesudskiftning eller -renovering, for at 
optimere processer og synergier, og mindske udgifter til stilladser etc.  
 
Ved den alternative gennemrenovering istandsættes begge facader, alle fuger udkradses og 
omfuges, løst puds og skader udbedres, og alle pudsede flader malerbehandles i fuldt 
omfang.  
 
Udgifter til stilladser og byggeplads er medregnet under 04 vinduer, hvilket betyder, at 
nedenstående budgettal skal justeres, såfremt det ikke udføres som en samlet pakke.  
 
 

Anbefalede arbejder Årstal/beløb i kr. (2013-priser) 
2013 2014 2015 2016 Senere eller 

forbedringer 
Reparationer af facade mod 
Ny Carlsberg Vej   350.000   
Reparationer af facade mod 
gården 450.000     
Alternativ 
gennemrenovering af 
begge facader     2.200.000 
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04 Vinduer, 05 Udvendige døre 
  

  
Eksisterende vindue fra 1989 
 

Eksisterende hoveddøre 

  
Eksisterende kælderdøre 
 

Eksisterende 1 lags glas til fyrkælder 

  
Eksisterende vinduer på gårdfacade 
 

Ved nye altaner er monteret terrassedøre 
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04 Vinduer, 05 Udvendige døre 
Mod Ny Carlsberg Vej og mod gården har eksisterende vinduer fra 1989 afskallende maling i 
stort omfang. Vinduerne er forsynede med termoruder fra 1989, og grundet alderen må det 
antages, at der flere steder er punkterede ruder. Det skal derfor overvejes, om vinduerne 
skal udskiftes til nye træ/alu vinduer med lavere vedligeholdelsesomkostninger og bedre 
energiegenskaber end nuværende.  
 
Flere steder er der løse mørtelfuger omkring vinduer. En udskiftning af vinduerne vil kunne 
bidrage til formindsket gene omkring kuldenedfald i karnapper.  
 
Ved nye altaner er vinduer skiftet til terrassedøre i 2010, derfor er disse ikke medregnet. 
 
Ved udskiftning af vinduer, kan brystninger i karnapperne efterisoleres indvendigt for at 
mindske kuldegener.  
 
Hoveddøre samt kælderdøre trænger til malervedligeholdelse. Enkelte steder på kælderdøre 
er snedkerudbedring nødvendig, da karme er let opfugtede. Herudover skal der udskiftes glas 
i få ruder i kælderen. 
 
Alternativt kan man foretage en malerrenovering af samtlige vinduer, hvorefter man må 
forvente tilsvarende udgift 8-10 år ude i fremtiden, samt løbende omkostninger til 
udskiftninger af punkterede termoruder. I omkostningen er indregnet visse akutte 
snedkerarbejder, udskiftninger af termoruder der er punkterede samt udskiftning af 
knækkede hasper etc.  
 
Udgifter til stilladser og byggeplads er medregnet under vinduer. 

Anbefalede arbejder Årstal/beløb i kr. (2013-priser) 
2013 2014 2015 2016 Senere eller 

forbedringer 
Udskiftninger af vinduer 
mod Ny Carlsberg Vej   700.000   
Udskiftninger af vinduer 
mod gård 850.000     
Malerrenovering af døre til 
kælder 90.000     
Alternativ: Malerrenovering 
af vinduer og døre     650.000 
Efterisolering af karnapper 
ved vinduesudskiftning 

    150.000 
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06 Trapper 
  

  
Hovedtrappe renoveret i 2012 
 

Hovedtrappe renoveret i 2012 

  
Køkkentrappe opgang 18 Køkkentrappe opgang 18 

 
Afskallende puds køkkentrappe opgang 18 
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06 Trapper 
Hovedtrapper er renoverede i 2012. Slibning af repos og trin er tvivlsomt udført, og 
foreningen må håndtere den manglende kvalitet i forbindelse med en 1. års gennemgang af 
renoveringen. Alternativt må foreningen påregne en omkostning til ekstra finslibning og 
grundig lakering, for at beskytte træ bedst muligt mod slid og misfarvninger 
 
Køkkentrapper trænger til renovering, slibning af træværk og maling, pudsreparationer i 
forbindelse med afskallende puds samt maling af vægge og lofter. 
 
Bestyrelsen undersøger desuden en mulighed for ombygning til elevatortårn, hvor det skal 
holdes for øje, at hovedtrappen dermed skal sikres som flugtvej.  

Anbefalede arbejder Årstal/beløb i kr. (2013-priser) 
2013 2014 2015 2016 Senere eller 

forbedringer 
Udbedringsarbejder på 
hovedtrappe 75.000     
Renovering af 
køkkentrapper  360.000    
Ombygning til elevatorer 

    4.500.000 
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07 Porte og gennemgange, 08 Etageadskillelse 
  

  
Etageadskillelse mellem 4. sal og loftrum 
 

Kælderrum i træ 
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07 Porte og gennemgange, 08 Etageadskillelser 
Umiddelbart er der ikke yderligere at bemærke end muligheden for efterisolering i forbindelse 
med en tagudskiftning. Omkostning er medregnet under tagudskiftning. 
 
Den højloftede kælder giver mulighed for efterisolering af etageadskillelse ved 
hovedrenovering af kælder, hvilket specielt har indflydelse på ”fodkolde” rum over 
gennemgange i kælderen.   
 
Der er indsat budgettal for udskiftning af eksisterende kælderrum til nye i tråd.  

Anbefalede arbejder Årstal/beløb i kr. (2013-priser) 
2013 2014 2015 2016 Senere eller 

forbedringer 
Efterisolering etagedæk 
mellem kælder og 
stueetage     375.000 
Opsætning af nye 
kælderrum i tråd.      225.000 
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09 WC og bad, 10 Køkken 
  

  
Eksisterende badeværelse 
 

Eksisterende badeværelse 

  
Eksisterende køkken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksisterende køkken 
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09 WC og bad, 10 Køkken 
Umiddelbart ingen kommentarer, men bestyrelsen opfordres til at oplyse alle andelshavere 
om ventilation og udluftning af alle rum i lejligheden, særligt køkken og bad. Det er en 
gammel ejendom, og derfor er brugerhensyn meget vigtige for at undgå skimmeldannelser.  

Anbefalede arbejder Årstal/beløb i kr. (2013-priser) 
2013 2014 2015 2016 Senere eller 

forbedringer 
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11 Varmeinstallationer, 12 Afløb, 13 Kloak, 14 Vandinstallationer 
  

  
Radiatorer udskiftet i 1996 
 

Eksisterende fjernvarmeinstallation 

  
Faldstamme i rustfri stål fra 1992 
 

Varmtvandsforsyning  

  
Blandede rør i vandinstallation 
 

Nedløb fra naboejendom leder vand direkte 
mod sokkel.  
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11 Varmeinstallationer, 12 Afløb, 13 Kloak, 14 vandinstallationer 
Bygningen er forsynet med nye radiatorer i 1996, hvor stigstrenge også er skiftede i henhold 
til bestyrelsen. Der opfordres til, at hver enkelt beboer hold øje med forsyning fra stigstrenge 
til radiatorer, for at opdage eventuelle tæringer. 
 
Vandinstallationen til koldt vand er udført med blandede rørtyper, galvaniserede og kobber, 
hvilket medfører galvaniske tæringer. Det anbefales at udskifte til rustfri stålrør, som 
varmvandsinstallation.  
 
Derudover bør installationer for koldt og varmt vand forsynes med isolering for at mindske 
varmetab/opvarmning  
 
Faldstammer er skiftede i 1992 og trænger til mekanisk rensning.  
 
Afløb i kældernedgang, samt indvendigt i kældre skal renses og gennemgås.  
 
Nedløb fra naboejendom bør som minimum rettes mod rendesten. Såfremt der kan opnås 
enighed med naboejendom, og kloakering kan håndterer vandmængde, kan nedløb kobles på 
eksisterende brønd. 
 
Det kan anbefales at udføre en TV-inspektion af kloakkerne for at få et overblik over 
sammenfaldne ledninger og skader på brønde.  
 
For at sikre kælderen mod fremtidige oversvømmelser, bør der med baggrund i TV-
inspektionen udarbejdes et konkret projekt for ombygning af eksisterende kloakering og tiltag 
ved kældernedgange, trapper, brønde osv.  

Anbefalede arbejder Årstal/beløb i kr. (2013-priser) 
2013 2014 2015 2016 Senere eller 

forbedringer 
Udskiftning af eksisterende 
koldtvandsinstallation  500.000    
Rensning af faldstammer 

25.000     
Rensning og gennemgang 
af afløb i kælder 5.000     
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15 Gasinstallationer, 16 Ventilation, 17 El/svagstrøm 
  

  
Forsyningstavle i opgang 18 
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15 Gasinstallationer, 16 Ventilation, 17 El/svagstrøm 
Bestyrelse opfordres til at sikre, at alle lejligheder er forsynede med HPFI relæ 
 
Bestyrelsen opfordres til at sikre, at ventilationskanaler holdes rene og 
funktionsdygtige.  
 
Ingen yderligere kommentarer 

Anbefalede arbejder Årstal/beløb i kr. (2013-priser) 
2013 2014 2015 2016 Senere eller 

forbedringer 
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18 Øvrige,  19 Private friarealer, 20 byggeplads 
  

  
Sætning af indgangstrin, samt belægning 
 

Sætninger af belægning på gårdside 
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Øvrige, 19 Private friarealer; 20 byggeplads 
I forbindelse med gravearbejder langs bygningens forside, har opfyld ikke været tilstrækkeligt 
komprimeret. Derfor har indgangstrin sat sig, og fuger bør derfor eftergås og tætnes.  
 
Desuden bør der lægges fugesand/grus ud mellem chaussesten ved fortovet på Ny Carlsberg 
Vej, da fugerne er udvaskede. 
 
Belægninger i gården har ligeledes sat sig, hvilket kunne tyde på sætninger i terræn eller 
kloakproblemer. Derfor anbefales TV-inspektion under punkt 11 

Anbefalede arbejder Årstal/beløb i kr. (2013-priser) 
2013 2014 2015 2016 Senere eller 

forbedringer 
Gennemgang af trin og 
fugesand på belægninger 15.000     
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Teknisk rådgivning ved gennemførelse af projekter på ejendommen 
 
 
I fortsættelse af gennemgangen på ejendommen, vil der ofte være ønske om at få 
gennemført renoveringer eller forbedringer på ejendommen. 
 
Renoveringsprojekter bør altid gennemføres med assistance fra ingeniør / arkitekt. 
 
Gaihede ingeniører og arkitekter er specialister i at gennemføre projekterne inden 
for det aftalte budget og til tiden. 
 
Vi bestræber os på at finde den helt rigtige løsning, som vi tilpasser jeres ejendom 
indtil den mindste detalje.  
 
I tæt dialog med bestyrelsen aftaler vi byggesagens omfang og forløb – lige fra idé 
og behovsanalyse til eftersyn, før garantien udløber. 
 
Herunder kan du se et eksempel på, hvilke opgaver, vi normalt håndterer for 
ejendommen i et renoveringsprojekt:  
 

• Udarbejdelse af teknisk og økonomisk forslag til en generalforsamling, 
herunder budgettal for delopgaver af forskellige omfang samt evt. 
supplerende arbejder. Indhold og alternativer aftales med bestyrelsen, og 
tilpasses herefter. 

• Indledende myndighedsbehandling/principafklaring med myndigheder 
• Gennemgang og tilpasning af forslag i henhold til ønsker fra bestyrelsen 

og evt. administrator  
• Deltagelse på generalforsamling 
• Aftale med bestyrelsen om arbejdets endelige omfang 
• Beboerinformation 
• Projektmateriale for indhentning af tilbud 
• Myndighedsbehandling 
• Indhentelse af underhåndstilbud/licitation fra kvalificerede entreprenører 
• Oplæg/forslag til kontrakt med entreprenør 
• Fagtilsyn med arbejdets udførelse og kvalitetssikring 
• Byggeledelse/byggemøder 
• Opfølgningsmøder med bestyrelsen efter aftale 
• Iværksættelse af ekstraarbejder indenfor aftalt budget  
• Godkendelse af entreprenørens fakturaer samt månedlig budget-

opfølgning 
• Afholdelse af afleveringsforretning 
• Afsluttende byggeregnskab  
• Afholdelse af 1 og 5 års eftersyn 

 
 
Forløbet af byggesager kan altid tilpasses til netop jeres ønsker og behov. 
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Gaihede ingeniører og arkitekter er specialister i renovering og vedligehold af 
boligejendomme, som f.eks. kan omfatte: 

• Tagudskiftning 
• Vinduesrenovering, restaurering eller udskiftning 
• Facaderenovering  
• Vandinstallationsudskiftning 
• Faldstammeudskiftning 
• Centralvarme / fjernvarme 
• Indeklima / ventilation 
• Gasinstallationer 
• Energistyring 
• Kloak renovering 
• Fugtsikring 
• Altaner  
• Gårdmiljø 
• Brandalarmering 
• Altanlukninger 
• Badeværelser 
• Køkkener 
• Vaskeri 
• Alarmer 
• Solvarme 
• Elevator 
• Tagboliger  
• Affaldshåndtering 

Herudover efterspørger andels- og ejerforeninger oftest vores ”husrådgiver” 
funktion med arkitekt og ingeniør rådgivning og hjælp i forbindelse med: 

• Andelsvurderinger  
• Bygningsdrift og mindre ombygninger i ejendommen 
• Fugtproblemer (bl.a. opstigende i fundament eller kældergulv)  
• Risikostyring og forsikringsskader 
• Skimmelsvamp 
• Rør og afløb 
• Revner 
• Utætheder ved tag, facade, vinduer, rør, kælder  
• Efterisoleringsbehov og -muligheder samt besparelse 
• Thermografi  

En metode til påvisning af f.eks. mangelfuld isolering og dårlige 
konstruktioner, fugt samt varmerør (utætheder og kuldebroer) 

• Energimærkning (EMO) 
• Myndighedhedskrav og tilskudsordninger 
• Syn og skønssager 
• Leverandør- og håndværkerstyring 
• Byggeteknisk hot-line 
• Opfølgning og rutiner for viceværter 

 
 




