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indledning I November 2009 blev der udarbejdet en tilstandsrapport 
for bebyggelsen som udgangspunkt for gennemførelse af 
en byggeskaderenovering med tilhørende miljøforbedrende 
foranstaltninger samt forbedringsarbejder.
I forårer 2011 er gennemført en række supplerende undersøgelser 
som anmodet af Landsbyggefonden (LBF) af klimaskærmen, 
indeklimatiske forhold, statiske forhold, samt gulve i badeværelser.
Nærværende rapport indeholder:
Beskrivelse af de supplerende undersøgelser -formål, metode, 
resultater, dokumentation samt konklusioner

saMMenfatning og 
KonKlusioner

Baseret på de nu udførte undersøgelser samt tidligere fremsendte 
rapporter bringes et resumé vedrørende de gennemgåede 
bygningsdele samt en konklusion på de fundne forhold og resultater.

BYgningsdelsoversigt En samlet oversigt over de efterfølgende BYGNINGSDELSKORT. 

BYgningsdelsKort Indeholder relevante oplysninger om de enkelte bygningsdele 
vedrørende konstruktion, materialer, tilstand, afhjælpning/
vedligeholdelse.
Supplerende oplysninger findes fremhævet

Bilag Undersøgelse af muligheder for renovering af tage og facader. 
Rapport af 11.1.2007 fra Birch & Krogboe (BK)
Tilstandsvurdering af eternittagplader. Rapport af 6.4.2011 fra 
Teknologisk Institut (TI)
Skimmel- termografisk- og PCB-undersøgelse, ungdomsboliger i 
Albertslund. Rapport af XX.5.2011 fra Skandinavisk Bio- Medicinsk 
Institut (SBMI)
Tegningsmateriale vedr. facader og tag/Lodrette detaljer, dateret 
22.04.92 og revideret 03.09.92  (Tegn. nr. 2(29)5_02)

undersøgelser og 
disKussion

De gennemførte undersøgelser refereres og diskuteres i 
sammenhæng med tidligere registreringer, så man i nærværende 
rapport har en samlet fremstilling af relevante forhold vedr. 
bebyggelsens klimaskærm, indeklimatiske forhold, eternittagplader, 
statiske forhold samt gulve i badeværelser.
Vedrørende nærmere beskrivelse af de supplerende undersøgelser 
vedr. eternittag- og -facadeplader, formål, metode, resultater m.m. 
henvises til rapporten fra TI.
Vedrørende nærmere beskrivelse af de supplerende undersøgelser 
vedr. indeklimatiske forhold, formål, metode, resultater m.m. 
henvises til rapporten fra SBMI.
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forMÅl

grundlag

oMfang og Metode

Nærværende SUPPLERENDE UNDERSØGELSER er udarbejdet, 
som opfølgning på TILSTANDSVURDERINGEN af November 2009. 
Rapporten supplerer og præciserer forhold vedr. bebyggelsens 
klimaskærm, indeklimatiske forhold, eternittagplader, statiske 
forhold samt gulve i badeværelser, som har betydning for vurderingen  
ansøgning til Landsbyggefonden.
Der er gennemført undersøgelser i klimaskærmens beklædning i form 
af udtagning af prøver med efterfølgende laboratorieundersøgelser 
med henblik på at vurdere kvalitet og tilstand af facadebeklædningen.
Endelig er der foretaget en grundigere gennemgang af de 
indeklimatiske forhold i form af udtagning af prøver og stikprøvevis 
målinger i 4 beboede og 2 ubeboede boliger i 2 uger.
Rapporten er disponeret, så den kan danne grundlag for planlægning 
af renoveringssager og driftsplaner i de kommende år og vil indgå 
som et bilag til indsendelse af skema-A ansøgning til Albertslund 
Kommune og Landsbyggefonden.

Grundlaget for udarbejdelsen af disse SUPPLERENDE 
UNDERSØGELSER til Tilstandsvurderingen har været bebyggelsens 
sagsmapper og tegningsmateriale modtaget af Albertslund 
Ungdomsboliger, samt undersøgelse af tag og facader udført af Birch 
& Krogboe 11.1.2007 og ovennævnte Rapporter fra TI og SBMI

De udvalgte bygningsdele i klimaskærmens undersøgelse er 
gennemgået i et omfang, så TI har kunnet beskrive et generelt 
billede af konstruktionen/beklædningen og tilstande. Omfang og 
fremgangsmåde er nærmere beskrevet i TI’s rapport.

Gennemgang af klimaskærmens konstruktion er foretaget, dels 
som en generel gennemgang af konstruktion og indbygning, dels 
på grundlag af stikprøvevis registrering og undersøgelse hvor 
bebyggelsens facader/vinduer er besigtiget.

Gennemgang af indeklimatiske forhold er er gennemgået i et omfang, 
så SBMI har kunnet beskrive et generelt billede af tilstande. Omfang og 
fremgangsmåde er nærmere beskrevet i SBMI’s rapport.
 
Endelig er der foretaget opskæring og dokumentation af 
konstruktionen i forbindelse med et badeværelsesgulv for at belyse 
behovet for renovering af disse.

Vedrørende øvrige bygningsdele henvises til den oprindelige 
Tilstandsvurdering af november 2009 samt BK’s rapport af januar 2007.
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(1.) BYgningsBasis:

(2.) priMÆre              
BYgningsdele:        

(3.) KoMplett. 
BYgningsdele:

(5.) vvs-anlÆg:

(6.) el- & MeKanisKe 
anlÆg:

(9.) fÆllesgruppe:

Registrering er foretaget på følgende bygningsdele:

(12)   Sokler

(21)   Ydervægge
(22)   Indvendige vægge
(27)   Tag

(31)   Vinduer, udv. døre og baldakiner
(32)   Indvendige døre
(35)   Loft og overflader
(39)1 Køkkener
(39)2 Toilet/bad

(53)   VVS-anlæg i terræn
(52)   Afløb og sanitet
(53)   Brugsvandsanlæg
(56)   Varmeanlæg
(57)   Ventilation

(62)   El-anlæg

(99)1 Adgangsveje og friarialer
(99)3 Garage / Materialegård
(99)4 Beboerhuse / Center 1-4
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BeBYggelsen generelt:

rÆKKeHuse:

CenterBYgninger:

BoligtYper:

følgende Boliger er 
Besigtiget:

Morbærhaven består af 1063 ungdomsboliger i rækkehuse hhv. 1 
og 1½ etage samt 4 centerbygninger indholdende administration, 
beboerfaciliteter samt garagebygning/materialegård.
Bebyggelsen har adgangsveje og parkering i bebyggelsens rand 
og et net af fodgænger- og cykelstier, som forbinder boligerne i et 
sammenhængende bilfrit område. Bebyggelsen indeholder fælles 
haveområder mellem boligrækkerne og store sammenhængende 
friarealer. 
    
Der er tre typer boliger: boliger med lavt tag, boliger med hems og 
sammenbyggede boliger med indvendig indgang. Boligerne varierer 
i størrelse med nettoareal for en 1-værelses bolig på 25,2 m2, 1½- 
værelses bolig på 41,5 m2 og en 2-værelses bolig på 49,8 m2.
 
Byggeriet er oprindeligt opført med start i 1971 som et 
betonelementbyggeri med flade tage, hvor facaderne er opbygget af 
sandwichelementer og tage opbygget af flade trækonstruktioner med 
tagpapbelægning.

I 1993-1994 blev der udført forskellige renoveringsarbejder på 
rækkehusene. Renoveringsarbejderne omfattede i store træk:

- Etablering af bølgeeternittage med hældning
- Etablering af delvist udnyttede tagetager/hemse
- Beklædning af nye facader/gavle og dele af eksisterende facader/ 
gavle med plane eternitplader med forskellige farvemønstre samt med 
træbeklædning
- Renovering af udearealer
- Renovering af teknikrum
- Ændring af ventilationsanlæg
- Etablering af CTS-anlæg

De fire centerbygninger er i to etager og har et andet 
konstruktionsprincip end rækkehusene.   

Type 1&2: 746 stk.  1-rums boliger a 25,2 kvm (netto)
Type 3:  225 stk.  1½-rums boliger a 41,5 kvm (netto)
Type 4:  93 stk.   2-rums boliger a 49,8 kvm (netto)

Morbærhaven nr.: 18.62
Morbærhaven nr.: 18.66

saMMenfatning og KonKlusioner

Morbærhaven nr.: 10.42 (gulv i badeværelse, facadeparti/vinduer
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indeKliMa: SBMI har i marts 2011 gennem,gået og foretaget målinger i et antal 
typiske lejemål i Morbærhaven. 
Se bilag C / Skimmel-, termografisk- og PCB-undersøgelse / maj 2011

Fugt og temperatur blev målt med dataloggere i beboede lejemål samt 
i Morbærhaven 16-6 i perioden fra 17. marts til 4. april. 

Følgende blev observeret:
•	 Under	inspektion	blev	målt	forhøjet	vanddampoverskud	i	et	
eller	flere	rum	i	tre	ud	af	fire	beboede	lejemål	(≈	75	%	af	de	besigtigede	
lejemål).
•	 Logninger	af	hygrotermi	påviste	forhøjet	vanddampoverskud	
(>3,5	g/m3)	i	27-56	%	af	måleperioden	i	de	beboede	lejemål.	I	ubeboede	
lejemål sås intet vanddampoverskud.
•	 Der	sås	kuldebroer	i	alle	undersøgte	lejemål.	Betydende	
kuldebroer var primært lokaliseret ved betonydervægge langs gulv 
(alle typer lejemål), ved køkkenvinduer der støder op til gavl (type 3) 
lejemål samt ved loft og omkring vinduer på hems (type 2 lejemål). 
Disse kuldebroer indikerer alle latent fare for skimmelkolonisering 
under nuværende forhold.
•	 Der	blev	ikke	fundet	betydende	kuldebroer	i	relation	til	lofter	
eller letfacade i stueetage.
•	 Teoretisk	beregning	af	årlig	variation	i	vandaktivitet	indikerer,	
at hovedparten af de kuldebroer, der sås, kun vil give anledning til 
forhøjede vandaktiviteter såfremt vanddampoverskud i lejemålene 
overskider 3 g/m3.
•	 Der	kunne	konstateres	opfugtning	af	flisegulve	på	badeværelser	
samt pletvist opfugtning af nedre del af flisevæg i badeniche i alle 
lejemål, hvor dette blev kontrolleret.  Herudover sås ingen opfugtning 
af indvendige tunge bygningskonstruktioner.
•	 Der	kunne	konstateres	opfugtning	af	sokler	ved	alle	
kontrollerede lejemål.
•	 Der	kunne	måles	forhøjet	træfugt	i	to	lejemål	(≈33	%	af	
besigtigede lejemål).
•	 Der	blev	konstateret	skimmelvækstflader	i	to	lejemål	(≈33	%	af	
besigtigede lejemål). Af disse vækstflader skyldes den ene kuldebro på 
ydervæg. 
•	 Der	kunne	konstateres	skimmel	i	skunkrum	i	begge	
kontrollerede type 2 lejemål.
•	 Der	blev	konstateret	forhøjet	skimmelsporekoncentration	i	4	
lejemål	(≈66	%	af	besigtigede	lejemål).
•	 Der	blev	ikke	detekteret	skimmelsporekoncentrationer	i	
indeklimaet, som kan tænkes at give anledning til helsemæssige 
gener.
•	 Der	kunne	detekteres	utætheder	i	klimaskærm	(træk)	ved	
væg	langs	gulv	i	et	lejemål	af	de	seks	lejemål	(≈15	%	af	besigtigede	
lejemål).

saMMenfatning og KonKlusioner
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KonKlusion Efter gennemgang af gårdhavehuse i Morbærhaven, Albertslund, kan 
følgende konkluderes:
Logninger af temperatur og fugt i boligerne påviste forhøjede 
vanddamps-koncentrationer	(>	3,5	g/m3)	i	27-56	%	af	måleperioden	i	de	
beboede lejemål og i to ud af fire beboede lejemål sås et gennemsnitlig 
vanddampoverskud højere end 3 g/m3. Disse observationer indikerer, 
at ventilation i lejemålene ikke står mål med fugtbelastningen af 
boligerne.
Der blev ikke konstateret generelle opfugtninger af vægge og træværk, 
som kunne indikere fugttilførsel via utæt klimaskærm. Det høje 
fugtniveau i boligerne antages derfor at være beboerbetinget.

Termografering viste stor variation af isoleringsgraden i ydervægge. 
Generelt var centrale vægflader, i skimmelmæssig henseende, 
acceptabelt isoleret. På betonydervægge langs gulv sås ofte udtalte 
kuldebroer. Dette medfører lejlighedsvist mindre vægpartier, som 
var kolde nok til at understøtte skimmelvækst, ved de aktuelle 
vanddampskoncentrationer. Kuldebroer ved vindueslysninger i 
2-værelses gavllejemål var ligeledes kolde nok til at understøtte 
skimmelvækst. Herudover sås udtalte kuldebroer omkring enkelt 
vinduer samt ved loft på hems i 1½ værelses lejemål. På ydervægge 
langs lofter i stueplan sås kun mindre udtalte kuldebroer, som ikke 
umiddelbart er betydende i skimmelmæssig henseende. Der blev ikke 
fundet betydende kuldebroer i relation til letfacade i stueetage.

Fugt i tunge konstruktioner sås kun i relation til badeværelser. Her 
sås ofte opfugtning af gulve samt lejlighedsvist opfugtning på nedre 
del af flisevæg i badeniche. Fugten i disse konstruktioner skyldes 
sandsynligvis ukorrekt opbygning af afløb samt evt. fugeskader. 
Udvendigt sås opfugtning af sokler. Opfugtningen skyldes sandsynligvis 
manglende sokkelisolering
Opfugtning af træværk sås primært ved vindueskarme på hems i 
1½-værelses lejemål. Omkring disse vinduer sås også kuldebroer. Der 
er således indikation på at tætning mellem letfacade og vinduer er 
mangelfuld/utilstrækkelig. 

Kondensproblemer og skimmelvækst kunne konstateres i bunden af 
mange vinduer i byggeriet. Isoleringsgraden af ruderne er således 
utilstrækkelig set i forhold til fugtbelastningen af boligerne.
Skimmelvækst på vægge blev konstateret to steder. Dels sås i et enkelt 
lejemål problemer med skimmel på væg i bruseniche (indervæg), 
hvilket skyldes at flisebeklædning ikke dækker den øverste del af 
væggen, som ikke er fugtsikret. 
På ydervægge sås skimmel i relation til køkkenvindue i 2-værelses 
gavllejemål. Skimlen skyldes her en udtalt kuldebro langs vindue. 
I skunkrum i 1½-værelses lejemål sås betydelige skimmelarealer 
(>>1m2). Dette skyldes øjensynligt høj luftfugtighed i skunkrummet. 

saMMenfatning og KonKlusioner
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(1.) BYgningsBasis:

(2.) priMÆre              
BYgningsdele:        

(12)  sokler:
Generelt rimelig pæne dog med små lokale pudsafskalninger. Visse 
steder er soklen opfugtet pga. dårligt fald i regnvandsrender og 
omkring afvandningsriste. Soklerne er udført uden kuldebrosisolering.

afhjælpning:
Regnvandsrender og afvandningsriste bør eftergås og renses for 
blade og affald. Der bør eventuelt overvejes en anden udførelse af 
afløbssystemet for regnvand.

Det anbefales at forbedre soklerne med f.eks drænplade og 
efterisolering

(21)   Ydervægge
- tunge ydervægge af sandwichbetonelementer: 
Facaderne har enkelte steder rustløbere, men der ses ikke 
afskalninger. Rustaftagningerne skyldes sandsynligvis, at 
karbonatiseringen enkelte steder har nået armeringen,  eller der er 
enkelte jernholdige sten i tilslagsmaterialerne. 
 
afhjælpning:
Da der ikke er tegn på større skader, er betonelementerne ikke 
undersøgt yderligere. Skaderne foreslås afhjulpet og det bør 
overvejes enten at efterisolere facaderne udvendigt eller udføre en 
karbonatiseringshæmmende malingsbeskyttelse af facaderne.

- lette galvydervægge med træbeklædning:
Beklædning er monteret som arkitektoniske elementer for 
efterisolering af gavle. Træbeklædningen fremstår som malet og 
er generelt i rimelig stand. Der forekommer dog råd ved vandrette 
placerede lister.

afhjælpning:
Grundet omfanget af råd og omfattende vedligeholdelsesarbejde i form 
af løbende malerbehandling, anbefales det at udskifte træbeklædning 
med nyt vedligeholdelsesfrit materiale. 

- lette ydervægge med eternitbeklædning:
Flere steder er  der konstateret revnede, kraftigt tilsmudsede og 
falmede eternitpladebeklædninger, særligt på de boliger, hvor taget 
ikke har udhæng.

afhjælpning:
Grundet omfanget af revner i beklædninger anbefales det at nedtage 
eksisterende beklædning og udskifte den med en ny let, ventileret 
beklædning.

BeMÆrKninger til BYgningsdele
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(2.) priMÆre              
BYgningsdele:    

(22)   indvendige vægge:
- Ingen bemærkninger/generelt i pæn stand.

(27)   tagkonstruktion:
Taget er udført med bølgeeternitplader - 1. generation af den nye 
asbestfri plade.

I dag har taget nået en alder af 15-16 år, og pladekanter og bølgetoppe 
er kraftigt nedbrudt og så svage og skøre, at det må betegnes som 
kritisk. Der forekommer jævnligt huller og afbrækkede hjørner af 
eternitpladerne. Ved disse skader ses ofte vandindtrængning på taget 
og fugttegn på trækonstruktioner.

Boliger med lavt tag:
Gitterspærene, samt lægter og limtræsbjælker er sunde, og ventilation 
af tagrummene synes at fungere tilfredsstillende med undtagelse af 
ventilation i kip.

Krydsfiner har fugttegn og høj fugtighed ved tagkip. 

Boliger med højt tag og sammenbyggede boliger:
Tagene er udført som paralleltage med tagkassetter.

I skunkrummene er der flere steder konstateres høj fugtighed på 
underside krydsfiner, samt forekomster af skimmelsvampbegroninger. 

afhjælpning:
Til trods for tagpladernes kritiske tilstand er omfanget af registrerede 
utætheder på nuværende tidspunkt begrænset, men der må forventes 
en voldsom acceleration af utætheder i tagene, samt en større 
forekomst af skimmelsvamp inden for de næste år.

Derfor er en snarlig gennemgående tagrenovering af hele bebyggelsen 
nødvendig, inden tagpladernes tæthed for alvor begynder at 
svigte. Ved tagudskiftning skal der ved samme lejlighed foretages 
skimmelsvamp og fugtudbedring i tagkassetternes krydsfiner 
og evt. skader i kassetterne, samt af asfalteringen på oversiden. 
Forbedring af ventilationen af tagkonstruktionen udføres samtidig med 
konstruktionernes opretning.

Det anbefales desuden, at tagrender og tagnedløb udskiftes, da disse 
er generelt udtjente. 

BeMÆrKninger til BYgningsdele

De udvalgte bygningsdele i klimaskærmens undersøgelse er 
gennemgået i et omfang, så TI har kunnet beskrive et generelt 
billede af konstruktionen/beklædningen og tilstande. Omfang og 
fremgangsmåde er nærmere beskrevet i TI’s rapport.
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(3.) KoMplett. 
BYgningsdele:

(31)   vinduer, udv. døre og baldakiner.
Ved gennemgang af vinduer blev der kun konstateret meget begrænset 
råd eller svamp i karm og rammer. Vinduer er generelt i god stand, 
men udført i en utidssvarende konstruktion og med utilfredsstillende 
isoleringsevne, samt ringe tætning mellem karm og ramme.

afhjælpning:
Det foreslås, at udskifte vinduerne i forbindelse med renovering af den 
samlede klimaskærm.

(32)   indvendige døre
Glatte, finerede døre er generelt i god stand, dog er døre til 
badeværelset på indvendig side hårdt angrebet af fugt, hvilket i mange 
tilfælde er forsøgt afhjulpet med en monteret plastplade. Bundstykker, 
karme og gerigter er ligeledes meget opfugtet.  

afhjælpning:
Det anbefales, at døre til badeværelser udskiftes til vådrumsdøre.

(33)   gulve og overflader
Parketgulve udlagt på strøer. Parketgulvene fremstår generelt i god 
stand. 

(35)   loft og overflader
I opholdsrum er der bræddelofter, i gang og badeværelser er der 
monteret dæmpaplader (metalplader) - ingen bemærkninger. 

(37) tage, tagrender og nedløb
Tagrender og nedløb af plast er udtjente og bør udskiftes til zink.

(39)1 Køkkener
Fast inventar er generelt i pæn stand. 

(39)2 toilet/bad
Sanitet, inventar, fliser og klinker fremstår generelt i pæn stand. 
Gulvbelægning af støbte kunststofmarmorfliser og hvide vægfliser 
opsat til en højde på 1,6 meter og med væv på resten af vægoverfladen. 
Alle vandrette og lodrette fuger udført som cementfuge. Der er ikke 
udført vådrumsmembran i forbindelse med vægge og gulve.
 
Der er konstateret fugtskader på væv ved bruseniche. På 
badeværelsesgulve er der i enkle badeværelser konstateret bagfald 
mod afløb. Gulvafløbenes udtidssvarende opbygning har medført 
synlige fugt- og lugtgener.

BeMÆrKninger til BYgningsdele
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(3.) KoMplett. 
BYgningsdele:

(5.) vvs-anlÆg:

afhjælpning:
Det foreslås, at der opsættes vægfliser helt til loft ved bruseniche. På 
badeværelser med bagfald mod afløb foreslås det at ophugge klinker 
og afretningslag samt nederste fliserække på vægge og etablere nyt 
afretningslag med vådrumsmembran op ad væggen. Ved omlægning 
af gulve ændres afløbet til rustfrit afløb med krave for membran og 
aftagelig rist.

(50)   vvs-anlæg i terræm
Ved gennemgang og samtale med driften er der ikke registreret 
problemer, som kræver afhjælpning.

afhjælpning:
Intet behov.

(52)   afløb og sanitet
Det er ikke muligt visuelt at vurdere tilstanden af gulvafløbene og i 
hvilket omfang, der findes utætheder. Det må derfor anbefales, at der i 
udvalgte boliger udføres en destruktiv undersøgelse for at kontrollere, 
om der er skader under afløbene.

afhjælpning:
Såfremt det findes sandsynligt, at der opstår vandskader i forbindelse 
med gulvafløbene, må det anbefales at ophugge disse og montere nye, 
som skal udføres efter nugældende regler. 
Spørgsmål om evt. udskiftning af gulvafløb skal vurderes i 
sammenhæng med eventuelt behov for etablering af ny gulv- og 
vægbeklædning med membran, efter nugældende regler.

(53)   Brugsvandsanlæg
Det blev over for os oplyst, at der fra tid til anden har været 
turbulenskorrosion i kobber til vandinstallationer skjult over 
køkkenskabene i boligerne. Forholdet er undersøgt af Dansk 
Teknologisk Institut, som er nået frem til den konklusion, at det 
skyldes manglende afgratning af kobberrørene ved overskæring.

afhjælpning:
Problemets omfang med turbulenskorrosion gør, at det må anbefales 
at gennemføre forebyggende udskiftning af de pågældende samlinger, 
således at fremtidige utætheder af denne type undgås.

BeMÆrKninger til BYgningsdele
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(5.) vvs-anlÆg:

(6.) el- & MeKanisKe 
anlÆg:

(56)   varmeanlæg
I forbindelse med radiatorbænk langs facaderne fremføres varmerør 
hhv. fremløb og returløb under konvektorerne. Disse varmerør er 
forsynet med nogle samlemuffer, som tillader en længdemæssig 
tilpasning under montagen. Noget kunne tyde på, at de er monteret 
som en form for ekspansionsmulighed. En sådan anvendelse er 
produktet ikke beregnet til, idet tætningsringene af gummi (kunststof) 
ikke er holdbare nok. Dette medfører, at der fra tid til anden opstår 
lækager, som måske først opdages, når skaden har udviklet sig til 
noget større.

afhjælpning:
Det anbefales at udskifte ekspansionsstykkerne til en anden løsning, 
som er beregnet for en vedvarende bevægelse som følge af termisk 
ekspansion i frem- og returløb.

(57)   ventilation
Placeringen af filterkasse og kontrolventil i 2-rums boligerne 
medfører, at det er vanskeligt at nå op i emfanget og demontere 
komponenterne for rensning.
Der er fra tid til anden konstateret kondensvand i udsugningssystemet, 
således at vandet drypper ud ved emfanget. Det er over for os oplyst, 
at der er anvendt uisolerede flexslanger fra kontrolventilerne over 
køkkenskabene op til de langsgående udsugningskanaler i loftrummet. 
I toiletter/badeværelser, er kontrolventilerne skjult over det nedhængte 
loft. Dette medfører, at beboerne ikke selv kan rense/rengøre disse 
regelmæssigt, som der er behov for.

afhjælpning:
Kondensvandet opstår efter al sandsynlighed i flexslangerne, hvorfor 
disse anbefales udskiftet til præisolerede flexslanger.
I forbindelse med evt. renovering af køkkener og ventilationsanlæg bør 
det overvejes at udskifte emfangene og filterkasserne til en løsning, 
som dels opfylder nugældende krav i BR08, dels vil gøre det mere 
enkelt at foretage regelmæssig rensning af filtre m.v.
I toiletter/badeværelser må det anbefales, at kontrolventilerne 
flyttes ned i det nedhængte loft, således at det bliver muligt at rense 
kontrolventilerne uden at skulle demontere loftet.

(62)   el-anlæg
Driften oplyser, at anlæggene er i orden, og at man ikke har 
bemærkninger.

afhjælpning:
Intet behov.

BeMÆrKninger til BYgningsdele
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(9.) fÆllesgruppe: (99)1 adgangsveje og friarealer
Friarealer, stier og adgangsveje i bebyggelsen er godt vedligeholdt 
og tager sig pæne og ordentlige ud. Adgangsveje imellem boligerne 
sammen med regnvandsrenderne nævnt i pkt. 12 - sokler er ikke i 
byggeteknisk tilfredsstillende stand. 
Belysning fremstår mangelfuld ved friarealer og stier, hvorimod 
adgangsveje imellem boligerne er godt belyst. Fælleshaverne fremstår 
idag meget forskellige, hvor de nogle steder er svært fremkommelige 
og andre nydelige samt vedholdte.
Containerskurene er misvedligeholdt, med mosdannelser og råd i 
træværk. Affaldsfaldskabene er funktionelle og vedligeholdte, dog 
utidssvarende mht arbejdsmiljø.

afhjælpning:
Der er behov for en gennemgang af belysning for at vurdere, om man 
skal supplere det eksisterende.
Adgangsvejene imellem boligerne skal indtænkes i en helhedsløsning 
mht. løsning af belægning, afvanding og dagrenovation. Det foreslås at 
reducere omfanget af meget vedligeholdelseskrævende materialer.

(99)2 Beboerhuse / Center 1-4
Centrene er opført med sandwichbetonelementer delvist beklædt med 
eternit facadeplader i stueetagen. Øverste etage er opført som en let 
konstruktion beklædt med eternitfacadeplader. Taget er udført med 
bølgeeternitplader som øvrig bebyggelse.

Taget er som på resten af bebyggelsen, meget nedslidt. Centrenes 
facader fremstår i pæn stand, der er ikke observeret revner og kun 
lidt tilsmudsning af facadeplader. Betonelementer fremstår lettere 
tilsmudset.

afhjælpning:
Bølgeeternittaget er i så dårlig stand, at det bør udskiftes.

(99)3 garage/Materialegård
Materialegården er opført med sandwichbetonelementer beklædt med   
krydsfinerplader i bunden og med vandret træbeklædning i toppen. 
Taget er udført med bølgeeternitplader som øvrig bebyggelse.
 
Taget er som på resten af bebyggelsen, meget nedslidt. 
Materialegårdens facader fremstår i pæn stand, der er ikke observeret 
nogen skader på facadebeklædningen. 

afhjælpning:
Bølgeeternittaget er i så dårlig stand, at det bør udskiftes. 

BeMÆrKninger til BYgningsdele
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BYgningsdelsoversigt

(1.) BYgningsBasis:

(2.) priMÆre              
BYgningsdele:        

(3.) KoMplett. 
BYgningsdele:

(5.) vvs-anlÆg:

(6.) el- & MeKanisKe 
anlÆg

(9.) fÆllesgruppe:

Følgende bygningsdele er blevet gennemgået under 
Tilstandsvurderingen, de fremhævede bygningsdele blev yderligere 
gennemgået under nærværende Supplerende undersøgelser:

(12)   Sokler/Terrændæk

(21)   Ydervægge
(22)   Indvendige vægge
(27)   Tagkonstruktion

(31)   Vinduer og udv. døre
(31)   Hoveddøre og baldakiner
(32)   Indvendige døre
(33)   Gulve og overflader
(35)   Loftoverflader
(37)   Tage - Isolering og tagbelægning
(39)1 Køkkener
(39)2 Toilet/bad

(50)   VVS-anlæg i terræn
(52)   Afløb og sanitet
(53)   Brugsvandsanlæg
(56)   Varmeanlæg
(57)   Ventilation

(62) EL-anlæg

(99)1 Adgangsveje og friarealer
(99)2 Beboerhuse/Center 1-4
(99)3 Garage/Materialegård

BYgningsdelsKort
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Konstruktion:
Terrændæk er støbt som en insitustøbt kontruktion liggende med 
o.k.170-200mm over færdigt terræn. Sokkelkonstruktion er altså 
en del af terrændækket. Terrændækket er isoleret på overside af 
dækket, og der er ikke nogen kuldebrosisolering i soklen under 
sandwichbetonelementerne. 

tilstand:
Generelt rimelig pæne, dog med små lokale pudsafskalninger. Visse 
steder er soklen opfugtet pga. dårligt fald i regnvandsrender og 
omkring afvandningsriste. Om den mangelfulde kuldebrosisolering har 
medført fugtproblemer kræver supplerende undersøgelser.

Konklusion:
Regnvandsrender og afvandningsriste bør eftergås og renses for blade 
og affald. Ændring af rendesystemet bør overvejes. Det kan overvejes 
at nedlægge renden, eller afdækkes renden med en gennemgående, 
perforeret plade. Under pladen i terræn kan etableres dræn, som leder 
afvanding til regnvandssystemet.

Da soklen er en del af regnvandsrenden og pga. af manglende 
kuldebrosisolering i knudepunktet - sokkel, væg og terrændæk, 
anbefales det at forbedre soklerne med f.eks platonplade og 
efterisolering. Fremtidige løsning af soklerne bør ses som et led i en 
samlet renovering af klimaskærmen.

Eksempel på insitustøbt sokkel ved 
regnvandsrende. 

BYgningsdelsKort
(12) soKler/terrÆndÆK
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Konstruktion:
Sandwichbetonelement 245mm - 60mm formur, 60mm mineraluld og 
125mm bagmur. 

tilstand:
Generelt er betonelementerne i pæn stand. Elementerne fremstår 
dog misfarvede med opfugtning i bunden samt med enkle rustløbere. 
Sanwichbetonelementerne, der ikke er isoleret, fremstår med uheldige 
store kuldebroer på udsatte steder.

Konklusion:
Facaderne kan enten afrenses for smuds og algebegroning, med 
efterfølgende karbonatiseringsbremsende malerbehandling, eller 
efterisoleres og beklædes med ny, let klimaskærm. 

Som led i en renovering af den samlede klimaskærm, bør en 
efterisolering af facaderne, afsluttet med ny beklædning, overvejes.

(21) YdervÆgge
tunge ydervægge:

Typisk eksempel på indgangsfacade ved kollegieboliger

Tilsmudsede betonelementer ved gavle

Eksempel på indgangsfacade mod stisystem. 

Misfarvede betonelementer ved indgangs- 
facaderne. 

BYgningsdelsKort
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Konstruktion:
- Gavle med træbeklædning
- 45x68mm, vandret listebeklædning
- 8mm facadeplade (kun ved cykelskure)
- 9mm afstand
- 19x95mm, lodret 1 på 2 træbeklædning
- 100mm isolering / skeletkonstruktion
- 245mm eksist. sandwich-betonelement

Der er monteret træbeklædning og lister på gavlenes betonfacade som 
arkitektonisk element og efterisolering af gavle mod boligerne, dog 
ikke mod teknikrum. Træbeklædningen er malet.

tilstand:
Grundet omfanget af råd og omfattende løbende vedligeholdelses-
arbejde med malerbehandling anbefales det at udskifte træbeklædning 
med nye, mindre vedligeholdelseskrævende materialer.

Gavlpartier med  1 på 2 træbeklædning

Eksempel på endegavl af 1½ etageboliger, med træ og eternitbeklædning.

Rådskade på listebeklædningen

BYgningsdelsKort
(21) YdervÆgge
lette ydervægge med bræddebeklædning:
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(21) YdervÆgge
lette  ydervægge i gavle med eternitbeklædning:

Nedenfor ses eksempler på revnedannelser i 
eternitbeklædningsplader

Facade med eternitbeklædning

Konstruktion:  
Lette galvydervægge i tagskonstruktion
- 8mm facadeplade
- 5mm EPT-gummilag
- 19x50/100 forskalling pr. 600mm
- 45x95mm stolper
- 19x50mm lister for fastholdelse af vindspærre
- Vindspærre
- 95mm mineraluld
- 38x95mm stolper
- 12mm krydsfiner
- 45mm isolering / reglar
- 12mm krydsfiner
- 13mm gipskartonplade

tilstand:
Eternitbeklædningen flækker og revner i stort omfang. Dette 
kan skyldes vridning og bevægelser i vægkonstruktionen, men 
er sandsynligvis et svigt som følge af, at eternitpladerne er 1. 
generationsplader uden asbest.
Inden udskiftning af beklædningen påbegyndes, bør det undersøges, 
om der fortsat sker bevægelser i konstruktionen.

Konklusion:
Grundet det store omfang af revner i eternitbeklædningen anbefales 
det at udskifte den eksisterende beklædning med en mere robust og 
smudsafvisende facadeplade. Den underliggende konstruktion bør 
afstives og sikres mod utilsigtede statiske bevægelser. 

BYgningsdelsKort
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(21) YdervÆgge
lette  ydervægge i gavle med eternitbeklædning:

supplerende undersøgelser

Bemærkning til opbygningen.
Det yderste skelet, som bære pladerne , er udkraget inde fra 
elementbagvæggen, og det skal sikres, at den opbyggede konstruktion 
er fastholdt forsvarligt mod be-vægelser i såvel lodret  som vandret 
plan.
Der skal kontrolleres, at stolper nr. 4, kan optage vindbelastningen på 
gavlen.
Afslutningen i toppen mod trækassetterne skal kontrolleres for 
stabilitet, således at det bliver kontrolleret, at der ikke sker sætninger 
af det yderste skellet. Af samme grund skal understøtningen mod 
underliggende facade i stueetagen kon-trolleres.  
Der bør ligeledes foretages kontrol af, om forstærkningen 
af elementvæggen med profil nr. 8 er forsvarligt fastgjort, og 
dimensioneret for belastninger, der kan fo-rekomme 
Ved o vennævnte beskrivelse er de taget hensuntil, at det bærende 
skellet er stivt, i begge planer.
Efterfølgende skal der ved montering af de nye facadeplader afgives 
leverandør-garantier, som sikrer, at der bores tilstrækkelig store 
huller for korrekt montering, og samtidig sikrer, at leverandøren 
accepterer underlaget for pladerne.

almindelig gavl beklædning på lave bygninger.
Ved de oprindelige gavle er der ligeledes opbygget et skellet til bæring 
af facade-pladerne.
Som ved bygningerne ved hems skal denne konstruktion sikres mod at 
der opstår utilsigtede lodret og vandrette bevægelser.  

BYgningsdelsKort
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Konstruktion:
Lette ydervægge i tagkonstruktion
- 8mm facadeplade
- 5mm EPT-gummiunderlag
- 19x50/100 forskalling pr. 600mm
- 13mm gipskarton
- 45mm mineraluld/krydslægning
- Dampspærre
- 9mm krydsfiner
- 95mm mineraluld
- 38x95mm stolper
- 9mm GU-plade

Denne lette ydervæg findes i de boliger som har hems eller i 
dobbelthusene som isoleret konstruktion og uisoleret i de øvrige 
boliger.

tilstand:
Eternitbeklædningen er generelt i pæn stand på facadesiderne, der 
vender mod græsarealerne mellem husene.  

Konklusion:
Det vil ikke være nødvendigt af byggetekniske årsager at skifte 
eternitbeklædningen mod græsarealerne, men det kan evt. blive 
aktuelt i forbindelse med en helhedsløsning i udformningen af nye 
tage og facader.

I tagudhænget på husene er der etableret adgang for inspektion 
af tagrummene og servicering af ventilationsanlæggene. 
Adgangsmulighederne er i dag dårlige, og en forbedring vil være en 
fordel for den daglige drift.

Eksempel på samling af eternitbeklædning

Eksempel på eternitbeklædning ved udhæng. 

BYgningsdelsKort

Facade med eternitbeklædning. Vandrette trælister i stueetage er løse og misvedligeholdte

(21) YdervÆgge
lette  ydervægge med eternitbeklædning:
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Konstruktion:
Brandvæg:
- 13mm gipskartonplade
- 12mm krydsfiner
- 45mm rigler
- 45mm mineralduld
- 39mm luftspalte
- 12mm krydsfiner
- 13mm gipskartonplade

Denne brandvæg findes i de boliger som har hems.

Indvendige vægge:
- 100mm betonelementvægge. 

tilstand:
Fremstår i fin stand, ingen bemærkninger

(22) indvendige vÆgge
BYgningsdelsKort
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Foto  ud over Morbærhavens tage

Ovenfor: eksempeler  på kant afskallinger

generelt:
Tagbelægningen er B5 Eternitbølgeplader, (1.generation af den nye 
asbestfri plade) med 2-delt bølget rygning, oplagt på lægter.

Konstruktion i eksisterende tagkonstruktion (350mm):
- 2 lag tagpap
- 13mm krydsfiner
- 50x100 opskalkning
- 90x175 trækonstruktion
- 50mm batts
- 50mm pladebatts
- Sort folie
- 19mm profilerede ru brædder

Konstruktion i enkelthuse med lavt tag:
- Eternitbølgeplader B5, h=42mm
- 35x56mm lægter
- Gitterspærfag (14

o
) 

tagkassetter
- 16mm krydsfiner
- 195mm mineraluld/ribber
- Dampspærre
- 45mm lægter
- 13mm gipskartonplade

Konstruktion i enkelthuse med hems:
- Eternitbølgeplader B5, h=42mm
- 35x56mm lægter
- Tagkassette (14-16

o
)

- Vægkassetter

Konstruktion i enkelthuse med hems og dobbelthuse:
- Eternitbølgeplader B5, h=42mm
- 35x56mm lægter
- Tagkasse over gang
- Halvt spærfag (14-16

o
)

Bolig med hems - eternittag (her med 
tagrende)                

Ovenfor: eksempel på afskalling på bølgetop

BYgningsdelsKort
(27)  tagKonstruKtion
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tilstand:
I januar 2007 foretog Birch & Krogboe en undersøgelse af tagpladernes 
tilstand.

Det blev konstateret, at bølgeeternitpladerne er under nedbrydning. 
Der forekommer begroninger, misfarvning og plader, der afskaller 
i flager, samt huller og afbrækkede hjørner, hvilket resulterer i 
vandindtrængning på tagene og fugttegn i trækonstruktioner. 

Tagrummene er godt ventileret i husene med gitterspærfag, 
træfugtigheden	i	konstruktionstræet	ligger	på	10-18%,	imens	den	er	
16-20%	i	krydsfineren	omkring	kip.

I tagrummene i husene med tagkassetterne er der konstateret 
forekomster af skimmelsvampbegroninger på underside krydsfiner og 
målt	høj	fugtighed	i	træet,	på	16-20%.

Umiddelbart kan fugtindtrængningen skyldes utætheder i taget p.g.a. 
bølgeeternittens tilstand, samt utilstrækkelig påføring af asfalt på 
krydsfiner samlingerne af tagkassetterne. Fugtskaderne kan desuden 
skyldes indtrængning af fugt fra boligerne til tagrummet p.g.a. 
mangelfuld dampspærre og ventilation. Der har ikke været foretaget 
indvendige undersøgelser af tagkassetterne, dette bør foretages i 
forbindelse med tagrenoveringen.

Konklusion tagbeklædning:
Til trods for, at omfanget af konstaterede utætheder p.t. er begrænset, 
har afskalningerne udviklet sig i et sådant omfang, at der inden for 
de nærmeste år må forventes en voldsom acceleration af utætheder 
i tagene. Der bør derfor foretages en gennemgående tagrenovering 
af hele bebyggelsens tage. Det anbefales, at der samtidig etableres 
tilstrækkelig udhæng på tagene, så facader beskyttes.

Som supplerende tiltag skal medtages, at samlinger i krydsfineren 
skal sikres med udvidet strimling. I husene med hems skal 
nedlæggelse af pulterrummene overvejes, eller der skal sikres 
en diffusionstæt adgang med korrekt placeret membran og 
komprimerede tætningslister.

I forbindelse med udskiftning af tagpladerne skal der ved udsatte 
konstruktioner sikres, at der er indbygget tilstrækkelig ventilation i 
løsningerne.

Det anbefales desuden, at tagrender og tagnedløb udskiftes generelt, 
da disse er udtjente. 

Eksempel på defekt plast tagrende.

Eksempel på udluftningsventiler i skunkrum.

Mørke skjolk der der kan stamme fra kuldebro 
ved ovenliggende drager.

BYgningsdelsKort
(27)  tagKonstruKtion
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supplerende undersøgelser

Konklusion tagbeklædning:
Bebyggelsens eternittage er under accellererende nedbrydning og 
der kan forventes, at tagbeklædningen må udskiftes inden for en 
overskuelig fremtid. Teknologisk Institut (TI) har undersøgt 3 tagplader 
i laboratorium og fundet, at pladerne af type B5 viste tydelige tegn på 
nedbrydning af bølgetoppene.
De undersøgte plader blev undersøgt for vandtæthed og brudstyrke. 
Vandgennemtrængningen blev registreret efter 24 timer, hvilket 
betyder at pladerne bestod prøvning for vandtæthed. Brudstyrken er 
dog vurderet til at være ca. en fjerdedel (ca. gennemsnitlige 1000N/m) 
af det som en ny B5 fibercementplade efterlever som brudlast (4400 
N/m).

TI konkluderer i rapporten vedlagt som bilag, at:
”På baggrund af både besigtigelsen og laboratorieundersøgelserne 
vurderer vi eternitpladernes tilstand som værende meget dårlig. I 
princippet har tagpladerne ingen restlevetid.

Foretages der udskiftninger af enkelte tagplader, vil der være risiko for, 
at de omkringliggende plader beskadiges, og større udskiftninger kan 
blive nødvendige. Det vil derfor inden for en meget kort tidshorisont 
være nødvendigt at udskifte hele tagdækningen.”

Vedrørende nærmere beskrivelse af de supplerende undersøgelser 
vedr. eternittag- og -facadeplader, formål, metode, resultater m.m. 
henvises til rapporten fra TI.

BYgningsdelsKort
(27)  tagKonstruKtion
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                     ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER  
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generelt:
Boligerne har store vinduespartier ud mod græsarealerne, og små 
vinduer på indgangsfacaderne. 

Konstruktion/Badeværelsesvinduer:
Badeværelsesvinduet er udført som et sidehængt vindue af trækarme 
med enkeltslagsglas monteret i stålramme. Vinduet er monteret 
på indvendig side af formur i sandwichelement uden synlig fugen, 
formodenligt med EPDM-gummi mod fals og sålbænk i træ.

tilstand:
Generelt  fremstår alle vinduer i pæn stand, dog fremstår formuren 
omkring vinduerne med flere afskalninger, afbrækket beton og med 
synlig isoleringslag fra sandwichelementet.

Konklusion:
Generelt er vinduet ikke i en stand, der kan betegnes som kritisk, dog 
er de byggeteknisk utidssvarende. Det tilrådes at udskifte vinduerne, 
når afskalninger i elementet udbedres.

Ovenfor: Toiletvindue sidehængt af trækarme 
og stålramme med enkeltlagsglas

Ovenfor: Eksempel på træsålbænk.

Ovenfor: Eksempel på facadeelemet mod havesiden

Ovenfor: Eksempel vindue med EPDM-Gummi  
på anslagsrammen som tætningsliste.

BYgningsdelsKort
(31)   vinduer og udvendige døre:
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                     ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER  
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Konstruktion/øvrige vinduer:
Der er udført facadeelementer mod haven, samt ved køkkenet på 
indgangssiden. Elementerne er udført med karme og rammer i træ 
med bundglaslister i alu, sålbænkene i træ, termoruder af type 4-6-4. 
Der er anvendt 50mm isolering i brystninger/lukkede felter. Disse er 
beklædt af enten profilbrædder, klinkebeklædning eller eternit.

Køkkenvinduet er udført med glas i fastramme med termorude. De 
gående vinduer mod haven er udført som 1 stk topstyret vindue i 
stålramme med enkeltlagsglas og 1 stk. sidehængt i træramme med 
termorude. Det sidehængte vindue fungerer i dag som ”dør” til haven 
for mange af beboerne.

tilstand:
Generelt fremstår alle elementer mod haven i god stand, der er dog 
enkelte steder observeret bundlister og bundkarme med rådskader 
p.g.a fugt. Flere elementer på indgangssiden har været udsat for større 
rådskader, hvor det har været nødvendigt at udskifte dele af karmtræet 
mv. 

Konklusion:
Alle konstruktionerne må siges at være byggeteknisk og 
funktionsmæssigt utidssvarende med lav isoleringsevne i såvel 
glasset so, brystningerne. En udskiftning og funktionsændring kunne 
indtænkes som et led i en helhedsrenovering af klimaskærmen. I 
denne forbindelse foreslås det at ændre det smalle vindue mod have til 
en terrassedør.

Eksempel på opbygning af facadeelement med 
”dør” mod haven . 

Eksempel på vindue i facadeelement mod 
haven, stålramme med enkeltglas.

Eksempel på udbedring af rådangreb i facadeelement, 
mangelfuld isolering på 50mm

Eksempel facadelement i køkken termorude i 
fastramme. 

BYgningsdelsKort
(31)   vinduer og udvendige døre:
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Konstruktion af facadepartier/vinduer mod haverne:
Vindues/ og facadepartierne mod haverne er udført i uhensigtsmæssig 
konstruktion. Facadepartiens konstruktion, udover af at være 
utidssvarende isoleret, bærer tydelig præg af at være opfugtet i 
perioder. Facadepartierne er ikke udført efter tegningerne hvor afstand 
til tærren er ca. 1/3 del af det projekterede.
Nedenstående illustreres facadekonstruktionen fra bolig 10.42.

Vedrørende nærmere beskrivelse af de supplerende undersøgelser 
vedr. indeklimatiske forhold, formål, metode, resultater m.m. henvises 
til rapporten fra SBMI.

BYgningsdelsKort

masonitplade med alufolie

75mm mineralulds isolering

4mm fibercement vindplade

4mm fibercement malede facadeplade

(31)   vinduer og udvendige døre:
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Foto af facadeelement med gående vindue mod haven.

opBYgning af faCadeeleMent Mod Haven

BYgningsdelsKort

4mm fibercement vindplade 

afstand mod terræn dokumenteret til 50mm

75mm mineralulds isolering

gående vinduesramme udført i træ med  to-
lagsrude med oplukkelig parti i et-lagsrude

masonitplade med alufolie

(31)   vinduer og udvendige døre:
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(31)   Hoveddøre og BaldaKiner:

generelt:
Massive trædøre. Malerbehandlet med alu. sparkplade og bundstykke. 

Baldakiner af fibercementplade, ophængt i en trækonstruktion.

tilstand:
Hoveddøre fremstår i pæn stand - ingen bemærkninger. 

Baldakiner fremstår generelt i dårlig stand, meget tilsmudset 
og med mos-begroninger pga. ringe afvanding.

Konklusion:
De eksisterende baldakiner bør udskiftes til nye i en udformning, hvor 
funktion og geometri indgår i en helhedsløsning med tag og facader.

Eksempel på hoveddør med sparkplade og 
zinkinddækket bundstykke. 

Eksempel på baldakin over hoveddøre. Eksempel på baldakin med begroning af mos. 

BYgningsdelsKort

Eksempel på generel hoveddør. 
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Konstruktion:
Glatte, finerede døre.

tilstand:
Glatte, finerede døre er generelt i god stand. Dog er badeværelsesdøre 
på indvendig side hårdt ramt af opfugtning, hvilke i mange tilfælde 
forsøgt afhjulpet med en monteret plastplade. Bundstykker, karme og 
gerigter er ligeledes meget opfugtet.  

Konklusion:
Det anbefales, at der bliver monteret nye vådrumsdøre med 
vandbestandige gerigter og bundstykker. Øvrige døre er i fin stand.

Ovenfor ses glatfinerede indvendig dør

(32)   indvendige døre
BYgningsdelsKort

Ovenfor: badeværelsesdør med delvis 
beskyttet mod vand med plastplade.               

Ovenfor: badeværelsesdør helt beskyttet mod 
vand med plastplade.               
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(33)   gulve & overflader:

(35)  lofter:

generelt:

Konstruktion mod terræn:
- 22mm parketgulv
- 38x56mm. trykimp. strøer
- Opklodsning
- 50mm. mineraluld
- 100mm. beton

Konstruktion etagedæk:
- 22mm parketgulv
- 38x56mm. trykimp. strøer
- Opklodsning
- 185mm bjælkelag

tilstand:
Gulve fremstår generelt i pæn stand. Der blev ikke observeret tegn på 
fugtskader, knirken eller lign. 

Konstruktion i opholdsrum:
Bræddeloft - Generelt er brædderne i god stand, dog fremtræder 
de meget mørke. Det anbefales at foretage en transparent 
overfladebehandling med hvidpigmentering.

Konstruktion i gang og badeværelse: 
Dæmpa loftbeklædning - ingen bemærkninger.

tilstand: 
Loftet fremstår uden skader.

Konklusion: 
I loftet i badeværelset skal der udvikles en løsning, således at 
ventilationskanalen med tilhørende ventil kan føres igennem 
pladeloftet, for at det bliver muligt for den enkelte beboer selv at rense 
udsugningsventilen.

Afhjælpes over driften.

Eksempel gulvkonstruktion ved køkken. 

Eksempel på dampa loft i gang. 

Eksempel på bræddeloft i opholdsrum. 

Eksempel gulv og fodliste.

BYgningsdelsKort
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BYgningsdelsKort
(39)1 KøKKener:

Konstruktion:
Køkkenerne fremstår med det oprindelige inventar fra opførelsen af 
boligerne. 

tilstand:
Generelt er køkkenener funktionelle, dog fremstår de nedslidte efter 
mange års brug.  

Konklusion:
Køkkeninventar er fuldt ud funktionelt, hårde hvidvarer er generelt 
ikke  tidssvarende energimæssigt. Det bør overvejes at udskifte til 
energisparende hårde hvidvarer ved fraflytninger af beboere. 

Afhjælpes over driften.

Køkken i 2 værelses lejlighed

Køkkenet/håndvask, Emhætte over komfur
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BYgningsdelsKort
(39)2 toilet/Bad:

Konstruktion:
Badeværelser er udført med hvide 150x150mm vægfliser og væv 
på vægge.  Klinker på gulv. Gulvet er opbygget med ca. 100mm 
afretningslag udstøbt på 50mm isolering. Vægge og gulve er udført 
uden vådrumsmembran, og gulvafløb på badeværelserne er faststøbt i 
betondækskonstruktionen. Lodrette og vandrette fuger i samlingerne 
er udført som cementfuger.
 
tilstand:
Sanitet, inventar, fliser og klinker fremstår generelt i pæn stand. 
Gulvklinkerne i granit og hvide vægfliser, opsat til en højde på 1,6 
meter og med væv på resten af vægoverfladen. 

Der er konstateret fugtskader på væv ved bruseniche. På 
badeværelsesgulve er der i enkle badeværelser konstateret 
bagfald mod afløb. Afløb på badeværelserne er istøbt med 
betondækskonstruktionen. Denne byggetekniske løsning kan have 
resulteret i opfugtning af betondæk. 

Konklusion:
Det foreslås, at der opsættes vægfliser helt til loft ved bruseniche.
På badeværelser med bagfald mod afløb, foreslås det at ophugge 
klinker og afretningslag samt nederste fliserække på vægge og 
etablere nyt afretningslag med vådrumsmembran op ad væggen. Ved 
det nye afretningslag etableres der nyt rustfrit gulvafløb med krave for 
membran og aftagelig rist.

Det foreslås at foretage destruktivte indgreb omkring gulvafløb for 
at kunne fastslå, om afløbsopbygningen har medført fugtskader i 
betondækket. 

Hjørnesamling ved klinkegulv og flisevæg er 
generelt ikke udført med elastiske fuger. 

Gulvafløb istøbt i afretningslag uden 
forbindelse til rist. 

Opbrydning af badeværelsegulv mod 
terrændæk
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Konstruktion af gulve i badeværelserne:
Badeværelser er udført med hvide 150x150mm vægfliser og væv på 
vægge. 300x300mm sorte marmor-split klinker på gulv. Gulvet er 
opbygget med ca. 50mm armeret afretningslag udstøbt på 25-50mm 
polystyren samt et 80-100mm beton klaplag, under klaplaget er der 
udlagt en plastdampspærre på et opstampet gruslag. Vægge og gulve 
er udført uden vådrumsmembran, og gulvafløb på badeværelserne 
er faststøbt i betondækskonstruktionen. Lodrette og vandrette fuger i 
samlingerne er udført som cementfuger.
       
tilstand:
Sanitet, inventar, fliser og klinker fremstår generelt i pæn stand. 
Gulvklinkerne i marmor-split og hvide vægfliser, opsat til en højde på 
1,6 meter og med væv på resten af vægoverfladen.

Der er konstateret fugtskader på væv ved bruseniche. Afløb på 
badeværelserne er istøbt med betondækskonstruktionen. Denne 
byggetekniske løsning har resulteret i opfugtning af betondæk. Ved 
destruktivt indgreb d. 05-05-2011 i gulvkonstruktionen, blev det 
konstateret at slidlaget styrke var meget ringe. Det oprindelige 6mm 
armeringsnet var kraftigt korrodere, og fremstod nu med en reduceret 
dimension på ca. 2-3mm. Driften oplyste at gruslaget under klaplaget 
mange steder var sunket med op til 100mm. Det havde resulteret i, at 
rotter kunne passerer frit mellem boligerne under dækkonstuktionen.        

Konklusion:
Badeværelserne er ikke udført tidssvarende og opfylder ikke nutidens 
krav til vådrum. Det forslås at nedrive vægflise og klinkebeklædning 
samt ophugning af eksisterende dækkonstruktion. Etablering af ny 
dækkontruktion med korrekt stålgulvafløb med smøremembran og 
aftagelig rist. Vådrumsmembran med armeringsbånd iht. gældende 
anvisninger. Vægfliser på samtlige vægge og fliser føres helt til loft.  

Vedrørende nærmere beskrivelse af de supplerende undersøgelser 
vedr. indeklimatiske forhold, formål, metode, resultater m.m. henvises 
også til rapporten fra SBMI.

BYgningsdelsKort
(39)2 toilet/Bad:

hvide 150x150mm vægfliser og væv på 
vægge

300x300mm sorte marmor-split klinker 
på gulv

Gulvet er opbygget med ca. 50mm 
armeret afretningslag

afretningslaget er udstøbt på 
25-50mm polystyren samt et 
80-100mm beton klaplag

under klaplaget er der udlagt en 
plastdampspærre på et opstampet gruslag
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(39)2 toilet/Bad:
opBYgning af gulv i Badev;relser

300x300mm sorte marmor-split klinker 
på gulv

Gulvet er opbygget med ca. 50mm 
armeret afretningslag

afretningslaget er udstøbt på 
25-50mm polystyren samt et 

80-100mm beton klaplag

under klaplaget er der udlagt 
en plastdampspærre på et 

opstampet gruslag
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(50)   vvs-anlÆg i terrÆn:

Konstruktion (Kloak):
Kloakanlæg er traditionelt opbygget med ledninger for henholdsvis 
regn- og spildevand med tilhørende brønde i terræn. 
Tilstand:
Driften oplyser, at anlæggene generelt er i orden. Der er fejl og 
mangler ved anlæggene, som viser sig fra tid til anden, men ikke mere 
end, hvad der er sædvanligt for kloakanlæg. Hovedledningerne med 
tilhørende brønde er overtaget af Albertslund Kommune.
Det er ikke muligt umiddelbart visuelt at kontrollere anlæggenes 
tilstand yderligere. En mere dybdegående tilstandsvurdering kan 
gennemføres ved hjælp af en TV-inspektion.
Konklusion: 
Der er ikke behov for generel opretning af anlæggene. Vedligeholdelse 
udføres ad hoc, som problemerne opstår.

Konstruktioner (fjernvarme):
Fjernvarmeledninger i terræn er udført som traditionelle præisolerede 
ledninger i terræn. 

tilstand:
Fjernvarmeledningernes tilstand giver ikke anledning til bemærkninger 
fra driftens side. Det er ikke muligt visuelt at kontrollere anlæggenes 
tilstand yderligere. En mere dybdegående undersøgelse kan evt. 
gennemføres via en termografering på terræn for at få et billede af 
ledningernes isoleringsmæssige tilstand.

Hovedledningerne ejes af Albertslund Kommunale 
Fjernvarmeforsyning. Målerplacering medfører dog, at udgiften til 
ledningstabet i hovedledningerne ligger hos boligselskabet.

Konklusion:
Der er ikke behov for generel opretning af anlæggene. Vedligeholdelse 
udføres ad hoc, som problemerne opstår.

BYgningsdelsKort
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Konstruktion: 
Gulvafløbene i toiletter/badeværelser er afdækket med nogle specielle 
gulvfliser med huller. Fliserne passer i mål som de øvrige gulvklinker. 
Under flisen med huller findes et traditionelt gulvafløb i støbejern med 
rist. Mellem de 2 riste er selve opbygningen udført i pudset beton. 
Denne løsning var almindelig anvendt på tidspunktet for byggeriets 
opførelse, men løsninger er ikke længere tilladt pga risikoen for 
vandskade som følge af mikrorevner i beton-/pudslaget.
Vedrørende de øvrige afløbsinstallationer, er disse udført traditionelt 
dvs. med hhv. plastvandlås under køkkenvaske, der er i rustfrit stål 
samt porcelæns-WC og -håndvaske. 

tilstand:
Det er ikke muligt visuelt at vurdere tilstanden af gulvafløbene og i 
hvilket omfang der findes utætheder. Det må derfor anbefales, at der i 
udvalgte boliger udføres en destruktiv undersøgelse for at kontrollere, 
om der er skader under afløbene. 
De øvrige afløbsinstallationer giver ikke anledning til bemærkninger 
fra driftens side.

Konklusion:
Såfremt det findes sandsynligt, at der opstår vandskader i forbindelse 
med gulvafløbene, må det anbefales at ophugge disse og montere nye, 
som skal udføres efter nugældende regler. 
Spørgsmål om evt. udskiftning af gulvafløb skal vurderes i 
sammenhæng med eventuelt behov for etablering af ny gulv- og 
vægbeklædning med membran, efter nugældende regler.

BYgningsdelsKort
(52)   afløB & sanitet:
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(53)   BrugsvandsanlÆg:

Konstruktion:
Vandinstallationerne er udført traditionelt med udgangspunkt i 
teknikrum i gavlen af de enkelte bygningslænger. 
I teknikrum er opstillet rustfri stålvarmtvandsbeholdere med 
cirkulation på det varme brugsvand. 
Rørinstallationerne er fremført skjult over nedhængte lofter som 
kobberrør. Ud for køkkenvaskene, er rørene i 2-rums boliger trukket 
ned delvist skjult bag overskabene, dog således at de er synlige på 
den sidste lille strækning ned til blandingsbatterierne, og i 1-rums 
boliger trukket ned skjult bag vægbeklædningen til vaskeskabet, hvor 
hanerørene fra et bordmonteret blandbatteri er tilsluttet.
På toiletter/badeværelser er rørene trukket ned skjult i 
vægkonstruktionerne.
På toiletter/badeværelserne er anvendt et fælles blandebatteri for 
håndvask og bruser. Blandebatteriet er forsynet med lang svingtud.

tilstand:
I teknikrum har der været utæthed i forbindelse med tilslutningsfittings 
i galvaniseret stål til varmtvandsbeholderen. Prøve på det utætte rør 
har været fremlagt i forbindelse med besigtigelsen. Det er over for os 
oplyst, at der er tale om et enkeltstående tilfælde.
Under besigtigelsen af teknikrum blev der usikkerhed om, hvorvidt 
utætheden ved tilslutningen til varmtvandsbeholderen er en udefra 
kommende tæring eller en indefra kommende tæring. Der er 
forskellige tegn på, at 1 eller 2 automatiske luftudladere kan have 
været defekte og lækket vand ud over rørsystemet, evt. kan vandet have 
løbet ”skjult” inde i rørisoleringen.
Endvidere blev det over for os oplyst, at der fra tid til anden har 
været turbulenskorrektion i kobber til vandinstallationer skjult 
over køkkenskabene i boligerne. Forholdet er undersøgt af Dansk 
Teknologisk Institut, som er nået til den konklusion, at det skyldes 
manglende afgratning af kobberrørene ved overskæring. 
Vandinstallationerne er i øvrigt ikke tilgængelige for inspektion, hvorfor 
det ikke umiddelbart er muligt at vurdere tilstanden yderligere.

Konklusion:
Det skønnes ikke umiddelbart nødvendigt at udskifte alle de 
pågældende tilslutningsrør ved varmtvandsbeholderne over en kam, 
da der er tale om et enkeltstående tilfælde. Det anbefales at udskifte 
tilslutningerne løbende, såfremt der opstår flere utætheder af samme 
type.
Problemets omfang med turbulenskorrosion gør, at det må anbefales 
at gennemføre forebyggende udskiftning af de pågældende samlinger, 
således at fremtidige utætheder af denne type undgås.

Afhjælpes over driften.

Ovenfor ses køkkenarmatur

Ovenfor ses underside køkkenhåndvask

BYgningsdelsKort
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(56)   varMeanlÆg:

Konstruktion:
Varmeanlægget, baseret på fjernvarme, er opbygget traditionelt med 
blandeanlæg i teknikrum, hvorfra forsyningen er fremført skjult over 
de nedhængte lofter til de enkelte boliger. I den første bolig i rækken, 
er varmerør ført ned i gulv og ud til havefacaden, hvor rørføringen 
forløber skjult i radiatorbænken gennem alle boliger i den pågældende 
række. I boligerne er der monteret radiatorer i toiletter/badeværelser 
og konvektorer typisk under vinduerne i facaderne. I boliger med 1. sal, 
er der her anvendt Vandpan panelradiator langs facaden.

Eksempeler på rørføring skjult i radiatorbænk.        

BYgningsdelsKort
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(56)   varMeanlÆg:

tilstand:
I forbindelse med radiatorbænk langs facaderne fremføres varmerør 
hhv. fremløb og returløb under konvektorerne. Disse varmerør er 
forsynet med nogle samlemuffer, som tillader en længdemæssig 
tilpasning under montagen. Noget kunne tyde på, at de er monteret 
som en form for ekspansionsmulighed. En sådan anvendelse er 
produktet ikke beregnet til, idet tætningsringene af gummi (kunststof) 
ikke er holdbare nok. Dette medfører, at der fra tid til anden opstår 
lækager, som måske først opdages, når skaden har udviklet sig til 
noget større.

Konklusion:
Det anbefales at udskifte ekspansionsstykkerne til en anden løsning, 
som er beregnet for en vedvarende bevægelse som følge af termisk 
ekspansion i frem og returløb.

Afhjælpes over driften.

Eksempeler på panelradiator

BYgningsdelsKort
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(59)   ventilation:

Konstruktion:
Kontroludsugningsanlæg i boligerne er placeret i uudnyttet tagrum. 
Adgangen til disse rum er svært tilgængelig. Det sker gennem små 
udvendige loftlemme i tagudhænget.
Emfanget over komfur er i 2-rumsboligerne opbygget som en kasse, 
hvor der i toppen er monteret en filterkasse med en kontrolventil. I 
1-rums boliger er der intet emfang, men alene en filterkasse med 
kontrolventil, monteret i loftet foran overskabene over kogepladerne. 
Supplerende til udsugning i emfanget, findes der i 2-værelses 
lejligheder en kontrolventil inde i køkkenskabet.
I kanalsystemet er der indbygget et motorstyret spjæld, således at 
udsugningen i emfanget kan startes og stoppes efter behov. I lukket 
tilstand er der dog fortsat en basisudsugning. 
I toiletter/badeværelser, er kontrolventilerne skjult over det nedhængte 
loft. Dette medfører, at beboerne ikke selv kan rense/rengøre disse 
regelmæssigt, som der er behov for.

tilstand:
Det er oplyst, at udsugningsanlæggene renses ca. 1 gang årligt, 
hvorimod beboerne ikke renser kontrolventiler, men alene fedtfiltrene.
Det er ikke oplyst, hvornår ventilationsanlæggene sidst er indreguleret.
Placeringen af filterkasse og kontrolventil i 2-rums boligerne 
medfører, at det er vanskeligt at nå op i emfanget og demontere 
komponenterne for rensning.
Der er fra tid til anden konstateret kondensvand i udsugningssystemet, 
således at vandet drypper ud ved emfanget. Det er over for os oplyst, 
at der er anvendt uisolerede flexslanger fra kontrolventilerne over 
køkkenskabene op til de langsgående udsugningskanaler i loftrummet. 

Ovenfor ses lem for adgang til loftrum

BYgningsdelsKort
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(59)   ventilation:

Konklusion:
Kontrolventilerne bør overalt gennemgås for rensning, og efterfølgende 
bør der gennemføres en fornyet indregulering af anlæggene.
Kondensvandet opstår efter al sandsynlighed i flexslangerne, hvorfor 
disse anbefales udskiftet til præisolerede flexslanger.
I forbindelse med evt. renovering af køkkener og ventilationsanlæg, bør 
det overvejes at udskifte emfangene og filterkasserne til en løsning, 
som dels opfylder nugældende krav i BR08, dels vil gøre det mere 
enkelt at foretage regelmæssig rensning af filtre m.v.
I toiletter/badeværelser må det anbefales, at kontrolventilerne 
flyttes ned i det nedhængte loft, således at det bliver muligt at rense 
kontrolventilerne uden at skulle demontere loftet.

Nedenfor ses eksenbler på emfang i køkken

Eksenbler på emfang i køkken Eksenbler på emfang i køkken

BYgningsdelsKort
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(62)   el-anlÆg:

Konstruktion:
El-installationerne er udført traditionelt. I hver bolig findes en 
gruppetavle med måler, sikringer, hovedafbryder samt HPFI-relæ.

tilstand:
Driften oplyser, at anlæggene er i orden, og at man ikke har 
bemærkninger.

Konklusion:
Der er ikke behov for renovering m.v.

Eksempeler på el-tavle

BYgningsdelsKort
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generelt:
Friarealer i bebyggelsen er godt vedligeholdt og tager sig pæne og 
ordentlige ud. 

tilstand:
Området indeholder flere forskellige muligheder for at dyrke 
fritidsaktiviteter, så som fodbold, pentangue, basketball mv. Dog ligger 
dele af de øvrige store græsarealer ubenyttede hen, idet indretningen i 
sin nuværende udformning adskiller bygningerne, i stedet for at samle 
bebyggelsen.

Konklusion:
Med forholdsvis beskedne tiltag kunne de pænt store grønne arealer 
aktiveres yderligere for beboerne.

Nedenfor ses de grønne arealer i bebyggelsen, omkranset af rækkehusklynger.

BYgningsdelsKort
(99)1 adgangsveJe & friarealer:
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generelt:
De interne stier og veje, der fungerer som adgang til boligerne, er 
velholdte og tager sig pæne ud. 

tilstand:
Enkelte steder er der behov for opretning af stierne, hvor kantsten 
eller lignende har sat sig. Der er ikke yderlige behov for udskiftning af 
belægningen på de interne stier og veje.

Området fremstår underbelyst om aftenen, da der er for få 
lysarmaturer.

Konklusion:
Under pkt (12) - sokler, er der beskrevet behovet for at omlægge 
afvandingsrenden langs boligerne, og her vil der være behov for at 
indtænkte en helhedsløsning af belægningen, hvor adgangsforholdene 
og afvandingsmulighederne medtages.

Det foreslås ligeledes at supplere med ekstra belysning på interne 
veje og stier, hvor den nuværende belysning ved indgange til boligerne 
synes at være utilstrækkelig.

BYgningsdelsKort
(99)1 adgangsveJe & friarealer:
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generelt:
Haverne imellem boliger, kaldet ”fælleshave”, deles af beboerne, som 
har vindue mod haven. Beboerne benytter i dag vinduet i stuen som 
adgangsvej fra boligen til haven.

tilstand:
Fælleshaverne fremstår i dag meget forskelligt mht til vedligeholdelse, 
beplantning og anvendelse. Flere steder er haverne svært 
fremkommelige, andre steder fremstår de simpelt indrettet med græs 
som eneste begrønning. 

Konklusion:
For de fremtidige fælleshaver kunne man med fordel reducere 
antallet af rækværk, som kræver vedligeholdelse, arealer med 
græs, som skal slås og beplantning, som skal beskæres og istedet 
indtænke en helhedsløsning, hvor vedligeholdelsesmulighederne og 
-omkostningerne medtages, og adgangsforholdene for den enkelte 
beboer forbedres.

Det foreslås at etablere et mindre flisebelagt areal til hver bolig som 
udvendigt opholdsareal.

BYgningsdelsKort
(99)1 adgangsveJe & friarealer:
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generelt:
Affaldssortering er opdelt i små containerskure til daglig renovation og 
affaldsskabe til aviser/glas.

tilstand:
Særligt containerskurene fremstår i dag medtagne og 
misvedligeholdte. Der forekommer store mosdannelser på 
eternitbeklædningen og rådskader i træværket.

Affaldskabene er derimod bedre vedligeholdt, dog er der 
konstateret mosdannelser på toppen af skabe pga, manglende 
afvandingsmulighed.

Konklusion:
Der bør overvejes en mere funktionel løsning omkring 
affaldshåndtering. Der er megen drift og vedligeholdelse i den 
nuværende løsning med opdelt håndtering med affaldsskabe og 
containerskure. Den store mængde af træværk bør udskiftes med 
mere vedligeholdelsesfrie materialer og af arbejdsmiljø-hensyn bør 
man overveje at sammenlægge aviser, glas og dagrenovations i et og 
samme skur.

BYgningsdelsKort
(99)1 adgangsveJe & friarealer:
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generelt:
Cykelskurene er placeret for enden, af hver anden bygning. Der er 
plads til parkering af ca. 10 stk. cykler pr. cykelskur. Skurerne er 
aflåselige. 

tilstand:
Den bærende træskeletkonstruktion fremstår generelt i fin stand, 
skurerne bliver løbende vedligeholdt med malerbehandling. 
Trælisterne er der imod i dårlig stand. Der er mange steder observeret 
råd i trælisterne. 

Der blev ligeledes konstateret, at bølgeeternitpladerne er under 
nedbrydning. Der forekommer begroninger, misfarvning og plader der 
afskaller i flager, samt huller og afbrækkede hjørner.

Konklusion:
Det anbefales, at der på udvendige side af cykelskurer, bliver bedre 
beskyttet mod vejrlig. Det kan løses ved montering af mindre 
vedligeholdelseskrævende materialer. 
Bølgeeternit taget er i så dårlig stand, at det bør udskiftes.  

Det anbefales desuden, at tagrender og tagnedløb udskiftes, da disse 
er udtjente. 

BYgningsdelsKort
(99)1 adgangsveJe & friarealer:
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Konstruktion:
Centrene er opført med sandwichbetonelementer delvist beklædt med 
eternitfacadeplader i stueetagen. Øverste etage er opført som en let 
konstruktion beklædt med eternit facadeplader. Taget er udført med 
bølgeeternitplader som øvrig bebyggelse.

tilstand: 
Taget er som på resten af bebyggelsen, meget nedslidt. Centrenes 
facader fremstår i pæn stand, der er ikke observeret revner og kun 
lidt tilsmudsning af facadeplader. Betonelementer fremstår lettere 
tilsmudset.

Konklusion:
Bølgeeternittaget er i så dårlig stand, at det bør udskiftes. 

BYgningsdelsKort
(99)2 BeBoerHuse/Center 1-4:
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generelt:
Ved gennemgang af fælleshuset ”Den våde høne” blev 
ventilationsanlægget gennemgået på overordnet niveau. Det er 
umiddelbart svært at gennemgå anlægget, uden at teknikrum m.v. 
bliver ryddet for uvedkommnede effekter m.v. Det kunne ikke oplyses, 
hvornår hhv. indblæsnings og udsugningsanlæggene sidst er blevet 
efterset, renset og indreguleret. Hvis der ønskes en mere dybdegående 
tilstandvurdering af disse ventilationsanlæg, må der aftales en 
supplerende gennemgang, ligesom der må fremskaffes tegninger af de 
bestående anlæg, som kan tydeliggøre anlæggenes opbygning m.v.

Supplerende til den tekniske gennemgang, bør der gennemføres et 
interview med de daglige brugere. Det bør herigennem fastlægges, om 
anlæggenes ydeevne dækker den nuværende brug af fælleshusene.

tilstand m.v.:
Det vurderes, at ventilationsanlægget bør efterses, renses og 
indreguleres. Samtidigt bør styring af ventilationsanlæggenes drift, 
indstilles til det aktuelle behov for luftskifte.

Konklusion:
Fælleshusene har i dag forskellige funktioner. For en mere 
dybdegående vurdering af installationernes tilstand og evt. behov for 
renovering, bør der gennemføres en mere detaljeret gennemgang af 
fælleshusene.

BYgningsdelsKort
(99)2 BeBoerHuse/Center 3:
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Konstruktion:
Materielgården er opført med sandwichbetonelementer beklædt med   
krydsfinerplader i bunden og med vandret træbeklædning i toppen. 
Taget er udført med bølgeeternitplader som øvrig bebyggelse.
 
tilstand:
Taget er som på resten af bebyggelsen, meget nedslidt. 
Materialegårdens facader fremstår i pæn stand, der er ikke observeret 
nogen skader på facadebeklædningen. 

Konklusion:
Bølgeeternit aget er i så dårlig stand, at det bør udskiftes. 

Ovenfor og til højre: Installationer til vaskeri

Facadebeklædning malet krydsfiner

BYgningsdelsKort
(99)3 garage/MaterielgÅrd:
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                     ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER  
437-010        V. KOLLEGIERNES KONTOR / MORBÆRHAVEN

HusnuMMereringoversigt



55TOTALRÅDGIVER JJW arKiteKter
INGENIØRRÅDGIVER leMMing & eriKsson ingeniører a/s fri

tilstandsvurdering

                     ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER  
437-010        V. KOLLEGIERNES KONTOR / MORBÆRHAVEN

BoligtYpeoversigt



56 TOTALRÅDGIVER JJW arKiteKter
INGENIØRRÅDGIVER leMMing & eriKsson ingeniører a/s fri

tilstandsvurdering

                     ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER  
437-010        V. KOLLEGIERNES KONTOR / MORBÆRHAVEN

HustYpe oversigt



57TOTALRÅDGIVER JJW arKiteKter
INGENIØRRÅDGIVER leMMing & eriKsson ingeniører a/s fri

tilstandsvurdering

                     ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER  
437-010        V. KOLLEGIERNES KONTOR / MORBÆRHAVEN

leJligHedsplaner

Bolig tYpe 2 - 41,5m²
antal: 225 stK.

Bolig tYpe 1 - 25,2m²
antal: 746 stK.



58 TOTALRÅDGIVER JJW arKiteKter
INGENIØRRÅDGIVER leMMing & eriKsson ingeniører a/s fri

tilstandsvurdering

                     ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER  
437-010        V. KOLLEGIERNES KONTOR / MORBÆRHAVEN

leJligHedsplaner

Bolig tYpe 3 - 49,8.2m²
antal: 93 stK.



59TOTALRÅDGIVER JJW arKiteKter
INGENIØRRÅDGIVER leMMing & eriKsson ingeniører a/s fri

tilstandsvurdering

                     ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER  
437-010        V. KOLLEGIERNES KONTOR / MORBÆRHAVEN

snittegninger

enKeltHus Med HeMs (iKKe til MÅl)

enKeltHus Med lavt tag (iKKe til MÅl)



60 TOTALRÅDGIVER JJW arKiteKter
INGENIØRRÅDGIVER leMMing & eriKsson ingeniører a/s fri

tilstandsvurdering

                     ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER  
437-010        V. KOLLEGIERNES KONTOR / MORBÆRHAVEN

snittegninger
doBBeltHus (iKKe til MÅl)



Bilag
Bilag a_BirCH & KrogBoe rapport





Bilag
Bilag B_tilstandsvurdering af tagplader, 
teKnologisK institut





Bilag
Bilag C_sKiMMel-, terMografisK- og pCB-
undersøgelse, sBMi





Bilag
Bilag d_tegningsMateriale vedr. faCader og tag/
lodrette detalJer dateret 22.04.92/03.09.92


