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Indledning
Dette er resultatet af Byggeskadefondens 1års eftersyn, som hermed er afsluttet.
De væsentligste bygningsdele er blevet gennemgået af eftersynsfirmaet, der samtidig har registreret, om der er
byggetekniske forhold dvs. svigt eller byggeskader eller fejl og mangler i dokumentationen.
I rapporten redegøres der for disse byggetekniske forhold, der afsluttes med fondens konklusion med anbefalinger
om, hvad der skal gøres for at forebygge, at svigt fører til skader, eller at skader udvikler sig yderligere.
Herefter er alle eftersete bygningsdele oplistet, uanset om der blev fundet svigt, skade eller fejl og mangler i
dokumentation.
Rapporten afsluttes med en oversigt over det dokumentationsmateriale, der er forelagt eftersynsfirmaet samt
eventuelle supplerende bemærkninger til eftersynet.
Bemærk, at fonden ikke ved eftersynet kan afgøre, hvem der har ansvaret for de registrerede svigt eller byggeskader
m.v.
Manglende kvalitetssikring
Der er under flere bygningsdele rapporteret om manglende dokumentation af kvalitetssikring. Bygningsejer kan
forlange den manglende dokumentation fremlagt.
Det er en betingelse for dette byggeri, at det er kvalitetssikret for at undgå svigt og skader. Den manglende
dokumentation for skjulte eller delvis skjulte bygningsdele medfører efter fondens opfattelse tvivl om, hvor vidt den
konkrete udførelse af de pågældende konstruktioner er forskriftsmæssig.
Tvivlen bør derfor som minimum fremover udløse en skærpet driftsindsats bestående af hyppige eftersyn så
eventuelle tegn på skade i eller omkring den pågældende konstruktion opdages hurtigst mulig.
Såfremt der ved eftersyn observeres tegn på skade eller andre unormale forhold, skal der gribes ind med nødvendig
undersøgelse af bygningsdelene for at fastlægge behov for at gennemføre en eventuel udbedring.
Manglende risikoerklæring
Risikoerklæringen forelå ikke ved eftersynet!
Det er en betingelse for støttetilsagnet, at de projekterende skal afgive en erklæring om risikobehæftede forhold.
Erklæringen skal udfyldes af de projekterende parter og underskrives af disse og bygherren skal gøres bekendt med
erklæringen og underskrive den. Erklæringen skal udfyldes uanset om projektet indeholder risikobehæftede forhold.
Når erklæringen ikke foreligger, kan en evt. senere skadeanmeldelse afvises fra dækning i fonden.
Læs mere herom i ”Vejledning om erklæring om risikobehæftede forhold” på fondens hjemmeside.
Manglende driftsplan
Der forelå ingen driftsplan ved eftersynet.
Der skal ved afleveringen af byggeriet foreligge en driftsplan, som for alle væsentlige bygningsdele beskriver, hvor
ofte de skal efterses, og hvordan de skal vedligeholdes.
Hvis der i forbindelse med en efterfølgende skadesag ikke foreligger en driftsplan og driftsherren ikke har
dokumenteret en driftsindsats i en driftsjournal kan fonden vælge at reducere en eventuel dækning.
Bygningsejer skal herefter gøre:
Inden 1års fristens udløb skal ejer reklamere over registrerede svigt og byggeskader samt fejl og mangler i
dokumentationen. Reklamationsbreve skal sendes til alle tænkeligt ansvarlige, fx rådgivere og underrådgivere,
entreprenører og underentreprenører samt leverandører.
Ejer skal meddele eventuelle garantistillere, at garantien ikke kan nedskrives, før de ansvarlige har foretaget
udbedring.
Ejer skal få de ansvarlige til snarest muligt at udbedre svigt og byggeskader, og få dem til at afhjælpe fejl og
mangler i dokumentationen.
Hvis de ansvarlige ikke foretager udbedring af svigt og byggeskader, skal bygningsejer indgå
suspensionsaftale eller anlægge sag ved voldgiftsretten, før krav mod de ansvarlige forældes. Det sker 3 år
efter, at ejeren bliver eller burde være blevet bekendt med svigt eller byggeskade m.v..
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Sag kan ikke anlægges, før Byggeskadefonden har givet grønt lys.
Læs mere og brug disse paradigmer:
Vejledning om forberedelse, udførelse og opfølgning af 1års eftersyn
Reklamation ved 1års eftersyn
Rykker for reaktion på reklamation ved 1års eftersyn
Underretning til garantistiller ved 1års eftersyn
Passivitet og forældelse
Suspensionsaftale
Opfølgning på 1års eftersynet – link til statuskort
Bygningsejer kan løbende og skal senest 1½ år efter byggeriets aflevering logge ind på fondens webportal
(http://portal.bsf.dk) og under fanebladet "Statuskort" registrere, hvordan der er fulgt op på 1års eftersynet. Det
skal her registreres, om der er reklameret, og om de byggetekniske forhold i rapporten er udbedret.
Hvis der ikke er registreret byggetekniske forhold, vil der ikke ligge et statuskort til udfyldelse.
Vi vil med denne registrering bl.a. sikre, at I har rejst krav over for de ansvarlige om udbedring af svigt m.v. i
byggeriet.
Hvad forstås ved et byggeteknisk forhold?
Et byggeteknisk forhold er fællesbetegnelse for byggeteknisk svigt, fejl og mangler i dokumentationen eller
byggeskade, som knytter sig til en bygningsdel eller en bestanddel.
Byggeteknisk svigt:
Hvis materialer, konstruktioner eller bygningsdele ved afleveringen af et byggeri/renovering savner egenskaber, som
burde have været der i henhold til offentlige forskrifter eller almindelig god byggeskik. Der er også tale om svigt, hvis
en ydelse helt mangler.
Byggeskade:
Hvis brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i bygningen ikke er uvæsentlig, og hvis skaden skyldes
forhold ved planlægning, projektering eller gennemførelse af nybyggeriet, ombygningen eller renoveringen.
Fejl og mangler i dokumentationen:
Hvis der er fejl i projektet, hvis der mangler et tilstrækkeligt projektgrundlag for udførelsen, eller hvis det ikke er
dokumenteret, at udførelsen er i overensstemmelse med projektet.
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1. Belægninger, Terrænbelægninger
Bygningsdelens opbygning:
Terræn er opbygget med en blanding af flisebelægning, samt græs og planteområder. Terræn falder meget, hvorfor der
flere steder er brugt støttemure.

1.1. Fald ind mod bygningen
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Terrænet er meget skrånende, hvilket bevirker at det skråner direkte ned mod bygning. Iht. SBI224, skal der, til trods
for voldgravsløsning, være fald væk fra bygningen på min 1:40 og lægges afskærende dræn ude i terræn.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Mellem bygningerne i række 5 og 6.
Omfang:
2 steder.
Stikprøve i %:
50
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Terræn skråner direkte ned mod bygning.

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
Der er ingen dokumentation for, at der er udført dræn ude i terrænet, som kan optage vandet fra det skrånende
terræn.
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Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Manglende dokumentation skal fremskaffes.
Beskrivelse:
Der skal sikres at der er afskærende dræn i terræn.
Trods voldgravsløsning og dræn i terræn anser fonden forholdene af fonden for at være risikofyldt. Det medfører
skærpet drift og vedligeholdelse. Hvis mindste tegn på skade, f.eks. opfugtning af murværk sættes der ind med
afhjælpende vedligehold.
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1.2. Der er ikke niveaufri adgang til terrasse.
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Terrasserne er udført, så der ikke er niveaufri adgang til dem fra lejlighederne. Fra gulv i lejligheder og op til overkant
bundkarm var ca. 130 mm. Iht. BR10 må der maximalt være 25 mm.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Generelt ved terrasser hvor terræn er hævet på grund af skrånende terræn.
Omfang:
Generelt.
Stikprøve i %:
25
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Der er ikke niveaufri adgang til dem fra lejlighederne.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres.
Beskrivelse:
Der skal udføres niveaufri adgang fra gulv i lejligheder til terrasse.
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2. Sekundær bygning, Småbygninger
Bygningsdelens opbygning:
Trapezstålplader på lægter og bjælkespær.

2.1. Bagfald på tag
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Trapezplader ligger med for lille fald eller bagfald. Det har ud fra kvalitetssikringsmaterialet ikke været muligt, at finde frem
til den præcise leverandør af trapezpladerne, men hvis man kigger i montagevejledningen fra DS Stålprofil, skal
trapezplader minimum lægges med 5 grader fald. Pladerne på skurtaget er overordnet lagt med et fald på ca. 1 grad.
Ved tagrenderne har taget enkelte steder bagfald.
Det manglende fald bevirker, at der flere steder står blankt vand på tagpladerne. Ligeledes gør dette, at vandet i
blæsevejr kan trykkes tilbage ind under pladerne. I den ene side har det bevirket, at vandet er løbet ind i
vægkonstruktionen og har lagt sig ovenpå pladerne der holder postkasselamperne og ned i disse.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Skur ved række 2
Omfang:
100 %
Stikprøve i %:
35
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Tag med fald på ca 1 grad.

Bagfald ved tagrende og blankt vand på taget.

Vand kan blive skubbet tilbage op under trapezpladerne
nå det blæser.

Der ligger vand på inddækningen, hvor det er trængt
ned i postkasselamperne. Der er sandsynligvis trukket
noget ind under denne inddækning i blæsevejr.
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Vand i lampe.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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3. Altangang, Altangang
Bygningsdelens opbygning:
Altangangen er opbygget som følger
- Rist v. indgange.
- 50 mm Betonfliser + opklodsning.
- Tagpap + TF. mineraluld.
- Membran.
- TF. mineraluld.
 180 mm betondæk

3.1. Hul i membran
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Ved afløbet var tagpap udført forkert. Dette bevirkede, at vandet fra altangangen ikke blev ledt ned i afløbet, men i et
hul i tagpappen ved siden af afløbet. Dette medfører opfugtning i det nedenliggende murværk.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
På altangang ved bolig nr. 139145.
Omfang:
1 sted.
Stikprøve i %:
20
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Vandet fra altangangen er ikke blevet ledt ned i afløbet, men i et hul i tagpappen ved siden af
afløbet.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Ved afløbet skal hul i membranen udbedres, således at vand ledes ned i afløbet og ikke ved siden af afløbet
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4. Yderdør, Yderdør
Bygningsdelens opbygning:
Døre er udført i træ/alu.
Der er fugebånd på siderne og over dørene. Fugemasse under vinduerne.
Sålbænkene er pudsede porebetonblokke.

4.1. Manglende værn
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der mangler værn foran fransk altan, så regler for afskærmning er ikke overholdt.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
I bolig nr. 85.
Omfang:
1 sted.
Stikprøve i %:
25
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Manglende værn.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Lovmæssig af skærmning skal udføres
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4.2. Fuge mangler
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Fuge under altandør mangler, hvilket kan medføre fugtindtrængen.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Bolig nr. 21.
Omfang:
1 sted.
Stikprøve i %:
15
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Fuge under altandør mangler.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Manglende fuge skal etableres
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4.3. Sålbænke revner og skaller af
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Under dørene slår pudsen revner og skaller af på sålbænkene. Dette skyldes sandsynligvis, at ristene ligger direkte på
pudslaget. Revnerne og afskalningerne kan føre til fugt i vægkonstruktionen.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Blok 6 og 7.
Omfang:
20 %.
Stikprøve i %:
20
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Sålbænke revner og skaller af.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Skal udbedres ved af defekt puds afhugges og der udføres en ny sålbænk af puds.
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5. Liniefundament, Liniefundament
Bygningsdelens opbygning:
Der er udført voldgravsløsning rundt om alle bygninger. Voldgraven er udført med:
 Flise sat på højkant i beton.
- Ralopfyld i voldgraven til ca. 15 cm under sokkeloverkant.

5.1. Ral fyldt for højt op.
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der er ved 1 bolig fyldt ral helt op til overkant sokkel, hvorfor der ikke er 150 mm fri sokkel, som beskrevet i SBI 224.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Bolig nr. XXX
Omfang:
1 sted.
Stikprøve i %:
25
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Voldgrav er fyldt op med ral.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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6. Gulv, Klinkegulv våd rum
Bygningsdelens opbygning:
- Klinker.
 Vådrumssikring.
- 100mm Armeret betonplade.
- Skillelag.
- 155mm Trykfast mineraluld.
 Dæk.
 Fugtspærre.
- 100mm Armeret beton.
300mm Trykfast isolering.

6.1. Lunke i flisebeklædning.
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der er lokal lunke i flisebeklædningen lige udenfor brusenichen.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Bolig nr. 121.
Omfang:
1 sted.
Stikprøve i %:
25
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Lokal lunke i flisebeklædningen lige udenfor brusenichen.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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7. Tagdækning, Tagdækning mod ventileret konstruktion
Bygningsdelens opbygning:
Taget er opbygget i varm tags konstruktion med tagpap på polystyren isolering.
Der er gennemføringer i form af afløbsudluftninger, ventilationshætter, rørgennemføringer til el til solceller, m.m.

7.1. Dampbuler ved afløb
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der var dampbuler i tagpap ved afløb.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Lille bygning i række 5.
Omfang:
1 sted.
Stikprøve i %:
30
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Der var dampbuler i tagpap ved afløb.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Dampbuler i tagpap ved afløb afhjælpes i henhold til BYGErfa blad nr 090808 (vedhæftet link))
BYG-ERFA:
(47) 090808  Dampbuler på tagpaptage  forebyggelse og udbedring

N147S1

Side 18 af 61

7.2. Manglende dokumentation for brandgodkendelse

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
I tegningsmaterialet står beskrevet, at der skal anvendes Broof(t2)/klasse 2 tagopbygning. Der forelå ikke dokumentation
for, at valgte materialer i sammenspil overholder dette brandkrav.

Konklusion:
Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
Manglende dokumentation skal fremskaffes.
Beskrivelse:
Dokumentation for at tagdækning overholder gældende brandkrav skal fremskaffes.
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7.3. Utæthed på kanal til elførring til solceller
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Gennemføringen i taget til elføring til solceller er udført med stålrør der er udformet som svanehals. På rørføringerne er
udført samlinger. Disse samlinger er ikke tætte, hvorfor der kan løbe vand ned i tagkonstruktionen.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Lille bygning i række 5.
Omfang:
1 sted.
Stikprøve i %:
30
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Gennemføringen i taget til elføring til solceller er udført
med stålrør der er udformet som svanehals.

Samlinger er ikke tætte på gennemføringskanal.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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8. Tagterrasse, Tagterrasse
Bygningsdelens opbygning:
Tagpap er ført med op ad murkrone ved tagaltanerne. Gelænderet er ført gennem tagpap på det lodrette stykke af
murkrone ved tagaltan.

8.1. Der er ikke niveaufri adgang til tagterrasse
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Tagterasserne er udført, så der ikke er niveaufri adgang til dem fra lejlighederne. Fra gulv i lejligheder og op til overkant
bundkarm var ca. 130 mm. Iht. BR10 må der maximalt være 25 mm.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Generelt ved alle tagterrasser.
Omfang:
Generelt.
Stikprøve i %:
25
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Fra gulv i lejligheder og op til overkant af bundkarmen var ca. 130
mm.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Der skal udføres niveaufri adgang fra gulv i lejligheder til terrasse.

N147S1

Side 21 af 61

8.2. Der er ikke tæt omkring gennemføring til gelænder
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Gelænderet er ført gennem tagpap på det lodrette stykke af murkrone ved tagaltan. Der er ikke tætnet omkring
gennemføring til gelænderet.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Bolig nr. 59 og 71.
Omfang:
2 steder.
Stikprøve i %:
30
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Der er ikke tætnet omkring gennemføring til
gelænderet.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Manglende tætning skal udføres
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9. Ovenlys, Ovenlys
Bygningsdelens opbygning:
 Ovenlysvinduer opsat på betondæk.
 Tagpap brændt med op af lysningskarme på udvendig side.
 Lysninger indvendigt består af krydsfinersplade med gipsplade udenpå. Gipspladen går længere op end
krydsfinerspladen.

9.1. Kondensfugt ligger sig på krydfiner.
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Kondensfugt ligger sig på krydfinerspladen og kan ikke komme derfra, da gipspladen går længere op. Dette kan bevirke
fugt i krydsfinerspladen, som på sigt kan give råd og svamp.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Alle ovenlysvinduer.
Omfang:
100 %.
Stikprøve i %:
30
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Fugtskjolder på krydsfinersplade i lysning.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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9.2. Indækninger er mangelfuldt påskruet
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Ovenlysvindueinddækning er ikke skruet fast i alle skruehullerne. Flere steder sidder der kun mellem 4 og 6 skruer ud af
10 skruehuller.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er konstateret flere steder, men blandt andet 3 ovenlys lille bygning i række 2.
Omfang:
35 %.
Stikprøve i %:
30
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Skruer mangler.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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10. Vindue, Vindue
Bygningsdelens opbygning:
 Der er fugebånd på siderne og over vinduet. Fugemasse under vinduerne.
 Sålbænkene er pudsede porebetonblokke.

10.1. Hul i fuge
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der var ikke pudset helt ind under fuge under vinduer. Fugemassen udfyldte ikke dette hul i puds, hvorfor der var hul i
fugen. Dette kan bevirke at der trænger fugt ind i vægkonstruktionen.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Stuevindue i trappeside i bolig 131.
Omfang:
1 sted.
Stikprøve i %:
2
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Hul i fuge.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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10.2. Fuge vedhæfter ikke mod tagpap
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Bygherre havde et sted taget et terrassebrædde op, så det var muligt at eftergå fugen under terrassedør og 
vinduesparti. Dette var ikke muligt andre steder, da terrasserbrædderne var ført helt op under bundkarmen på partierne.
Det kunne konstateres, at der var udført en opkant på tagpappet, som var ført ind under partierne. der var fuget
mellem partierne og tagpappet. Fugen klæbede ikke ordentlig til tagpappen, hvorfor der var hul i fugen.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Bolig nr. 3.
Omfang:
Der blev kun efterset dette ene sted hvor brædtet var taget op, hvorfor problemet var 100 % af det eftersete.
Stikprøve i %:
2
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Fuge vedhæfter ikke til underlag, hvorfor der er revne i
fugen.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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10.3. Fugebånd vælter eller springer ud
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Fugebånd vælter eller springer ud. Dette giver åbninger i fugen, hvor der kan komme fugt ind i vægkonstruktionen.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
En del steder fordelt på alle bygningerne.
Omfang:
Ca. 15 % af alle vinduer har problematisk fugebånd.
Stikprøve i %:
25
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Fugebånd er ikke proppet langt nok ind eller springer
ud.

Fugebånd vælter.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.

N147S1

Side 27 af 61

11. Indervæg, Indervæg fugtig zone
Bygningsdelens opbygning:
Betonelementvægge.

11.1. Vådrumssikring ikke overholdt
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Sokkelklinken er flere steder kun ført 55 mm op ad væggen. Dermed er vådrumssikringen ligeledes kun 55 mm op ad
væggen. Dermed er krav til vårdumssikring ikke overholdt. I henhold til SBI200, skal vådrumssikringen føres minimun 100
mm op ad væggen.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Række 15.
Omfang:
70 %.
Stikprøve i %:
25
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Krav til vådumssikring ikke overholdt.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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12. Ydervæg, Ydervæg fugtig zone
Bygningsdelens opbygning:
Malerbehandlede termoblokke. Nederst er sat sokkelklinke.

12.1. Vådrumssikring ikke overholdt.
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Sokkelklinken er flere steder kun ført 55 mm op ad væggen. Dermed er vådrumssikringen ligeledes kun 55 mm op ad
væggen. Dermed er krav til vårdumssikring ikke overholdt. I henhold til SBI200, skal vådrumssikringen føres minimun 100
mm op ad væggen.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Badeværelser i række 15.
Omfang:
70 %
Stikprøve i %:
25
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Krav til vådumssikring ikke overholdt.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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13. Ydervæg, Ydervæg kælder
Bygningsdelens opbygning:
 Betonelementkældervægge.
- Polystyrol.

13.1. Gennemføringer i væg er utæt.
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der er isat udsparinger i væggen til gennemføring af elledninger. Der er ikke udstøbt om ledningerne, hvorfor der er hul
ud til polystyrolen. Dette bevirker, at der kan komme både fugt og dyr igennem (eks. rotter). Der lugtede ligeledes af
fugt i kælderen i blok 1.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Kælderen i blok 1, 3, 4 og 7.
Omfang:
100 %.
Stikprøve i %:
60
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Udsparinger i kældervæg til elgennemføringer.

Der mangler udstøbning og gennemføringerne.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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14. Ydervæg, Ydervæg over terræn
Bygningsdelens opbygning:
Tunge vægge er udført:
- 400 mm thermo porebetonblokke.
- Facadepuds.
Lette vægge var ikke beskrevet i modtaget tegningsmateriale, men forventes udført som nedenstående:
- 2x13 mm gipsplader.
- 45 mm krydsforskalling i c-profiler med mineraluld i mellem.
 Dampspærre.
- 145 mm c-profiler med mineraluld i mellem.
- 45 mm krydsforskalling i c-profiler med mineraluld i mellem.
 Vindspærre.
- 25 mm ventileret hulrum.
- Pudset facadeplade.
Murkroner på tag er opbygget med krydsfinerplader udlagt på top af porebetonvægge. Ovenpå krydsfiner er oplagt
aluprofil mod formur, og tagpap er brændt med op over krydsfiner og ind over aluprofilet.
Murkroner ved altaner er opbygget med krydsfinerplader udlagt på top af porebetonvægge. Ovenpå krydsfiner er oplagt
aluprofil på murpap.

14.1. Revner i vægge
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Puds revner på tunge vægge. Revnerne forventes at ske i bagvedliggende bloksamlinger.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Bolig nr. 9, 73 og 85.
Omfang:
15 %.
Stikprøve i %:
25
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Puds revner på tunge vægge.
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Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
I enkelte boliger er der indvendig konstateret revner i væggene. Revnerne ligger tilsyneladende ved samlinger i
blokmurværket og skyldes sandsynligvis svind og temperaturbevægelser i væggen.
Revnerne har tilsyneladende ingen statisk betydning.
Revnerne udbedres enten nu eller over driften. Forholdet holdes under observation, og skulle der opstå betydeligt flere
revner, må forholdet undersøges nærmere.
Yderligere information fremgår af vedhæfetet BYGERFA blad nr. 980922.

BYG-ERFA:
(22) 980922  Revner i vægge af etagehøje letbetonelementer
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14.2. Fugt og afskalninger i væg

Byggeteknisk skade
Beskrivelse:
I bolig nr. 137, kunne det konstateres at maling og spartellag skallede af i toppen og i bunden af væggen. Ligeledes
kunne der i fodlisten konstateres fugtmålinger på 22 %. Skaden blev konstateret umiddelbart under det sted, hvor
vandet løber forkert ned i udspyr på altangang ved boligerne 139145. (se punkt vedrørende dette under altangange)
Lokalisering af hvor skaden er registreret:
Bolig nr. 137.
Omfang af skade i forhold til det eftersete:
2 steder.
Stikprøve i %:
25
Under hvilket forhold er det svigt, der har ført til skaden, beskrevet:
Hul i membran
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Maling og spartellag skallede af i toppen af væggen i bolig
nr. 9.

Maling og spartellag skallede af i toppen af væggen i bolig
nr. 137.

Maling og spartellag skallede af i bunden af væggen i
bolig nr. 137.

Fugtmålinger i fodlisten i bolig nr. 137.
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Konklusion:
Der er skade som følge af et svigt i en anden bygningsdel.
Skaden skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Afskalling af maling og spartellag skyldes antageligt forkert udført udspyr på altangang 138145, Når problemmet er
afhjulpet repareres væggene.
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14.3. Afskalninger i væg.

Byggeteknisk skade
Beskrivelse:
I bolig nr. 9, kunne det konstateres at maling og spartellag skallede af i toppen af væggen. Skaden blev konstateret
umiddelbart under det sted, hvor vandet kan komme bagom tagpappet på altanen i bolig nr. 3. (se punkt vedrørende
dette under forvægge)
Lokalisering af hvor skaden er registreret:
Bolig nr. 9.
Omfang af skade i forhold til det eftersete:
1 sted.
Stikprøve i %:
25
Under hvilket forhold er det svigt, der har ført til skaden, beskrevet:
Forkert afslutning på tagpap
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Maling og spartellag skallede af i toppen af væggen i bolig nr.
9.

Konklusion:
Der er skade som følge af et svigt i en anden bygningsdel.
Skaden skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Afskalling af maling og spartellag skyldes antageligt at vandet kankomme bagom tagpappet på altanen i den overliggende
bolig. Når problemmet er afhjulpet repareres væggene
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14.4. Skruk pudslag
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Pudslaget på et område på ca. 0,5 x 5 m har løsnet sig fra bagvedliggende porebetonvægge, og er derfor skruk. Det vil
være et spørgsmål om tid før pudslaget falder af.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Den nederst beliggende del af den store bygning i række 6 mod havesiden.
Omfang:
1 sted.
Stikprøve i %:
2
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Pudslaget har løsnet sig fra bagvedliggende
porebetonvægge.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Struk pudslag som skyldes manglende vedhæftning (udførelsesfejl) afhjælpes. Løstsidende puds fjernes og ny puds
etableres.
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14.5. Revner i væg
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Puds revner på tunge vægge. Revnerne forventes at ske i bagvedliggende bloksamlinger. Revnerne kan bevirke
fugtindtrængen og afskalninger i pudslaget.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
I gavlen af den lille bygning i række 6 mod den store bygning.
Omfang:
1 sted.
Stikprøve i %:
2
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Puds revner på tunge vægge

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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14.6. Afskalninger på murværk
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der blev konstateret pudsafskalninger på tunge vægge. Pudsafskalningerne kan bevirke fugtindtrængen og yderligere
afskalninger i pudslaget.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Enkelte steder spredt på de forskellige bygninger, men bl.a. på gavlen af den lille bygning i række 6 mod den store
bygning.
Omfang:
Enkelte steder.
Stikprøve i %:
2
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Pudsafskalninger på tunge vægge.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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14.7. Forkert afslutning på tagpap
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Inddækningerne ved murværket mellem vindue og enderne af murkronerne ved altanerne er udført på forskellige
måder. Generelt er tagpap fra tagaltan ført op ad væg. Nogle steder er der lagt en afsluttende skråfuge, mens der andre
steder ikke er udført nogen afslutning. Begge afslutninger er i midlertidig ikke korrekte. Iht. bygerfablad nr. (37) 12 07
20, skal overgange til andet lodret murværk udføres med et profil der bliver indrillet i murværket og fuget med
gummifuge.
Den udførte løsning kan bevirke, at der kommer vand ind i murkonstruktionen, da dette kan løbe ned af muren og om
bag tagpappet. Muren er et sted ikke pudset på dette område, hvilket bevirker at der kan løbe vand ind i samlingen på
blokkene som ikke er helt tæt.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er generelt, men det manglende pudslag er kun konstateret på bolig nr. 3.
Omfang:
Generelt.
Stikprøve i %:
25
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Tagpap afsluttet med opkant.

Tagpap brændt op af væg uden afslutning.

Der er ikke pudset på væg, så vand kan løbe ind i
samling på blokkene.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Der skal udføres en korrekt inddækning i henhold til vedhæftet BYGERFA blad. Svigtet er formodentligt skyld i de
konstateret afskalninger i bolig nr. 9.
BYG-ERFA:
(37) 120720  Inddækninger af metal  mellem tag og murværk
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14.8. Revner i væg
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Puds revner på let pladebeklædning. Revnerne forventes at ske i pladesamlinger. Revnerne kan bevirke fugtindtrængen
og afskalninger i pudslaget.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Spredt på de forskellige bygninger, men bl.a. konstateret på altan ved bolig nr. 85.
Omfang:
10 %.
Stikprøve i %:
25
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Puds revner på lette facader.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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14.9. Afskalninger i pudslag
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der er konstateret afskalninger i pudslaget. Dette var hovedsageligt ved kanter og hjørner. Afskalningerne kan bevirke
fugtindtrængen og yderligere afskalninger i pudslaget.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Spredt på de forskellige bygninger, men bl.a. ved altan på bolig nr. 3.
Omfang:
10 %.
Stikprøve i %:
25
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Pudsafskalning på stern.

Pudsafskalning på kant af let væg mod altan.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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14.10. Aluind. på murkrone er for lille.
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Aluinddækning på murkrone ved både tag og altan er ikke ført langt nok ned af mur. Iht. bygerfablad (27) 09 10 30 skal
inddækningen føres min. 200 mm ned af murværk, for at undgå vandindtrængen i blæsevejr. Denne inddækning er ført
ca. 2030 mm ned af væg.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Generelt.
Omfang:
Generelt.
Stikprøve i %:
30
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Aluinddækning er ikke ført langt nok ned.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Der skal sikres at der en korrekt inddækning ved skalmure alt i henhold til vedhæftet BYGERFA blad nr 091030
BYG-ERFA:
(27) 091030  Afdækning af skalmure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng
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14.11. Fastgørelse af krydsfiner
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Krydsfineren er fastgjort med ravpluks og skruer ned i murværket. Krydsfinerspladen har 1 sted været blæst af, og er kun
blevet udbedret midlertidigt. Det kunne derfor lade sig gøre at løfte krydsfinerspladen op og eftergå fastgørelserne.
Fastgørelserne virkede til at være i rette antal og dimension. Det vurderedes dog at problemet med fastgørelserne
skyldes, at ravpluksene ikke var ført tilstrækkeligt ned gennem krydsfinerspladen og ned i væggen. Det meste af
ravpluksen sad i krydsfinerspladen, hvorfor den ikke udvidede sig nede i porebetonen som den skulle, og dermed heller
ikke giver det modhold den skal.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet er kun registreret hvor det var muligt at løfte inddækningen.
Omfang:
1 sted.
Stikprøve i %:
1
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Inddækning kunne løftes op.

Ravpluks sidder ikke tilstrækkeligt ned i murværk.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
I forbindelse med afhjælpning af aluinddækning på skalmuren, skal det sikres af krydsfinerpladen som understøtter
aluinddækningen er fastgjort forskriftsmæssigt.

N147S1

Side 43 af 61

14.12. Krydsfinersplade ikke inddækket
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Inddækningen på murkronerne ved altanerne er ikke udført med ombuk ind mod muren. Dette bevirker, at
krydsfinerspladerne under inddækningerne i alle enderne, ikke er inddækket hvorfor der kan komme vand ind på dem og
videre ned i murkonstruktionen.
Der blev målt fugt i krydsfinerspladerne på mellem 18 og 20 %.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Ved enderne af alle murkroner ved altanerne.
Omfang:
Generelt.
Stikprøve i %:
25
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Manglende ombuk ind mod muren.

Der blev målt fugt i krydsfinerspladerne på mellem 18 og
20 %.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Enderne af krydsfinerplade beskyttes mod fugtindtrængning
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14.13. Utætte samlinger på aluinddækninger
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Samlingerne på murkronerne på altanerne var udført med stødsamlinger. Dette bevirker, at der kan løbe vand ind i
murkonstruktionen under disse samlinger, på det vandrette stykke af inddækningen.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Generelt for samlingerne på murkronerne på altanerne.
Omfang:
Generelt.
Stikprøve i %:
25
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Samlingerne på murkronerne på altanerne var udført
med stødsamlinger

Der kan løbe vand ind i murkonstruktionen
under samlingerne.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Forholdet afhjælpes i forbindelse den øvrig afhjælpning af aluinddæøkningerne
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14.14. Inddækningerne er utætte i enderne
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Inddækningerne ved enderne af murkronerne ved altanerne er udført på forskellige måder. Ved alle enderne er
aluprofilet afsluttet ud til væggene. Nogle steder er der lagt en afsluttende skråfuge, mens der andre steder ikke er
udført nogen afslutning. Begge afslutninger er i midlertidig ikke korrekte. Iht. bygerfablad nr. (37) 12 07 20,
skal overgange til andet lodret murværk udføres med et profil der bliver indrillet i murværket og fuget med gummifuge.
Den udførte løsning kan bevirke, at der kommer vand ind i murkonstruktionen.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Generelt ved enderne af murkronerne ved altanerne.
Omfang:
Generelt.
Stikprøve i %:
25
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Ved enderne er aluprofilet afsluttet ud til væggene.

Nogle steder er der lagt en afsluttende skråfuge.

Nogle steder var der ikke udført nogen fuge.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Afhjælpes
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14.15. Inddækning er ikke ført tilstrækkeligt ud over mur
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Aluprofil er kun ført 18 mm ud over murværk. Iht. bygerfablad (31) 12 07 19 og andre anvisninger, skal inddækning min.
føres 30 mm ud over murværk.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
På indgangslangsiden af den lille bygning i række 5.
Omfang:
15 %
Stikprøve i %:
25
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Aluprofil er kun ført 18 mm ud over murværk.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Afhjælpes
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14.16. forkert materialevalg i bund af let væg
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
På undersiden af den lette væg ved altanen er afslutningen udført i spånplade. Da terrassebrædderne går næsten helt
op til spånpladen, må der forventes en del opsprøjt på pladen. Dette kan medføre at den bliver temmelig opfugtet. Da
spånpladen er meget modtagelig for fugt, er der risiko for at den har nedsat levetid.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Svigtet kunne kun konstateres ved altan på bolig nr. 3, da terrassebrædderne blev taget op af bygherre. Det forventes
dog, at der er tale om et generelt problem.
Omfang:
1 sted.
Stikprøve i %:
5
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Afslutningen er udført i spånplade

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Der skal udføres en inddækning af spånpladerne
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14.17. Der er ikke tætnet om udspyer fra altangang
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der er ikke tætnet om udspyer fra altangang, hvilket kan give fugt i vægkonstruktionen.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Generelt ved altangange.
Omfang:
Generelt.
Stikprøve i %:
30
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Der er ikke tætnet om udspyer fra altangang.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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15. Ydervæg, Flisevægge
Bygningsdelens opbygning:


-

Flisebelægning som er fuget i hjørner mod andre vægge og gulvbeklædning.
Vådrumssikring.
Thermoblokke.
Facadepuds.

15.1. Gummifuger i hjørner revner
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Gummifugerne revner flere steder i hjørneovergangene til gulv. Dette betyder, at beklædningen ikke er tæt, hvorved
der kommer forhøjet belastning på vådrumsmembranen. Skulle der være mindre revne i denne, vil dette give mulighed
for fugtindtrængen i konstruktionerne.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Bolig nr. 9, 21, 75, 121 og 179.
Omfang:
25 %.
Stikprøve i %:
25
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Fuge revner i bruseniche.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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16. Tagnedløb, Tagnedløb
Bygningsdelens opbygning:
Tagbrønde fører ned i 90 graders bøjning til "vandret" plastrør, som føres over i et lodret støbejerns afløbsrør.

16.1. Fald på afløbsrøret
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der er bagfald på bøjningen under brønden. Dette bevirker, at der kan opstå propper af skidt, som kan give opstuvning
af regnvand.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
bolig nr. 3 og tag på den lille bygning i række 5.
Omfang:
2 ud af 3.
Stikprøve i %:
10
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Der er bagfald på bøjningen under brønden.

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
Der er ikke dokumentation på faldet på afløbsrøret under tagopbygningerne.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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17. Kanal, Ventilationskanal
Bygningsdelens opbygning:
Isolerede stålkanaler.

17.1. Der kommer vand ud i rørsamling
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Isoleringen under det vandrette rør inde i lejligheden er meget vådt. Fugten kommer ud i samlingen mellem det lodrette
og vandrette rør. Der er meget der tyder på, at dette skyldes kondens i røret. Dette vil opstå, hvis røret ikke er isoleret
helt op til afkast. Da røret i ovenliggende etage er ført i vag og tagkonstruktion, kunne dette ikke efterses.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Bolig nr. 9.
Omfang:
1 sted.
Stikprøve i %:
5
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Vandret ventilationsrørføring.

Der er meget fugtigt isolering. Dråben på min finger er
fra isoleringen.

Fugt kommer ud ved samling.
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Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigt skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Evt. manglende kondensisolering skal etableres
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Alle eftersete bygningsdele
Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation (* = registrerede bemærkninger):
Bygning, tekniske anlæg / installation » Ventilation » Ventilationsanlæg (samlet) » Ventilationsanlæg » Mekanisk
indblæs/udsugning
• Anlæg » Separat

Bygning, tekniske anlæg / installation » Ventilation » Kanal*

Bygning, tekniske anlæg / installation » Varme » Varmeproduktionsanlæg » Fjernvarmeanlæg » Via veksler
• Veksler » Separat u. alternativ energiforsyning

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

Bygning, tekniske anlæg / installation » Vand » Varmtvandsproduktionsanlæg » Varmtvandsproduktion
• Veksler » Separat

Bygning, tekniske anlæg / installation » Vand » Målerarrangement » Vandmåler » Separat måler

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

Bygning, tekniske anlæg / installation » Afløb » Opsamling » Tagnedløb
• Rustfri stål*

Bygning, konstruktion » Væg » Ydervæg » Vådzone » Over terræn
• Beklædning » Fliser*
• Membran » Vådrumsmembran
• Bagvæg » Porebetonplader » Porebeton
• Isolering
• Forvæg » Skalmur » Mur
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Bygning, konstruktion » Væg » Ydervæg » Ikke vådrum » Over terræn
• Bagvæg » Porebetonplader » Porebeton*
• Isolering
• Forvæg » Skalmur » Mur*
• Forvæg » Pladebeklædning » Fibercement
• Hulrum » Ventileret hulrum
• Forvæg » Pladebeklædning » Fibercement*
• Inddækning*
• Gennemføring*

Bygning, konstruktion » Væg » Ydervæg » Ikke vådrum » Kælder
• Bagvæg » Betonelementer » Beton*
• Isolering » Ikke drænende

Bygning, konstruktion » Væg » Ydervæg » Fugtig zone » Over terræn
• Beklædning » Maling*
• Bagvæg » Porebetonplader » Porebeton
• Isolering
• Forvæg » Skalmur » Mur

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

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

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

Bygning, konstruktion » Væg » Indervæg » Fugtig zone » Over terræn
• Beklædning » Maling*
• Konstruktion » Betonelementer » Beton
• Gennemføring

Bygning, konstruktion » Vindue » Vindue
• Karm og ramme » Træ og aluminium
• Fuge » Fugebånd*
• Fuge » Fugemasse*
• Sålbænk » Pudsede porebetonplader
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Bygning, konstruktion » Vindue » Ovenlys
• Karm og ramme » Træ*
• Inddækning*

Bygning, konstruktion » Trappe » Trappe » Udvendig » Over terræn » Med trin og vanger
• Trin » Stål
• Vanger » Metal

Bygning, konstruktion » Tagterrasse » Tagterrasse » På varmt tag
• Belægning » Lagt på brikker*
• Membran » Vandtæt » Tagpap
• Isolering
• Inddækning
• Gennemføring*

Bygning, konstruktion » Tagkonstruktion » Tagkonstruktion
• Element » Betonelementer » Beton

Bygning, konstruktion » Tagdækning » Tagdækning » Mod uventileret konstruktion
• Beklædning » Ekstensivt grønt tag på varmt tag
• Gennemføring*
• Beklædning » Varmt tag*

Bygning, konstruktion » Loft » Loft » Mod uventileret konstruktion
• Beklædning » Gipsplader » Gips
• Isolering

Bygning, konstruktion » Gulv » Gulv » Vådrum » Terrænniveau » På terrændæk, in situ
• Belægning » Klinker
• Membran » Vådrumsmembran
• Opbygning
• Gennemføring

Bygning, konstruktion » Gulv » Gulv » Vådrum » Etage » På etagedæk, in situ
• Belægning » Klinker*
• Membran » Vådrumsmembran
• Opbygning
• Gennemføring
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Bygning, konstruktion » Gulv » Gulv » Ikke vådrum » Terrænniveau » På terrændæk
• Belægning
• Membran » Fugtspærre
• Isolering

Bygning, konstruktion » Gulv » Gulv » Ikke vådrum » Kælder » På terrændæk
• Belægning
• Isolering

Bygning, konstruktion » Gulv » Gulv » Ikke vådrum » Etage » På etagedæk

Bygning, konstruktion » Fundament » Liniefundament
• Konstruktion » Beton
• Sokkel » Voldgrav*

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

Bygning, konstruktion » Dækkonstruktion » Terrændæk » Terrænniveau » Selvbærende
• Kapillarbrydende lag » Kapillarbrydende isol.
• Isolering
• Plade » In situ

Bygning, konstruktion » Dækkonstruktion » Terrændæk » Kælder
• Kapillarbrydende lag » Kapillarbrydende isol.
• Isolering
• Plade

Bygning, konstruktion » Dækkonstruktion » Etagedæk
• Plade » Element » Beton

Bygning, konstruktion » Altangang » Altangang
• Plader » Beton*
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Terræn, inventar » Småbygninger ikke reg. som bygninger » Sekundær bygning
• Tag*
• Væg
• Gulv
• Fundament

Terræn, tekniske anlæg / installation » Varme » Varmeanlæg (samlet) » Varmeanlæg

Terræn, tekniske anlæg / installation » Vand » Vandsystem (samlet) » Vandsystem

Terræn, tekniske anlæg / installation » Afløb » Ledning/rør » Afløbsrør » Terræn
• Plast

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

Terræn, tekniske anlæg / installation » Afløb » Brønd » Afløbsbrønd » Terræn
• Plast

Terræn konstruktion » Opfyld » Sandpude » Under bygning

Terræn konstruktion » Belægninger*
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