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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.
Betonelementleverancen/montering er udbudt af ingeniørrådgiver i henhold til Model 4L, hvilket indebærer, at
leverandøren skal udføre bygningsdelstegninger af elementer samt statiske beregninger af disse. Hverken
tegninger eller statiske beregninger fremgår af det tilrådighedværende dokumentationsmateriale.
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..
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.
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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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Beskrivelse af bebyggelsen
Ejendommen Grådybet 73E, Esbjerg er et nybyggeri i 11 etager samt fuld kælder. Der er indrettet
ialt 57 ungdomsboliger. Ejendommen er benævnt afdeling 64, Tovværkskollegiet.
I kælderplan er der blandt andet indrettet depotrum til de enkelte boliger, cykelrum, diverse
teknikrum samt rengørings/toiletrum til viceværten.
I stueplan er indrettet fælles vaskeri, fællesareal med køkken, toiletter m.v., endvidere vindfang og
gangareal med adgang til elevator og indeliggende flugtvejstrappe op gennem alle etager. Tillige er
der på dette plan indrettet 3 stk. boliger.
På 1. sal og til og med 9. sal er der pr. etage indrettet 6 stk. ungdomsboliger, ialt 54 boliger.
På 10. sal er der indrettet fællesareal og lounge med tilhørende køkkenfaciliteter, garderobe og
toiletter. Endvidere er diverse ventilationsanlæg etableret på dette plan. Herudover forefindes
mindre tagterrasse.
Fundamentet er udført som armeret pladefundament. Der er direkte funderet på oprindelige
sandaflejringer.
Udvendige kældervægge er udført af beton sandwichelementer med udvendig drænplade
.Indvendige skillevægge i kælder er betonelementer. Sekundære, ikkebærende skillevægge, er
opmuret i porebeton. Terrændæk i kælder er beton på polystyrenisolering.
Fra og med stueplan og til og med øverste etage er samtlige ydervægge udført af beton
sandwichelementer, hvor beton facadepladen efterfølgende er beklædt med lakerede alu
strækmetal plader. Samtlige bærende skillevægge er udført i betonelementer. Sekundære
skillevægge/forsatsvægge/lejlighedsskel er udført i porebeton.
Samtlige etagedæk er udført i forspændte beton huldæk. Trapper og reposer i trapperum er udført i
betonelementer.
Taget over øverste etage er udført som varmtagskonstruktion med papdampspærre på betondækket,
kileskåret isolering med minimum fald 1:40 og afsluttet med 2 lags tagpapdækning.
Samtlige etager incl. kælderplan betjenes af elevator.
Vinduer er udført i træ/alu med 3 lags energiruder. Store vinduespartier i stueplan og på 10. sal er
dog udført alene i aluminium. Udvendige døre er udført i aluminium.
I de enkelte ungdomsboliger er gulvene, bortset fra bad, udført som isolerede strøgulve med
linoleumsbelægning. I bad gulvklinker på beton/isolering med gulvvarme. Vægge er malede
betonvægge i bad dog fliser på alle vægge fra gulv til loft. Lofter er malede betonelementer, dog
sænkede gipslofter i bad.
Afløb i bygningen er udført af lydreducerende PEHrør gældende for spildevandsledninger.
Tagvandsafløb er udført i PEHrør med svejste samlinger, som UVtagafvandingssystem. I jord er
anvendt røde PVCkloakrør. Afløbssystemet er separat, hvor spildevandet ledes til offentlig
ledningsnet, hvorimod regnvandet i egne kloakrør ledes til nedsivning på grunden.
Vandforsyningsledninger er udført i rustfrie stålrør fra teknikrum i kælder til de enkelte boliger,
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hvor der fra fordelerrør og frem til de enkelte tapsteder, koblingsledninger, er anvendt PEX i
tomrør.
Varmeforsyningsledninger er udført i elforzinkede presrør fra teknikrum i kælder til de enkelte
boliger, hvor der fra fordelerrør og frem til de enkelte radiatorer er anvendt PEX i tomrør.
Ventilationen består af flere anlæg. 3 stk. modstrømveksleranlæg for ventilering af de 57 boliger
ved udsugning fra emfang og bad samt indblæsning i opholdsrum. Aggregater er placeret i
ventilationsrum på øverste etage. Endvidere 2 stk. modstrømveksleranlæg for ventilering af
fællesrum i stueplan og øverste etage. Aggregater er placeret i stueplan henholdsvis øverste etage.
Herudover 2 stk. udsugningsventilatorer for henholdsvis vaskeri og affaldsskakt.
Som en del af brandsikringen er bygningen forsynet med 2 stk. tryksætningsventilatorer anbragt i
serie, således såvel trappeskakt som elevatorskakt forsynes med overtryk i en brandsituation.
Terræn er kategori I i vindmæssig henseende.
Bygningen er opført i høj konsekvensklasse, CC3.

N401S1

Side 6 af 22

1. Etagedæk, Forspændte huldækelementer, dokumentation
Bygningsdelens opbygning:
Samtlige betondæk er opbygget af forspændte huldækelementer. Disse indgår alle i bygningens bærende og
stabiliserende konstruktion. Dækelementerne er oplagt og forankret til bærende betonvægge/deltabeams.

1.1. Manglende dokumentation.

Forholdsnr.: 13581

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
Betonelementleverancen/montering er udbudt af ingeniørrådgiver i henhold til Model 4L, hvilket indebærer, at
leverandøren skal udføre bygningsdelstegninger af elementer samt statiske beregninger af disse. Hverken tegninger eller
statiske beregninger fremgår af det tilrådighedværende dokumentationsmateriale.

Konklusion:
Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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2. Tagterrasse, Tagterrasse, inddækninger
Bygningsdelens opbygning:
Tagterrassen er opbygget på betondækelementer som følger: Tagpapmembran (dampspærre) Gennemsnitlig 350 mm
kileskåret, ubrandbart isoleringsmateriale med fald mod tagbrønd. 2 lag tagpapopbygning. Strøer af hårdttræ opklodset
på plastfødder. 21x145 mm IPÈ terrassebrædder med rillet overside. Den generelle inddækningshøjde er projekteret til
140-150 mm

Forholdsnr.: 13593

2.1. Utæt tagterrasse?
Byggeteknisk svigt

Beskrivelse:
I forbindelse med eftersynet kunne det konstateres, at der var udtørring og skimmelsanering under udførelse i blandt
andet bolig 50, 8. sal og bolig 08, 1. sal, på grund af utæthed i tagterrassens inddækning. Utætheden skulle ifølge
viceværten være udbedret. Så vidt oplyst, har udbedringen bestået i supplering af inddækningen mod tilstødende
bygningsdele. Det indtrængende vand er løbet ind i sandwichelemtets isolering og helt ned til stueplan, hvor der er spor
efter utætheder på vinduer. Utætheder i boligerne har vist sig på de øverste vinduestilsætninger. Principielt vil der kunne
være sket opfugtning af øverste vinduestilsætninger i alle boliger med beliggenhed under tagterrassen. Grundet de
monterede terrassebrædder kan inddækningshøjder og inddækningens udførelse under terrassebrædder ikke verificeres.
Følgende svigt er registreret:
Der mangler dokumentation på, at utætheden er udbedret og hvorledes udbedringen er foretaget.
Der er anvendt fugemasse som en del af inddækningens afslutning mod skråelementer, jf. fotobilag.
Vedligeholdelse af fuger under vinduespartier/terrassedør mod fælles ophold er ikke muligt, på grund af
terrassebrædders højdemæssige placering.
4 stk. stålsøjler til afstivning af tung ydervæg har vederlag på betonkonstruktionen under tagterrassen.
Inddækningen omkring disse stålsøjler fremgår ikke af detailtegninger eller af dokumentation fra udførelsen.
Ifølge arkitektens tilsynsnotat med tilhørende 2 stk. fotos er inddækningshøjden under vinduesparti/terrassedør
blevet kasseret under udførelsen. Det fremgår dog ikke af efterfølgende dokumentation, at konstruktionen er
blevet ændret som projekteret.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
I tagterrassens inddækning mod vægge, under vinduespartier, omkring stålsøjler.
Omfang:
Generelt vedrørende ovennævnte inddækninger.
Stikprøve i %:
10
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Etablerede huller i øverste vinduestilsætning for
udtørring af konstruktionen, her bolig 50.
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Spor efter vandpåvirkning, alukarme stueplan.

Terrassebrædder i niveau med ok inddækning.
Inddækningens udførelse og højde kan ikke verificeres.

Der forekommer skråelementer, hvor inddækningen er
løst med fugemasse.

Oversigtsbillede som viser tagterrassens udstrækning
langs ydervægge.

Foto, som viser stålsøjler monteret for afstivning af tung
ydervæg. Søjlerne har vederlag på betonkonstruktion
under tagterrassen og skal som sådan være inddækket i
den vandtætte membran på tagterrassen.

KS-Foto, som viser den af arkitekten kasserede
inddækningshøjde ved vinduesparti/dør.
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KS-Foto, som viser den af arkitekten kasserede
inddækningshøjde ved vinduesparti/dør.

Konklusion:
Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes.
Beskrivelse:
På grund af adgangsforholdene og manglende inspektionsmuligheder, er det ikke muligt at se, om tagterrassen er udført
forskriftsmæssigt.
Det vurderes desuden, at det ikke er muligt at udføre drift og vedligeholdelse på bygningsdele som fuger under dør og
vinduespartier og ved inddækninger. På baggrund af fotos fra opførelsen vurderes der at være tale om risikobehæftede
løsninger og ikke forskriftsmæssige højder på inddækninger. Dette er muligvis rettet, men der mangler oplysninger om,
hvordan det efterfølgende er udført.
Bygningsdelen skal ændres, så der kan udføres drift og vedligeholdelse.
Det skal dokumenteres, at tagterrassen er udført med korrekte inddækningshøjder.
Afslutninger, hvor der er udført tætning ved hjælp af elastiske fuger, er ikke forskriftmæssige. Disse skal ændres, eller
driften skal tilpasses de registrerede forhold.
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3. Indervæg, Dokumentation på porebetonplader, fugtig zone
Bygningsdelens opbygning:
Indvendige beton elementvægge er projekteret udført i generelt 200 mm tykkelse. En del af væggene indgår i
bygningens afstivende system.

3.1. Manglende dokumentation.

Forholdsnr.: 13582

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
Betonelementleverancen/montering er udbudt af ingeniørrådgiver i henhold til Model 4L, hvilket indebærer, at
leverandøren skal udføre bygningsdelstegninger af elementer samt statiske beregninger af disse. Hverken tegninger eller
statiske beregninger fremgår af det tilrådighedværende dokumentationsmateriale.

Konklusion:
Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
Manglende dokumentation bør fremskaffes.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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4. Indervæg, Betonelementvægge i fugtig zone
Bygningsdelens opbygning:
Indvendige beton elementvægge er projekteret udført i generelt 200 mm tykkelse. En del af væggene indgår i
bygningens afstivende system.

4.1. Manglende dokumentation

Forholdsnr.: 13587

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
Betonelementleverancen/montering er udbudt af ingeniørrådgiver i henhold til Model 4L, hvilket indebærer, at
leverandøren skal udføre bygningsdelstegninger af elementer samt statiske beregninger af disse. Hverken tegninger eller
statiske beregninger fremgår af det tilrådighedværende dokumentationsmateriale.

Konklusion:
Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
Manglende dokumentation bør fremskaffes.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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5. Indervæg, Betonelementer, vådzone
Bygningsdelens opbygning:
Indvendige betonelementvægge er projekteret udført i generelt 200 mm tykkelse. En del af væggene indgår i
bygningens afstivende system.

5.1. Manglende dokumentation.

Forholdsnr.: 13588

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
Betonelementleverancen/montering er udbudt af ingeniørrådgiver i henhold til Model 4L, hvilket indebærer, at
leverandøren skal udføre bygningsdelstegninger af elementer samt statiske beregninger af disse. Hverken tegninger eller
statiske beregninger fremgår af det tilrådighedværende dokumentationsmateriale.

Konklusion:
Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
Manglende dokumentation bør fremskaffes.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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6. Ydervæg, Betonelementer, kælder
Bygningsdelens opbygning:
Udvendige kældervægge er projekteret som 530 mm betonsandwichelementer med 100 mm forplade, 180 mm isolering
og 250 mm bagvæg. Forvæggen er mod jord påmonteret 100 mm polystyrendrænplade.

6.1. Manglende dokumentation.

Forholdsnr.: 13576

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
Betonelementleverancen/montering er udbudt af ingeniørrådgiver i henhold til Model 4L, hvilket indebærer, at
leverandøren skal udføre bygningsdelstegninger af elementer samt statiske beregninger af disse. Hverken tegninger eller
statiske beregninger fremgår af det tilrådighedværende dokumentationsmateriale.

Konklusion:
Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
Manglende dokumentation bør fremskaffes.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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7. Ydervæg, Betonelementer i ydervæg og facadebeklædning
Bygningsdelens opbygning:
Samtlige ydervægge over terræn er projekteret som 530 mm betonsandwichelementer med 250 mm bagplade, 200 mm
isolering og 80 mm forplade.
Forpladen er overalt beklædt med lakerede aluminium strækmetalplader opsat på skinner fastgjort til forpladen.

7.1. Manglende dokumentation.

Forholdsnr.: 13578

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
Betonelementleverancen/montering er udbudt af ingeniørrådgiver i henhold til Model 4L, hvilket indebærer, at
leverandøren skal udføre bygningsdelstegninger af elementer samt statiske beregninger af disse. Hverken tegninger eller
statiske beregninger fremgår af det tilrådighedværende dokumentationsmateriale.

Konklusion:
Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
Manglende dokumentation bør fremskaffes.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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7.2. Manglende dokumentation

Forholdsnr.: 13579

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
I henhold til projektet hører detailprojektering af facadebeklædningen, bestående af lakerede aluminium
strækmetalplader, under lukningsentreprisen inklusiv de statiske beregninger vedrørende fastgørelse af beklædningen til
sandwichelementets betonforplade. Det tilrådighedværende dokumentationsmateriale indeholder intet vedrørende
ovennævnte ydelser.
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Foto som viser lakerede aluminium strækmetalplader monteret på bygningens
facader.

Konklusion:
Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
Manglende dokumentation bør fremskaffes.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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8. Ydervæg, Vindspærre, dokumentation
Bygningsdelens opbygning:
De 2 lette ydervægge som afgrænser tagterrassen mod teknikrum og fællesareal er i følge projektet opbygget som
følger regnet fra indvendig side:
2 lag 13 mm gips
70 mm stållægter med isolering
Dampspærre
195 mm slidsede stållægter med isolering
9 mm fibercementplade som vindspærre
25 mm afstandslister/ventilation
9 mm fibercementplade i facade

8.1. Manglende oplysninger gældende for vindspærreplade

Forholdsnr.: 13621

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
Detailtegninger angiver anvendelse af 9 mm fibercementplade som vindspærre. Dokumentationsmaterialet fra den
udførende indeholder ikke følgesedler som angiver type af vindspærrepladen. Jf. bilag, vedhæftes foto fra arkitektens
tilsynsnotat nr. 6, som viser pladen uden at angive typen.
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

KSFoto, som viser den lette ydervægs opbygning.

Konklusion:
Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
Manglende dokumentation bør fremskaffes.
Beskrivelse:
Oplysninger om det anvendte vindspærreprodukt fremskaffes.
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Alle eftersete bygningsdele
Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation (* = registrerede bemærkninger):
Bygning, tekniske anlæg / installation » Ventilation » Ventilationsanlæg (samlet) » Ventilationsanlæg » Mekanisk
udsugning
• Anlæg » Separat

Bygning, tekniske anlæg / installation » Ventilation » Ventilationsanlæg (samlet) » Ventilationsanlæg » Mekanisk
indblæs/udsugning
• Anlæg » Fælles

Bygning, tekniske anlæg / installation » Varme » Varmeproduktionsanlæg » Fjernvarmeanlæg » Direkte
fjernvarme
• Blandeanlæg » Fælles u. alternativ energiforsyning

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

Bygning, tekniske anlæg / installation » Vand » Varmtvandsproduktionsanlæg » Varmtvandsproduktion
• Beholder » Fælles

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

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

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

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

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

Bygning, konstruktion » Væg » Ydervæg » Ikke vådrum » Over terræn
• Præfab enhed » Betonsandwichelement*
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Bygning, konstruktion » Væg » Ydervæg » Ikke vådrum » Over terræn
• Bagvæg » Stålskeletvæg » Stål
• Membran » Dampspærre
• Isolering
• Hulrum » Ventileret hulrum
• Forvæg » Pladebeklædning » Fibercement*

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

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

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

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

Bygning, konstruktion » Vindue » Vindue
• Karm og ramme » Træ og aluminium
• Fuge » Fugemasse
• Karm og ramme » Metal

Bygning, konstruktion » Trappe » Trappe » Udvendig » Kælder
• Trin » In situ støbt
• Vanger

Bygning, konstruktion » Tagterrasse » Tagterrasse » På varmt tag
• Belægning » Lagt på brikker
• Membran » Vandtæt » Tagpap
• Isolering
• Inddækning*
• Gennemføring
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Bygning, konstruktion » Tagkonstruktion » Tagkonstruktion
• Plader » Til afstivning af loftskiven

Bygning, konstruktion » Tagdækning » Tagdækning » Mod uventileret konstruktion
• Beklædning » Varmt tag

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

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

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

Bygning, konstruktion » Fundament » Pladefundament
• Plade » Beton

Bygning, konstruktion » Dør » Yderdør
• Karm og dørplade » Metal
• Fuge » Fugemasse

Bygning, konstruktion » Dækkonstruktion » Terrændæk » Kælder
• Plade

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

Terræn, tekniske anlæg / installation » Afløb » Ledning/rør » Afløbsrør » Under bygning » Ikke ophængt
• Plast

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

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

Forelagt

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

Ikke forelagt

2.2. Aftaler om forsøgsbyggeri
2.3. Byggeprogram o.l. til fastsættelse af kvalitetsniveau

Forelagt

2.4. Førsynsrapport ved ombygning
2.5. Geoteknisk rapport

Forelagt

2.6. Arkitekttegninger

Forelagt

2.7. Ingeniørtegninger

Forelagt

2.8. Arkitektbeskrivelse

Forelagt

2.9. Ingeniørbeskrivelse

Forelagt

2.10. Statiske beregninger

Forelagt

2.11. Kontrol- og tilsynsplaner

Forelagt

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

Forelagt

3.2. Erklæring om risikobehæftede forhold

Forelagt

3.3. Tilsynsrapporter o.l.

Forelagt

3.4. Kvalitetssikringsmateriale for: Råhus, luknings, tømrer og malerentreprisen

Forelagt

3.5. Kvalitetssikringsmateriale for: VVS-, Ventilations-, og elentreprisen

Forelagt

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

Forelagt

4. Afleveringsforretning
4.1. Afleveringsprotokol

Forelagt

4.2. Bygningsejerens mangellister

Forelagt

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

Forelagt

5.2. Andet:
Bemærkninger:
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