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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.
Særlige bemærkninger til registreringer vedr. tage, tagterrasser og facader:
Der er usædvanligt alvorlige og omfattende svigt i byggeriet, som skal udbedres snarest.
I forbindelse med 1års eftersyn af byggeriet, er der registreret en række meget alvorlige byggetekniske svigt ved
byggeriets tage, tagterrasser og murkroner mv.. Der er herudover også registreret brandtekniske svigt ved tagene,
som dog ligger uden for fondens dækningsområde.
Det fremgår af denne rapport, at mange af de projekterede og udførte bygningsdele ikke er i overensstemmelse med
f.eks. gældende BYGERFA blade.
Bygningsejer har oplyst og fremlagt dokumentation om, at der allerede på nuværende tidspunkt har været
vandskader og fugtproblemer i mange boliger, og der foreligger allerede detaljerede undersøgelsesrapporter med
destruktive indgreb for at afklare årsag og betydning af de registrerede forhold.
I denne rapport har vi som bilag vedhæftet to rapporter, som dokumenterer samme årsager til vandindtrængning i
boligerne: TORrapport af 1. september 2014 (rekvireret af arkitektrådgiver) og TIrapport af 1. december 2014
(rekvireret af bygningsejer).

Manglende risikoerklæring:
Der forelå ikke risikoerklæring fra de projekterende ved eftersynet!
Risikoerklæring skal – uanset om de projekterende vurderer, at der i projektet er risikobehæftede forhold eller ej –
udarbejdes af de projekterende og underskrives både af de projekterende og bygherren.
I forbindelse med skadeanmeldelse kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser, både for de projekterende og
for bygherren, hvis der ikke udarbejdes en risikoerklæring.
Risikoerklæringen skal som led i kvalitetssikringen udarbejdes mindst to gange: dels for projektforslag og dels for
hovedprojekt.
Læs mere herom i "Vejledning om kvalitetssikring" og i "Vejledning om erklæring om risikobehæftede forhold" på
fondens hjemmeside www.byggeskadefonden.dk .

Manglende projekt:
Projektmaterialet (tegninger og beskrivelser), som har været forelagt vores eftersynsfirma, har været mangelfuldt.
Der foreligger således ikke projekt i form af tegninger og beskrivelser af alle bygningsdele i et sådant omfang og en
detaljering efter den faktiske udførelse, at der er sikkerhed for, at byggeriet overholder gældende normer og
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forudsætninger for et svigtfrit byggeri.
Manglende projektmateriale skal fremskaffes snarest, og bygningsejer skal – gerne med sagkyndig bistand –
undersøge, om der er væsentlige svigt i skjulte konstruktioner.
Hvis der herefter stadig er skjulte, udokumenterede bygningskonstruktioner, skal disse og tilgrænsende bygningsdele
holdes under skærpet tilsyn i forbindelse med driften, således at eventuelle svigt snarest udbedres og ikke udvikler
sig til væsentlige skader.

Sikkerhedsmæssige forhold:
I afsnittet "Supplerende bemærkninger" sidst i rapporten er der bl.a. omtalt forhold af sikkerhedsmæssig betydning.
Sådanne funktionelle forhold ligger uden for Byggeskadefondens eftersyn og skadedækning, men boligorganisationen
og kommunen er hermed gjort opmærksomme på dem.
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.
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.
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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.

Særlige bemærkninger til kommunen
Sikkerhedsmæssige forhold
I afsnittet "Supplerende bemærkninger" sidst i rapporten er der omtalt forhold af sikkerhedsmæssig betydning.
Sådanne funktionelle forhold ligger uden for Byggeskadefondens eftersyn og skadedækning, men boligorganisationen
og kommunen er hermed gjort opmærksomme på dem.
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Beskrivelse af bebyggelsen

Bebyggelsen omfatter 42 boliger og 1 fælleshus på i alt 4000 m2, der er bygget som rækkehuse i
et og 2 plan. I bebyggelsen er der også opført et etagebyggeri i 2 etager, hvor adgang til det
øverste lejemål foregår ad en udvendig betontrappe.
Boligstørrelserne er følgende: 15 boliger af 113 m2, 15 boliger af 92 m2 og 12 boliger af 73 m2.
Til hvert lejemål er der et udhus
Bebyggelsen er udført i lavenergiklasse 2015.
Bygningerne er opført på stribefundamenter direkte funderet, i områder er der funderet på
sandpudeopbygning. Terrændæk er udført på isolering.
Ydervægge er delvis opført med puds/isoleringssystem fastmonteret på betonbagvæg, samt
puds/isoleringssystem på trækonstruktion.
Indvendige vægge er udført i betonelementer, ikke bærende vægge i stål og gips.
Etagedæk samt tagdæk i betonhuldækelementer.
Gulvopbygning under trægulve er dels udført på strøer og dels udført på en
gitterdragerkonstruktion.
Gulvopbygning under klinkegulve er udført på beton/isolering.
Tagopbygning er udført med en dampspærre, EPS isolering og afsluttet med en 1. lags
tagpapdækning.
Varmeforsyning er fjernvarme suppleret med solvarme. I badeværelser er der gulvvarme og i
øvrige rum radiatorvarme.
Brugsvandinstallationen er indført separat til hver bolig.
Elinstallationen er indført separat til hver bolig.
Ventilationsanlæg er udført som separate anlæg
Regnvand er ført til faskiner og spildevand er ført til spildevandsledning
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1. Afløbsbrønd, afvanding af terrænarealer ved bygningsfacader
Bygningsdelens opbygning:
Asfaltvej afsluttet med kantsten mod terræn og øvrig belægning
Der er projekteret fald mod afløbsriste i asfaltbelægning, som er placeret i kote 63,65

1.1. Fald på asfaltbelægning
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Ved kraftige regnskyl løber vandet op over kantsten og ind på flisearealet foran boligerne
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Ved adgangsvej ind mod bolig nr. 63-65-67.
Omfang:
100%
Stikprøve i %:
100
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Foto mod bolig nr. 63-65-67

Koteplan fra landskabsarkitekt. Kote udfor nr.
63/67 ligger i 63,65

Set fra nr. 65 mod Syd

Fald mod afløb
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Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Afvanding af terrænarealer foran bygningsfacader skal sikres ved gennemførelse af nødvendige byggetekniske
foranstaltninger (sokkelrende, linjeafløb, afskærende dræn mv.), så der ikke opstår fugtskader på berørte bygningsdele.
Ud over henvisning til anvisninger i vedhæftet BYGERFA blad, har Byggeskadefonden ikke yderligere bemærkninger.
BYG-ERFA:
(19) 131231  Niveaufri adgang og terrændæk
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2. Yderdør, generelt
Bygningsdelens opbygning:
Hoveddøre er udført som en sortmalet pladedør og med trepunktlukning.
Terrassedøre er udført som en glasdør med 3 lags glas og med trepunktlukning.
Partierne er udført i træ/alu i fabrikat "Cetonia".

2.1. Fugeslip
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der er observeret fugeslip ved de store glaspartier mod tilstødende bygningsdele, primært mod N/Ø.
Fugeslip er dels registreret mellem vindueskarm og fuge, og mellem fuge og facadepuds.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Bolig nr. 89,91,93,95,97,99,101,103 (begge etager inkl)
Omfang:
100%
Stikprøve i %:
40
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Fugeslip

Fugeslip

Fugeslip

Glasfacade parti nr. 89-93
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Glasfacade parti nr. 101-95

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
Dokumentation på fugetype samt for udførelsen mangler.
Beregning og eftervisning af styrke og stivhed af glasfacadepartier mangler

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Manglende dokumentation skal fremskaffes.
Beskrivelse:
Alle fuger ved/omkring byggeriets store glasfacadepartier skal eftergås for fugeslip og defekte elastiske fuger.
Dokumentation for anvendt fugetype, primning og fugeunderlag samt for udførelsen skal fremlægges.
Årsag til glasfacadepartiernes store bevægelser skal afklares senest ved bygningsejers 1års gennemgang af byggeriet.
Der skal ligeledes fremlægges en statisk dokumentation for at glasfacadepartiernes styrke og stivhed er tilstrækkelig, så
der ikke opstår brugs og funktionsproblemer på såvel kort som på lang sigt.
Det skal herudover dokumenteres at langtidsnedbøjning af etagedæk og betonkantbjælken ikke får betydning for
glasfacadepartierne.
BYG-ERFA:
(41) 950626  Udskiftning af fuger i ydervægge
(41) 950627 - Fejlfinding og materialevalg ved udskiftning af fuger
(41) 990924 - Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser
(41) 061231  Fuger omkring vinduer i teglydervægge  udskiftning
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2.2. Utæt hoveddør
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Hoveddøre er utætte ved bundstykke p.g.a skæve dørplader, så dørpladen ikke slutter tæt til tætningsliste ved
bundstykke.

Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Bolig nr. 69,75
Omfang:
5%
Stikprøve i %:
10
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Hoveddør

Hoveddør

Hoveddør

Hoveddør
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Hoveddør

Hoveddør

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Svigt, fejl og mangler ved byggeriets yderdøre skal afhjælpes, så disse overalt fremstår tætte og forskriftsmæssige.
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3. Overflader, generelt
Bygningsdelens opbygning:
Ydervæg:
Betonbagmur.
250 mm Mineral facadeisolering (Hefa).
Ved sokkel er der benyttet EPS isolering
Puds/slutpuds.

3.1. Misfarvning af facade

Byggeteknisk skade
Beskrivelse:
Misfarvninger af puds.

Lokalisering af hvor skaden er registreret:
Ved gavl på hus nr. 69 mod N/Ø.
Ved indgangsparti hus nr. 91 mod N/V.
Omfang af skade i forhold til det eftersete:
100%
Stikprøve i %:
90
Under hvilket forhold er det svigt, der har ført til skaden, beskrevet:
Inddækningshøjde
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Gavl nr. 69
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Gavl nr. 69 D. 30/10-14

Indgangsparti nr. 91 d. 09/10-14

Indgangsparti nr. 91 d. 30/10-14

Afslutning v. vindue nr. 91

Konklusion:
Der er skade som følge af et svigt i en anden bygningsdel.
Svigt og skade skal udbedres  inden forholdet forværres.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden henviser herudover til afsnit om 'Særlige bemærkninger til registreringer vedr. byggeriets tage,
tagterrasser og facader' under afsnit om 'Indledning' på side 4.
Der henvises endvidere til, at den aktuelle udførelse af byggeriet uden et stort vejrligsbeskyttende tagudhæng bevirker,
at der må påregnes skærpet drift og vedligehold af alle byggeriets ydervægge, hvilket skal indarbejdes i byggeriets
driftsplan.
BYG-ERFA:
(27) 091030  Afdækning af skalmure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng
(47) 111229  Afledning af vand fra flade tage ved skybrud – udspyer, nødafløb og anden overløbssikring
(49) 040528  Begroninger  alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer
(31) 120719  Sålbænke i murværk
(37) 060406  Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly
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3.2. Revne i sammenbygning
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Revne i indvendig hjørne ved sammenbygning mellem facader.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Hjørne ved hus nr. 57 mod 55
Omfang:
15%
Stikprøve i %:
100
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Revne i sammenbygning

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
BYG-ERFA:
(41) 991220  Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld
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3.3. Sokkelafslutning
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Facadeisolering ved ralkasse er synlig.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Passage mellem hus nr. 53 og 51.
Omfang:
100%
Stikprøve i %:
60
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Sokkelafslutning

Sokkelafslutning

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Manglende facadepuds ('sokkelpuds') ved ralkasser skal udføres til/på fundament  som projekteret.
BYG-ERFA:
(19) 131231  Niveaufri adgang og terrændæk
(41) 991220  Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld
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4. Tagdækning, generelt
Bygningsdelens opbygning:
Afdækning på murkrone:
Zink, pap, krydsfiner
Zinkafdækninger er udført med laskesamlinger.
Samlingerne er flere steder stødt helt tæt sammen
Murkrone:
Puds udv., 250 mm facadeisolering mont. på krydsfiner, pap på krydsfiner (indv. side).
Tagopbygning:
Tagpap dækning udført som en 1lags tagdækning fabrikat BIIG Regular Mec 4 mm APP.
Isolering udført som Sundolit S60 isolering.
Underpap som dampspærre. Type ikke oplyst.
Betondæk

4.1. Inddækningshøjde
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Taginddækningshøjden ved murkrone væk fra skotrende/kasserende varierer fra 0  75 mm.
I henhold til BygErfa blad (47)111229 ved fald 1:40 er angivet en min. højde på 100mm.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Ved gavl på bygning 51,47,61,53,95,103
Ved samtlige tage på depotskur.
Omfang:
100%
Stikprøve i %:
30
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Gavl på bygning 61
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Detalje murkrone

Depottag

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
Der mangler mål på tegninger, som angiver korrekt inddækningshøjde.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
Svigtet skal udbedres, inden forholdet forværres.
Manglende dokumentation skal fremskaffes.
Beskrivelse:
Alle tilslutningsdetaljer ved murkroner, facadevægge mv. skal ændres, så disse overalt er i h.t. gældende forskrifter og
anvisninger.
Byggeskadefonden henviser herudover til afsnit om 'Særlige bemærkninger til registreringer vedr. byggeriets tage,
tagterrasser og facader' under afsnit om 'Indledning' på side 4.
BYG-ERFA:
(47) 111229  Afledning af vand fra flade tage ved skybrud – udspyer, nødafløb og anden overløbssikring
(27) 091030  Afdækning af skalmure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng
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4.2. Murkroneafdækning
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Murkroneafdækningshøjde 60 mm, se detalje D06
I henhold til Byg-Erfa blad 091030 anbefales min. 150 mm. fra overkant facade.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Generelt
Omfang:
100%
Stikprøve i %:
80
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Sammenbygning ved hus nr. 57-55

Facade ved hus nr. 89-93

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres, inden forholdet forværres.
Beskrivelse:
Alle tilslutningsdetaljer ved murkroner, facadevægge mv. skal ændres, så disse overalt er i h.t. gældende forskrifter og
anvisninger.
Byggeskadefonden henviser herudover til afsnit om 'Særlige bemærkninger til registreringer vedr. byggeriets tage,
tagterrasser og facader' under afsnit om 'Indledning' på side 4.
BYG-ERFA:
(27) 091030  Afdækning af skalmure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng
(47) 111229  Afledning af vand fra flade tage ved skybrud – udspyer, nødafløb og anden overløbssikring
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4.3. Inddækningshøjde

Byggeteknisk skade
Beskrivelse:
Misfarvninger skyldes indefrakommende fugt, som sandsynligvis kommer ind ved tagkrone. Denne er ikke udført korrekt
iht. leverandørens anvisninger, der angiver en min. højde på afdækning fra underkant krydsfiner på 150 mm.
Desuden er der udført en fugetætning med en elastisk fuge mellem puds og krydsfiner, og ikke som leverandøren
anviser en fugetætning med fugebånd bag facadepudsen, som i øvrigt skal afsluttes med en skrå affasning.
Ved hus nr. 91 skyldes utæt afslutning ved zinksålbænk mod facadepuds, fugeslip ved zinksålbænk.
Lokalisering af hvor skaden er registreret:
Gavl ved hus nr. 69
Indgangsparti ved hus nr. 91
Omfang af skade i forhold til det eftersete:
100%
Stikprøve i %:
90
Under hvilket forhold er det svigt, der har ført til skaden, beskrevet:
Inddækningshøjde
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Gavl ved hus nr. 69

gavl ved hus nr. 69

Gavl ved hus nr 69

Indgangsparti hus nr. 91
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Indgangsparti ved hus nr. 91

Konklusion:
Der er skade som følge af et svigt i en anden bygningsdel.
Svigt og skaden skal udbedres, inden forholdet forværres.
Beskrivelse:
Alle tilslutningsdetaljer ved murkroner, facadevægge mv. skal ændres, så disse overalt er i h.t. gældende forskrifter og
anvisninger.
Byggeskadefonden har ligeledes registreret, at der er projekteret en 2lags tagpapdækning på underlag af mineraluld
med 'trekantlister', men denne er ifm. udførelsen ændret til en 1lags tagpapdækning på underlag af polystyren EPS og
uden trekantlister ved lodrette sideflader.
Den udførte tagkonstruktion med en 1lags tagpapdækning opfylder ikke de brandtekniske krav til Broof(t2) på underlag
af polystyren EPS.
Der henvises f.eks. til byggetekniske anvisninger i BYGERFA blad nr. (27) 081121 vedr. 'Polystyrenisolering på tage med
lav hældning (flade tage) – brandbeskyttelse, membranunderlag.
Der skal etableres en ny 2lags tagpapdækning ved alle tage og tagterrasser med 'trekantlister – som projekteret – og
iht. gældende anvisninger.
Ny tagpapdækning skal opfylde kravene til Broof(t2).
Byggeskadefonden henviser herudover til afsnit om 'Særlige bemærkninger til registreringer vedr. byggeriets tage,
tagterrasser og facader' under afsnit om 'Indledning' på side 4.
BYG-ERFA:
(27) 091030
(47) 111229
(49) 040528
(27) 081121
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Afdækning af skalmure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng
Afledning af vand fra flade tage ved skybrud – udspyer, nødafløb og anden overløbssikring
Begroninger  alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer
Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage)  brandbeskyttelse, membranunderlag
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4.4. Afslutning v. inddækning
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Endeafslutning af murkroneinddækninger er ikke aflukkede.

Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Gavl ved hus nr. 89-93
Tagflade ved hus nr. 111 mod 109
Omfang:
100%
Stikprøve i %:
50
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Overgang tag ved hus nr. 111 mod 109

Gavl ved hus nr. 89-93

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
Mangler en beskrivelse af hvordan endeafslutningen skal udføres

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Manglende dokumentation skal fremskaffes.
Beskrivelse:
Alle tilslutningsdetaljer ved murkroner, facadevægge mv. skal ændres, så disse overalt er i h.t. gældende forskrifter og
anvisninger.
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
BYG-ERFA:
(31) 120719  Sålbænke i murværk
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4.5. Zinkafdækning på murkrone
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Ved eftersynet, som blev udført på en gråvejrsdag og ca 15 grader, kunne det konstateres, at samlinger i
zinkafdækningen på murkrone var stødt helt tæt sammen uden mulighed for udvidelse. Flere steder var der antydning af,
at samlinger har været "vippet op" (varm solskinsdag).

Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Hus nr. 53-61, 71, 95-103, 115-111
Omfang:
100%
Stikprøve i %:
30
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Manglende mellemrum

Manglende mellemrum

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Alle tilslutningsdetaljer ved murkroner, facadevægge mv. skal ændres, så disse overalt er i h.t. gældende forskrifter og
anvisninger.
Ud over henvisning til anvisninger i vedhæftede BYGERFA blade, har Byggeskadefonden ikke yderligere bemærkninger.
BYG-ERFA:
(37) 060406  Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly
(31) 120719  Sålbænke i murværk
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4.6. Zinkafslutninger
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Inddækninger er afsluttet med Zink, hvor der er fuget mellem zink og facadepuds.
Der skulle have været udført en indrillet løskant i facade afsluttet med en fuge.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Generelt
Omfang:
100%
Stikprøve i %:
100
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Manglende indrilning i facadepuds

"åben" afslutning

Manglende indrilning i facadepuds

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Alle zinkafslutninger ved lodrette ydervægge skal ændres til det projekterede som 'indrillet løskant', samt iht. anvisninger i
vedhæftede BYGERFA blade.
BYG-ERFA:
(37) 060406  Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly
(31) 120719  Sålbænke i murværk
(37) 120720  Inddækninger af metal  mellem tag og murværk
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4.7. Værn ved tagterrasser
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Gennemføring af mægler for altanværn i murkroneafdækning er ikke udført korrekt, idet der er afsluttet med en
fugeløsning.

Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Tagterrasse v. 75,77, 109
Omfang:
100%
Stikprøve i %:
15
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Gennemføring af mægler

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
Det fremgår ikke af tegningsmaterialet, hvordan gennemføringen skal udføres.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
Svigtet skal udbedres, inden forholdet forværres.
Manglende dokumentation skal fremskaffes.
Beskrivelse:
Alle gennemføringer for altanværn i murkroneafdækninger skal udføres iht. gældende forskrifter.
Yderligere information om emnet fremgår af vedhæftet BYGERFA blad.
Byggeskadefonden henviser herudover til afsnit om 'Særlige bemærkninger til registreringer vedr. byggeriets tage,
tagterrasser og facader' under afsnit om 'Indledning' på side 4.
BYG-ERFA:
(37) 091216  Tekniske installationer på flade tage  gennemføring i og montering på tagfladen
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4.8. Hul i facadeisolering
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Ved fælleshus nr. 71. mod øst er der konstateret et hul i facadeisolering. Indvendigt er der repareret med pap.
Der er på tagfladen kun konstateret 1 stk. udspyr.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
På østlig side af fælleshus nr. 71
Omfang:
100%
Stikprøve i %:
20
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Hul i facadeisolering

Hul i facadeisolering

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
BYG-ERFA:
(41) 991220  Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld
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4.9. Manglende trekantsliste
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Der er ikke indbygget trekantsliste ved tagets overgang til murkrone Jf. TOR´s anvisninger.
Der registreres slip i tagpapbelægningen på grund af manglende trekantsliste.
Manglende udførelse af trekantsliste er dog iht. leverandørens anvisninger (Tag DK).

Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Tagflade 53-61, 95-103, 111-115,
Omfang:
100%
Stikprøve i %:
40
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Detalje af murkrone

Slip ved tagpap

Slip i tagpapbelægningen
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Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres, inden forholdet forværres.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har registreret, at der er projekteret en 2lags tagpapdækning på underlag af mineraluld med
'trekantlister', men denne er ifm. udførelsen ændret til en 1lags tagpapdækning på underlag af polystyren EPS og uden
trekantlister ved lodrette sideflader.
Den udførte tagkonstruktion med en 1lags tagpapdækning opfylder ikke de brandtekniske krav til Broof(t2) på underlag
af polystyren EPS.
Der henvises f.eks. til byggetekniske anvisninger i BYGERFA blad nr. (27) 081121 vedr. 'Polystyrenisolering på tage med
lav hældning (flade tage) – brandbeskyttelse, membranunderlag.
Der skal etableres en ny 2lags tagpapdækning ved alle tage og tagterrasser med 'trekantlister – som projekteret – og
iht. gældende anvisninger.
Ny tagpapdækning skal opfylde kravene til Broof(t2).
Byggeskadefonden henviser herudover til afsnit om 'Særlige bemærkninger til registreringer vedr. byggeriets tage,
tagterrasser og facader' under afsnit om 'Indledning' på side 4.
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5. Tagkonstruktion, generelt
Bygningsdelens opbygning:
Skur tag:
Tagpap.
Tagkrydsfiner
Bjælkespær

5.1. Misfarvning af tagkrydsfinerplade
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Krydsfinersplader er misfarvet på undersiden.
Misfarvninger formodes at skyldes byggefugt tilført under opførelse.
Der er efterfølgende monteret ventilationsriste i ydervæggene for at øge ventilationen i rummet.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Hus nr. 93
Omfang:
100%
Stikprøve i %:
5
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Underside af tagkonstruktion, hus nr. 93
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Byggeteknisk skade
Beskrivelse:
Underside af tagkonstruktion i depot/skur har områder med fugtaftegninger (hvide/grønne områder).
Der er efter byggeriets færdiggørelse monteret 2 stk. vægriste i samtlige skure for at få udført ventilation i rummet.
Lokalisering af hvor skaden er registreret:
Depot/skur nr. 93
Omfang af skade i forhold til det eftersete:
100%
Stikprøve i %:
5
Under hvilket forhold er det svigt, der har ført til skaden, beskrevet:
Aktuelt forhold
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Underside tag depot/skur nr. 93

Underside tag depot/skur nr. 93

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt, som har medført skade.
Svigtet og skaden kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
Ud over henvisning til anvisninger i vedhæftede BYGERFA blade, har Byggeskadefonden ikke yderligere bemærkninger.
BYG-ERFA:
(27) 130605  Tagkonstruktioner med lille hældning – ventilation og fugtforhold
(99) 091231  Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst
(99) 141004  Fugtindhold i træ  måleudstyr, metoder og vurdering
(99) 051231  Skimmel i bygninger  vækstbetingelser og forebyggelse
(47) 110719  Tagunderlag af krydsfiner – misfarvning efter skimmelvækst
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6. Tagkonstruktion, stålemner
Bygningsdelens opbygning:
Bærevinkel for fastholdelse af murkrone.

6.1. Indbyggede stålemner
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Ud fra KSmaterialet kan det konstateres, at der er indbygget stål med en ikke korrekt korrosionsklasse iht. til
arbejdsbeskrivelsen og Byg-Erfa 070802.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Er ikke præciseret nærmere i KS materialet.
Omfang:
Kan ikke bestemmes.
Stikprøve i %:
10
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Beslag til fastholdelse af murkrone ses at være udført i ubehandlet(sort)
stål.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse.
Beskrivelse:
De registrerede forhold bevirker, at levetiden vil være nedsat for de indbyggede ubehandlede stålemner i
tagkonstruktionen, og byggeriets drifts og vedligeholdelsesplan skal tilpasses den aktuelle udførelse, såfremt svigtet ikke
udbedres.
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
BYG-ERFA:
(49) 070802  Stålkonstruktioner  korrosionsbeskyttelse
(49) 991130 - Korrosionsbeskyttelse af bygningsbeslag
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7. Tagterrasse, generelt
Bygningsdelens opbygning:
som udført tegning nr. AE305
Tagkonstruktion tagterrasse:
20X143 mm terrasseplanker
40X60 mm strøer pr. 400
uorganisk opklodsning på tagpapstrimmel
taghældning 1:40 til afløb
1 lags tagpap løsning som BIIG Mineral
Isolering af Sundolit S150
Underpap som dampspærre af ukendt producent
Betondæk

7.1. Gennemføringer v. tagterrasse.
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Mægler for altanværn på tagterrasse ikke udført korrekt. I henhold til BygErfa 091216 bør gennemføringer i tagpap
etableres i rektangulære/cirkulære rør med manchet.

Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Lokaliseret ved tagterrasse ved hus nr. 75 og 109
Omfang:
100%
Stikprøve i %:
10
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Som detaljetegning, gennemførsel afsluttes med fuge.
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I henhold til erfa blad 091216 skal gennemføringer laves
i cirkulære eller rektangulære rør.

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
Arkitektdetaljen fra udførelsen viser mægler udført som retangulær rør med en fugetætning mod tagpap. Der er ikke
angivet nogen indbygning af præfab. flange.
I KSmaterialet kan der ikke findes dokumentation for ændringen af mægler til fladstål.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
Svigtet skal udbedres – inden forholdet forværres.
Manglende dokumentation skal fremskaffes.
Beskrivelse:
Alle gennemføringer ved tagterrasser skal etableres i henhold til gældende forskrifter og anvisninger.
Med hensyn til byggetekniske bemærkninger til den udførte 1lags tagpapbelægning i forhold til den projekterede 2
lagstagdækning henvises der til foranstående pkt. 4.9 Manglende trekantlister.
Byggeskadefonden henviser herudover til afsnit om 'Særlige bemærkninger til registreringer vedr. byggeriets tage,
tagterrasser og facader' under afsnit om 'Indledning' på side 4.
BYG-ERFA:
(37) 091216  Tekniske installationer på flade tage  gennemføring i og montering på tagfladen
(27) 081121  Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage)  brandbeskyttelse, membranunderlag
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7.2. Afslutning af zinkinddækning
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Ved tagterrasse afsluttes tagpap lodret mod facadepuds uden indrillet løskant/fuge.
Udsparinger for tagnedløb har en størrelse, der gør det besværligt at udføre en håndværksmæssig korrekt inddækning.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Tagflade v. nr. 53-61,73-81, 95-103, 111-115
Omfang:
100%
Stikprøve i %:
40
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Afslutning af tagpap omkring tagterrasse

Arkitekt detalje

Tagnedløb

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – inden forholdet forværres.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden henviser herudover til afsnit om 'Særlige bemærkninger til registreringer vedr. byggeriets tage,
tagterrasser og facader' under afsnit om 'Indledning' på side 4.
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7.3. Niveaufri adgang
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Iht. BygErfa blad 071229 er stålrist ved indgangsdør og parti ikke udført.
Desuden er inddækning for beskyttelse af membran udført i zink og ikke som rustfri stålkappe.
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Hus nr. 75,77,109
Omfang:
100%
Stikprøve i %:
20
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Mangler rist ved parti

Mangler rist samt rustfri stålkappe

Detalje niveaufri adgang tagterrasse

Opbygning af tagterrasse

N309S1

Side 36 af 46

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Beskrivelse:
For at undgå opsprøjt og vandpåvirkninger inkl. smeltevand langs inddækninger og evt. vandindtrængning langs/ved
underside facadepartier med terrassedøre, skal der skal etableres aftagelige/demonterede varmforzinkede stålriste langs
disse.
Der henvises herudover til anvisninger i vedhæftede BYGERFA blade, hvilket også gælder for 'Drift og vedligehold' – som
skal indarbejdes i byggeriets driftsplan.
Byggeskadefonden henviser herudover til afsnit om 'Særlige bemærkninger til registreringer vedr. byggeriets tage,
tagterrasser og facader' under afsnit om 'Indledning' på side 4.
BYG-ERFA:
(23) 071229  Tagterrasser  inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve
(23) 080430 - Tagterrasser - opbygning, membraner og materialer
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7.4. Vandgennemtrængning

Byggeteknisk skade
Beskrivelse:
Vandskjolder på loft i værelse placeret under tagterrasse.
Lokalisering af hvor skaden er registreret:
Hus nr. 77
Omfang af skade i forhold til det eftersete:
Fugtskjold lokaliseret på loft, ved indvendig væg i værelse under tagterrasse.
Stikprøve i %:
5
Under hvilket forhold er det svigt, der har ført til skaden, beskrevet:
Gennemføringer v. tagterrasse.
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Vandgennemtrængning i loft.

Konklusion:
Der er skade som følge af et svigt i en anden bygningsdel.
Svigt og skade skal udbedres, inden forholdet forværres.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har registreret, at der er projekteret en 2lags tagpapdækning på underlag af mineraluld med
'trekantlister', men denne er ifm. udførelsen ændret til en 1lags tagpapdækning på underlag af polystyren EPS og uden
trekantlister ved lodrette sideflader.
Den udførte tagkonstruktion med en 1lags tagpapdækning opfylder ikke de brandtekniske krav til Broof(t2) på underlag
af polystyren EPS.
Der henvises f.eks. til byggetekniske anvisninger i BYGERFA blad nr. (27) 081121 vedr. 'Polystyrenisolering på tage med
lav hældning (flade tage) – brandbeskyttelse, membranunderlag.
Der skal etableres en ny 2lags tagpapdækning ved alle tage og tagterrasser med 'trekantlister – som projekteret – og
iht. gældende anvisninger.
Ny tagpapdækning skal opfylde kravene til Broof(t2).
Byggeskadefonden henviser herudover til afsnit om 'Særlige bemærkninger til registreringer vedr. byggeriets tage,
tagterrasser og facader' under afsnit om 'Indledning' på side 4.
BYG-ERFA:
(23) 071229  Tagterrasser  inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve
(23) 080430 - Tagterrasser - opbygning, membraner og materialer

N309S1

Side 38 af 46

8. Vindue, facadepartier med terrassedøre
Bygningsdelens opbygning:
Facaderne på lejlighederne er opbygget med store vinduespartier som fylder hele facaden i lejligheden

8.1. Terrassedør "hænger"
Byggeteknisk svigt
Beskrivelse:
Terrassedøre fra opholdsstue hænger. Leverandøren har tidligere gennemgået samtlige døre, men de fleste hænger
igen
Lokalisering af hvor svigtet er registreret:
Hus nr. 69-75-77-105
Omfang:
10%
Stikprøve i %:
10
Vedhæftede billeder, tegninger eller andet:

Terrassedør

Store facadepartier

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
Mangler dokumentation på, at facadeelementerne kan optage last samt sprosser er stærke nok til at kunne holde en
terrassedør i 3lags glas.

Konklusion:
Der er byggeteknisk svigt.
Der er mangler i dokumentationsmaterialet.
Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være nok.
Manglende dokumentation skal fremskaffes.
Beskrivelse:
Årsag til glasfacadepartiernes store bevægelser skal afklares senest ved bygningsejers 1års gennemgang af byggeriet.
Der skal ligeledes fremlægges en statisk dokumentation for, at glasfacadepartiernes styrke og stivhed er tilstrækkelig, så
der ikke opstår brugs og funktionsproblemer på såvel kort som på lang sigt.
Det skal endvidere dokumenteres, at såvel korttids som langtidsnedbøjning af etagedæk og evt. kantbjælken ikke får
betydning for glasfacadepartierne og tilhørende døres funktion.
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9. Varmerør, trykprøvning generelt
Bygningsdelens opbygning:
2-strengssystem i PEX

9.1. Trykprøvning

Fejl eller mangler i dokumentation
Beskrivelse:
Der foreligger ikke en trykprøvningrapport iht. byggesagsbeskrivelse

Konklusion:
Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes.
Beskrivelse:
Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger.
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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 » Varme » Varmeproduktionsanlæg » Fjernvarmeanlæg » Direkte
fjernvarme
• Blandeanlæg » Separat m. alternativ energiforsyning

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

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

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

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

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

Bygning, konstruktion » Vindue » Vindue
• Karm og ramme » Træ og aluminium*

Bygning, konstruktion » Tagterrasse » Tagterrasse » På varmt tag
• Membran » Vandtæt » Tagpap*

Bygning, konstruktion » Tagkonstruktion » Tagkonstruktion
• Element » Metalkonstruktion » Metal*

Bygning, konstruktion » Tagkonstruktion » Tagkonstruktion
• Plader » Til afstivning af loftskiven*
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Bygning, konstruktion » Tagdækning » Tagdækning » Mod uventileret konstruktion
• Inddækning*
• Gennemføring*
• Beklædning » Varmt tag*
• Gennemføring*
• Inddækning*

Bygning, konstruktion » Overflader*

Bygning, konstruktion » Loft » Loft » Mod uventileret konstruktion
• Beklædning » Betonelementer » Beton
• Membran » Betonelementer

Bygning, konstruktion » Gulv » Gulv » Vådrum » Terrænniveau » På terrændæk, kabine m. tung bund
• Plade
• Membran » Vådrumsmembran
• Belægning » Klinker
• Gennemføring

Bygning, konstruktion » Gulv » Gulv » Vådrum » Etage » På etagedæk, kabine m. tung bund
• Plade
• Membran » Vådrumsmembran
• Belægning » Klinker
• Gennemføring

Bygning, konstruktion » Gulv » Gulv » Ikke vådrum » Terrænniveau » På terrændæk
• Membran » Fugtspærre
• Isolering
• Belægning

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

Bygning, konstruktion » Fundament » Liniefundament
• Konstruktion » Beton

Bygning, konstruktion » Dør » Yderdør
• Fuge » Fugemasse*
• Karm og dørplade » Træ*
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Bygning, konstruktion » Dækkonstruktion » Terrændæk » Terrænniveau » Direkte funderet
• Kapillarbrydende lag » Kapillarbrydende isol.
• Isolering
• Plade » In situ

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

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

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

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

Terræn, tekniske anlæg / installation » Afløb » Brønd » Afløbsbrønd » Terræn
• Fald på terræn*

Terræn konstruktion » Opfyld » Sandpude » Under bygning

Terræn konstruktion » Opfyld » Alm. byggegrube » Under bygning
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Dokumentation forelagt for eftersynsfirmaet
1. Myndigheder
1.1. Byggetilladelse

Forelagt

1.2. Andet: Ibrugtagningstilladelse

Forelagt

2. Aftaler, kontrakter og projekt
2.1. Aftaler
2.2. Aftaler om forsøgsbyggeri

Ikke forelagt

2.3. Byggeprogram o.l. til fastsættelse af kvalitetsniveau

Ikke forelagt

2.4. Førsynsrapport ved ombygning
2.5. Geoteknisk rapport

Forelagt

2.6. Arkitekttegninger

Delvis 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: Fugtrapporter, Blowdoortest samt energimærkning

Forelagt

3. Dokumentation for kvalitetssikring
3.1. Mødereferater

Forelagt

3.2. Erklæring om risikobehæftede forhold

Ikke forelagt

3.3. Tilsynsrapporter o.l.

Forelagt

3.4. Kvalitetssikringsmateriale for: TømrerSnedkerværkstedet.

Forelagt

3.5. Kvalitetssikringsmateriale for: Poul Pedersen A/S

Forelagt

3.6. Kvalitetssikringsmateriale for: Tag DK A/S (tagdækning)

Forelagt

3.7. Andet: Projektgransknings skema Juni 2011

Forelagt

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

Ikke forelagt

5.2. Andet:
Bemærkninger:
Yderligere foreligger KS materiale for Løjt Smedeværksted ApS (Stålentreprise), HTH, EL og MU, Expan,Hi
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Con, Mal, Modulbad, Ole Pedersen, Ødum smede & maskinfabrik.
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Supplerende bemærkninger

Ved terrassedør i stueplan er der ikke udført niveaufri adgang (funktionssvigt).
På tagflader mangler fastgørelsesmuligheder for sikkerhedsliner ved inspektion på tagflader (funktionssvigt).

Manglende niveaufri adgang

Manglende niveaufri adgang

Rapport fra Teknologisk Institut.

Brandprøvningsrapport

TOR Rapport
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