
0107 Parkvej Østergade

Bygningsdel og vedligeholdsaktivitet Kort tilstandsbeskrivelse af bygningsdelen T*

BD 

årgang 

(ca. år)

BD 

teoretisk 

levetid 

(ca. år)

Vurderet 

BD's 

restlevetid 

(ca. år)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2019 Årets Overskud

Årets startsaldo 9.217.333 4.317.733 -1.185.867 615.533 -42.568.067 -41.391.667 -39.820.267 -38.838.867 -41.532.467 -39.916.067 -38.595.667 -37.054.267 -36.032.867 -34.316.467 -37.060.067 -36.343.667 -35.142.267 -33.355.867

Årets udgifter 6.684.600 7.499.600 194.600 45.179.600 819.600 424.600 1.014.600 4.689.600 379.600 675.600 454.600 974.600 279.600 4.739.600 1.279.600 794.600 209.600 179.600

Årets henlæggelser 1.785.000   1.996.000   1.996.000   1.996.000        1.996.000        1.996.000        1.996.000        1.996.000        1.996.000        1.996.000        1.996.000        1.996.000        1.996.000        1.996.000        1.996.000        1.996.000        1.996.000        1.996.000       

Årets slutsaldo 4.317.733 -1.185.867 615.533 -42.568.067 -41.391.667 -39.820.267 -38.838.867 -41.532.467 -39.916.067 -38.595.667 -37.054.267 -36.032.867 -34.316.467 -37.060.067 -36.343.667 -35.142.267 -33.355.867 -31.539.467

Udskifte/oprette belægning på stier generelt. Areal i alt 

ca. 500 m2.

Belægninger er overalt herregårdssten, fra ca. 1990 og 

fremstår generelt i god vedligeholds-stand.

4) 1990 40 15 250.000

Opretning af eksisterende belægning på sti i parken. Ca. 

100 m2 anbefales oprettet.

Belægning er herregårdssten, hvor traktor har kørt spor i 

kanterne af stien.

4) 1990 40 5 35.000

Udskiftning af asfaltbelægning på vej og p-arealer. 

Omfang ca. 800 m2 i alt. Der indregnes et nyt slidlag.

Skønnes at være ældre end 30 år. Der er registreret 

smårevner, og der er udført pletreparationer. 

Asfaltbelægningen er i rimelig god stand.

3)
1980erne 20-40 7-10 300.000

Delreparation på asfaltbelægningen. Der er registreret 2-3 steder, hvor belægningen er sunken 

ved brønddæksler. Beløb afsat til div. Delreparationer.
4)

1980erne 20-40 0-2 15.000

Udskiftning af galvaniserede rækværk ved kældertrapper. Rækværkerne er i god stand. 3 stk.
4)

1990 40-50 20 30.000

Delreparation af betonoverflader på kældertrapper og 

lyskasser.

Kældertrapper og lyskasser er i god vedligeholdsstand. 

Smårevner og afskallinger repareres løbende. Trapper 

genmales ikke.

4)
1957 60 5-10 15.000 15.000

Omfugning af læmur, ca. 6 m. Læmuren ved cykelstativer fremstår i dårlig 

vedligeholdssgtand. Der mangler generelt fuger.

0 1957 50 0-2

Afløb (kloak og regnvand)

Udskiftning af kloak- og regnvandsledninger og brønde i 

terræn.

Systemerne er separeret i 2008
3)

2008 30-50 35

Tømning af sandfang, rensning og spuling af 

afløbssystem, både kloak under bygning og 

regnvandssystemet. Regnv: Fra TN brønd til skelbrønd. 

Spv: Fra Renseadgang i kælder til skelbrønd. Rense 

afløbsrende ved garager.

Tømning og spuling anbefales hvert 5. år ved lav belastning.

3)

2008 - 2 20.000 20.000 20.000 20.000

Tv inspektion af regn- og spildevandsledninger i terræn 

og under gulv i kælder.

Tv inspektion til kontrol af samlinger og evt. lunker. Ledninger 

i terræn er fra 2008. Ledninger under kældergulv er fra 

opførelsen i ca. 1947. 

3)
- - 2 15.000

Brugsvand 15.000

Udskiftning af stikledning fra afspærringsventil i skel til 

måler i teknikrum (3 stik i alt). Omfang skønnes til ca. 80 

m vandledning.

Skønnes at være fra 1991 og udført i PEM.

3)
1991 30-50 18 100.000

Varme

Udskiftning af interne varmeforsyningsledninger i terræn 

mellem blok C og D. skønnet ca. 25m ledning. Anbefales 

udskiftet samtidig med renovering af teknikrum.

Fjernvarmeledningerne skønnes at være gamle 

kedelrørudført i stål, delvist fornyet i 1991. Der er et 

betydeligt varmetab (ca. 40-50 %) som følge af årgangens 

isoleringsstandard.

3)

1950-91 50 5-20 60.000

El

Udskiftning af kabler i terræn. Sandsynligvis fra 1991. 

Interne kabler i terræn forsyner belysningsarmaturer.

Kablerne skønnes at være i god stand
4)

1991 40 25 170.000

Udskiftning af udvendig belysning, ca. 28 stk. 

skotarmaturer og ca. 12 stk. "Søndergårdsarmaturer" på 

standere.

Armaturer er i ok stand.

4)
1991 40 25

Vedligehold og udskiftning af borde og bænke, skilte og 

tavler. Der er ca. 4 stk. bord/bænkesæt.

Repareres, lakeres eller udskiftes løbende efter behov.
4)

- - - 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Udskiftning af galvaniseret rionet hegn omkring 

affaldscontainere. I alt 8 stk.

Alle øer er i god stand, hegnene er begroet med efeu.
4)

2003 30 20 100.000

Udskiftning af legepladsudstyr. Der er registreret legehus, 

5er gynge, en dobbeltvippe og klatretårn.

Ca. 20 år gammelt udstyr, som er repareret løbende. 
2)

1990 20 10

Kontrol af legepladsudstyr Blev sidst udført i 2004 af Kompan. 2) 2004 1-3 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Udskiftning af paptag på garageanlæggene Der er udført småreparationer på enkelte tage. 4) 1980erne 20 2-5

Maling af garageporte. Er i god vedligeholdsstand og males løbende. 4) 5 1-2 15.000

Udskiftning af garageporte. 21 stk. i alt. Nye porte opsat i 2003. 4) 2003 30 27 250.000

Afsat beløb til beplantning. Afsat beløb - - - 25.000 25.000

116.21

funda-

ment
Omfugning af murværk. Der er medregnet gavlene ved 

nr. 6, 12 og facadernes murværk

Der ses løse fuger, udfaldt af studsfuger, afskallede sten mv. 
3)

1957- 50 1-5 350.000

Udskiftning af elastiske fuger omkring vinduer og døre. 

Udføres samtidig med vinduesudskiftning.

Fugerne er tørre og ved at slippe. Der forsøges at udsætte 

en samlet udskiftning af elastiske fuger til samme tidspunkt 

som udskiftning af vinduer.

3)
2001 5-10 0-7 500.000 500.000

Tjek isoleringsforhold i gavle og facader. Evt. hulmur, evt. 

mulighed for efterisolering. Der er afsat beløb til 

termografering og enkelte destruktive undersøgelser.  

Endvidere afsat beløb til efterisolering af gavle i 2016.

Der er kuldebrosproblemer og meget kolde gavle og facader. 

Det er oplyst, at facade mod havesiden har 30 mm isolering, 

mens facader mod vej er massive. Beløb indeholder projekt 

på udv. Efterisolering af gavle

- - - 3.000.000

Afklaring af mulighed for en samlet gavl og 

facaderenovering. Beløb afsat.

Evt. renoveringsprojekt anbefales at indeholde: Omfugning, 

reparation af pudsede overflader, efterisolering, renovering 

af altaner, nye elastiske fuger og evt. nye vinduer/døre.
5)

- - - 80.000

Facaderenovering afventer LBF. Beløb afsat til DAI 

undersøgelser

Reparation og maling af pudsede betonoverrflader på 

facader og i vindueslysninger.

Der er væsentlige afskallinger i vindueslysningerne. 

Blomsterkasser er algebegroede og har begyndende 

nedbrydning.

3)
2006 10 3-5 500.000

Udskiftning af rygninger på tage. Der er åbne rygninger for den oprindelige udluftning. Ny 

udsugning fra 2005 gør åben rygning overflødig. 

Rygningerne blev beskadiget i nov. 2013.

2)
1957 50 0

Udskiftning af paptag på alle blokke. Der er udlagt tagpap på oprindeligt skiftertag ca. i 1990. 

Tagrummet blev efterisoleret i 2005.
3)

1990 30 10-15 2.000.000 4.000.000
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0107 Parkvej Østergade

Bygningsdel og vedligeholdsaktivitet Kort tilstandsbeskrivelse af bygningsdelen T*

BD 

årgang 

(ca. år)

BD 
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levetid 

(ca. år)

Vurderet 

BD's 

restlevetid 

(ca. år)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Konto

116.24

altan

Renovering af altaner. Altanerne fremstår slidte, algebegroede og med indvendige 

afskallinger. Altanbundpladen udgør en stor kuldebro. 3)

1957 40-60 3-7 4.000.000

116.25

trappe, Samlet udskiftning af vinduer og døre. Der er en 

besparelse ved samlet udskiftning og samtidig udskiftning 

af elastiske fuger (reduceret med 500.000 kr. til elastiske 

fuger)

Vinduer og døre mod nord og øst fremstår i god stand, mens 

vinduer og døre mod syd og vest er i rimelig god stand. Blev 

sidst malet i 2009. Årgang er 1990.
3)

1990 30-40 10-15 4.500.000 200.000

Udskifte 3 stk. kælderdøre. Gamle, nedslidte døre og utætte døre. 3) 1957 30-40 0-2 30.000

Maling af vinduer mod syd og vest. Udført sidste gang i 

2009.

Begyndende afskalling. Vinduer mod nord og øst males ikke 

igen inden udskiftning.
3)

2009 5-10 2

Udskiftning af indvendige døre i lejlighed og 

skabsinventar i lejlighed. Beløb afsat. Afholdes af kt. 115

Udskiftes løbende.

4)
- - - 500.000

Udskiftning af postkasser. Udskiftes løbende under kt. 

115. Pris ca. 1000 kr. pr. postkasse

Skønnet ca. 15 års levetid
4)

ca. 2009 10-20 15 100.000

Udskiftning af indvendige hoveddøre og trin, gerikter. 

Beløb afsat med 13.000 kr. pr. dør

Dørene er utætte, ikke støjisolerede. Løbende 

småreparationer. Blev malet i 2009.
4)

? 30 5-12 1.400.000

116.32

installati

oner

Udskiftning af hårde hvide varer. Der er komfurer fra 

2005 og køleskabe fra 2008

Ca. 10-15 stk. komfurer og ca. 5 køleskabe pr. år udskiftes.

4)
2002-08 15 0-10 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Maling af trappeopgange og gelændre. Blev udført i 2009 Fremstår i pæn stand, med enkelte mærker.
4)

2009 10-15 6 600.000 600.000

trappevask 129.600 129.600 129.600 129.600 129.600 129.600 129.600 129.600 129.600 129.600 129.600 129.600 129.600 129.600 129.600 129.600 129.600 129.600
Maling af døre i kælder, reparation af afskallet puds og 

maling af kældervægge. Udføres løbende under kt. 115. 

Beløb afsat.

Afskalninger på vægge.

4)

- - - 15.000 15.000 15.000

Reparation af terazzogulve i opgange. Mætning med 

f.eks. Sæbebehandling udføres under kt. 115.

Der er registreret revner, afskalning.
4)

1959 60 1-5 150.000 200.000

Udskiftning af kloakledninger under kældergulv Kloakledningen fører kun afløb fra vaskeri. 4) 1959 30-50 5-15 300.000

Udskiftning af tagrender og tagnedløb. Overslag fra Niels 

Sørensen. Husk ny tilslutning af udspyer fra altaner 

tilsluttes nedløbsrør.

Ældre nedslidte tagrender. Ca. 40 stk. udspyer tilsluttes.

3)

? 30-50 1-5 450.000 450.000

Udskiftning af ældre sikringsgrupper og tavler i kælder. 

Omfang skal undersøges nærmere. Beløb afsat.

Ældre sorte sikringsgrupper med porcelænssikringer. 

Problemer med reservedele. 3)
1959- 20-40 1-5 600.000

Eleftersyn efter sikkerhedsstyrelsens retningslinier. Er 

lovpligtig i forbindelse med handel, men anbefales pga. 

de ældre elinstallationer.

Eftersynet indeholder bla. kontrol af tavler, 

lavvoltsinstallationer, materiel bag lampeudtag, stikkontakter 

og afbrydere, kapacitet af elinstallationener, 

fejlstrømsafbrydere og beskyttelse mod indirekte og direkte 

berøring.

1)

- - -

udskiftning af ældre sikringsgrupper i lejligheder. De små 

lejligheder har nye grupper (24 stk.) Øvrige er ældre. 

Beløb afsat.

Er i  rimelig god vedligeholdsstand, men problemer med 

reservedele. 4)
- 20-40 5-10 150.000

Udskiftning af belysningsarmaturer i kælder og opgange. Armaturer i opgange er fra 2010.
4)

- 20 1-10

Udskiftning af vandmålere for varmt vand Udbud i juni 2017 81.000

Udskiftning af anlæg til varmt brugsvandsproduktion. Jf. 

notat fra COWI

2 stk. beholder/veksleranlæg fra 1991. Medvirker til 

problemer med afkøling.
3)

1991 15-20 0-5 400.000

Udskiftning af varmeautomatik, veksler mv. jf. notat fra 

COWI

Store problemer med varme i lejlighederne.
3)

1991 15-20 0-1

Udskiftning af strengreguleringsventiler ved stigstrenge. Store problemer med vandfordeling og indregulering i forhold 

til forsyningsforholdene.
3)

1991 15-20 0-1

Udskiftning af varmefordelingsmålere (ca. 500 stk. ca. 

520 kr.) Udskiftes løbende.

Skønnet levetid med pålidelig måling 10 år.
4)

- 10 0-10 300.000

3) 1959 30-40 0-5

Udskiftning af vaskemaskiner og betalingsanlæg. Der er 

6 stk. maskiner og 1 stk. betalingsanlæg fra 2003.

 Vurderes at være i god stand. Der ikke registreret høje 

reparationsudgifter på maskinerne. Normal levetid er 15 år. 4)
2003 15 5-8 180.000 180.000

Udskiftning af 2 stk. tørretumblere fra 2009 Tumblerne er i god stand. Normal levetid er 15 år. 4) 2009 15 10-15 60.000

Udskiftning af 9 stk. ventilatorer inkl. Styring. Anlæggene 

er installeret i ca. 2007.

Ventilatorunit inkl. Filter og spjæld er placeret i loftsrum og 

via kanaler tilsluttet emfang i køkkener og udsugningsventil i 

badeværelse. Der er ikke oplyst om driftsproblemer og 

ventilatorenheden skønnes i rimelig god stand.

4)

2007 30 24

Udskiftning af emfang og udsugningsventil i lejlighederne. 

Der er 72 emfang og ca. 100 udsugningsventiler.

Emfanget og udsugningsventilen sikrer et grund luftskifte i 

lejlighederne. Ved start af emfang i køkken åbnes spjæld og 

ventilatoren på loftet øger den udsugede luftmængde. 

Skønnes i ok stand og forventes udskiftet samtidig med 

ventilatorunit på loftet.

4)

2007 30 24 200.000

Rensnings af udsugningskanaler Det anbefales at rense udsugningskanaler, hvert 5-10. år 

afhængig af tilsmudsningsgrad. Dette er ikke i serviceaftale 

på ventilatorerne.

4)
2004 40 10 30.000 30.000

LBF projekbudget inkl honorar mv. Udarbejdet af DAI 45.000.000
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0107 Parkvej Østergade

Bygningsdel og vedligeholdsaktivitet Kort tilstandsbeskrivelse af bygningsdelen T*

BD 

årgang 

(ca. år)

BD 

teoretisk 

levetid 

(ca. år)

Vurderet 

BD's 

restlevetid 

(ca. år)

2019 Årets Overskud

Årets startsaldo

Årets udgifter

Årets henlæggelser

Årets slutsaldo

Udskifte/oprette belægning på stier generelt. Areal i alt 

ca. 500 m2.

Belægninger er overalt herregårdssten, fra ca. 1990 og 

fremstår generelt i god vedligeholds-stand.

4) 1990 40 15

Opretning af eksisterende belægning på sti i parken. Ca. 

100 m2 anbefales oprettet.

Belægning er herregårdssten, hvor traktor har kørt spor i 

kanterne af stien.

4) 1990 40 5

Udskiftning af asfaltbelægning på vej og p-arealer. 

Omfang ca. 800 m2 i alt. Der indregnes et nyt slidlag.

Skønnes at være ældre end 30 år. Der er registreret 

smårevner, og der er udført pletreparationer. 

Asfaltbelægningen er i rimelig god stand.

3)
1980erne 20-40 7-10

Delreparation på asfaltbelægningen. Der er registreret 2-3 steder, hvor belægningen er sunken 

ved brønddæksler. Beløb afsat til div. Delreparationer.
4)

1980erne 20-40 0-2

Udskiftning af galvaniserede rækværk ved kældertrapper. Rækværkerne er i god stand. 3 stk.
4)

1990 40-50 20

Delreparation af betonoverflader på kældertrapper og 

lyskasser.

Kældertrapper og lyskasser er i god vedligeholdsstand. 

Smårevner og afskallinger repareres løbende. Trapper 

genmales ikke.

4)
1957 60 5-10

Omfugning af læmur, ca. 6 m. Læmuren ved cykelstativer fremstår i dårlig 

vedligeholdssgtand. Der mangler generelt fuger.

0 1957 50 0-2

Afløb (kloak og regnvand)

Udskiftning af kloak- og regnvandsledninger og brønde i 

terræn.

Systemerne er separeret i 2008
3)

2008 30-50 35

Tømning af sandfang, rensning og spuling af 

afløbssystem, både kloak under bygning og 

regnvandssystemet. Regnv: Fra TN brønd til skelbrønd. 

Spv: Fra Renseadgang i kælder til skelbrønd. Rense 

afløbsrende ved garager.

Tømning og spuling anbefales hvert 5. år ved lav belastning.

3)

2008 - 2

Tv inspektion af regn- og spildevandsledninger i terræn 

og under gulv i kælder.

Tv inspektion til kontrol af samlinger og evt. lunker. Ledninger 

i terræn er fra 2008. Ledninger under kældergulv er fra 

opførelsen i ca. 1947. 

3)
- - 2

Brugsvand

Udskiftning af stikledning fra afspærringsventil i skel til 

måler i teknikrum (3 stik i alt). Omfang skønnes til ca. 80 

m vandledning.

Skønnes at være fra 1991 og udført i PEM.

3)
1991 30-50 18

Varme

Udskiftning af interne varmeforsyningsledninger i terræn 

mellem blok C og D. skønnet ca. 25m ledning. Anbefales 

udskiftet samtidig med renovering af teknikrum.

Fjernvarmeledningerne skønnes at være gamle 

kedelrørudført i stål, delvist fornyet i 1991. Der er et 

betydeligt varmetab (ca. 40-50 %) som følge af årgangens 

isoleringsstandard.

3)

1950-91 50 5-20

El

Udskiftning af kabler i terræn. Sandsynligvis fra 1991. 

Interne kabler i terræn forsyner belysningsarmaturer.

Kablerne skønnes at være i god stand
4)

1991 40 25

Udskiftning af udvendig belysning, ca. 28 stk. 

skotarmaturer og ca. 12 stk. "Søndergårdsarmaturer" på 

standere.

Armaturer er i ok stand.

4)
1991 40 25

Vedligehold og udskiftning af borde og bænke, skilte og 

tavler. Der er ca. 4 stk. bord/bænkesæt.

Repareres, lakeres eller udskiftes løbende efter behov.
4)

- - -

Udskiftning af galvaniseret rionet hegn omkring 

affaldscontainere. I alt 8 stk.

Alle øer er i god stand, hegnene er begroet med efeu.
4)

2003 30 20

Udskiftning af legepladsudstyr. Der er registreret legehus, 

5er gynge, en dobbeltvippe og klatretårn.

Ca. 20 år gammelt udstyr, som er repareret løbende. 
2)

1990 20 10

Kontrol af legepladsudstyr Blev sidst udført i 2004 af Kompan. 2) 2004 1-3 0

Udskiftning af paptag på garageanlæggene Der er udført småreparationer på enkelte tage. 4) 1980erne 20 2-5

Maling af garageporte. Er i god vedligeholdsstand og males løbende. 4) 5 1-2

Udskiftning af garageporte. 21 stk. i alt. Nye porte opsat i 2003. 4) 2003 30 27

Afsat beløb til beplantning. Afsat beløb - - -

116.21

funda-

ment
Omfugning af murværk. Der er medregnet gavlene ved 

nr. 6, 12 og facadernes murværk

Der ses løse fuger, udfaldt af studsfuger, afskallede sten mv. 
3)

1957- 50 1-5

Udskiftning af elastiske fuger omkring vinduer og døre. 

Udføres samtidig med vinduesudskiftning.

Fugerne er tørre og ved at slippe. Der forsøges at udsætte 

en samlet udskiftning af elastiske fuger til samme tidspunkt 

som udskiftning af vinduer.

3)
2001 5-10 0-7

Tjek isoleringsforhold i gavle og facader. Evt. hulmur, evt. 

mulighed for efterisolering. Der er afsat beløb til 

termografering og enkelte destruktive undersøgelser.  

Endvidere afsat beløb til efterisolering af gavle i 2016.

Der er kuldebrosproblemer og meget kolde gavle og facader. 

Det er oplyst, at facade mod havesiden har 30 mm isolering, 

mens facader mod vej er massive. Beløb indeholder projekt 

på udv. Efterisolering af gavle

- - -

Afklaring af mulighed for en samlet gavl og 

facaderenovering. Beløb afsat.

Evt. renoveringsprojekt anbefales at indeholde: Omfugning, 

reparation af pudsede overflader, efterisolering, renovering 

af altaner, nye elastiske fuger og evt. nye vinduer/døre.
5)

- - -

Facaderenovering afventer LBF. Beløb afsat til DAI 

undersøgelser

Reparation og maling af pudsede betonoverrflader på 

facader og i vindueslysninger.

Der er væsentlige afskallinger i vindueslysningerne. 

Blomsterkasser er algebegroede og har begyndende 

nedbrydning.

3)
2006 10 3-5

Udskiftning af rygninger på tage. Der er åbne rygninger for den oprindelige udluftning. Ny 

udsugning fra 2005 gør åben rygning overflødig. 

Rygningerne blev beskadiget i nov. 2013.

2)
1957 50 0

Udskiftning af paptag på alle blokke. Der er udlagt tagpap på oprindeligt skiftertag ca. i 1990. 

Tagrummet blev efterisoleret i 2005.
3)

1990 30 10-15
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tag
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116.11

Belægn,

hegn,

læmur,

trapper,

ramper,

broer

116.12

Afløb,

vand,

varme,

elforsyn,

belysn

116.13

inventar 

(affaldsø 

cykelstat 

bord/bnk 

legepl 

skure 

skilte)

116.14

beplantn

37 38 39 40 41 Total

-31.539.467 -30.293.067 -29.182.667 -27.376.267 -26.069.867

749.600 885.600 189.600 689.600 154.600 79.142.800

1.996.000        1.996.000        1.996.000        1.996.000        1.996.000        45.697.000

-30.293.067 -29.182.667 -27.376.267 -26.069.867 -24.228.467
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0107 Parkvej Østergade

Bygningsdel og vedligeholdsaktivitet Kort tilstandsbeskrivelse af bygningsdelen T*

BD 

årgang 

(ca. år)

BD 

teoretisk 

levetid 

(ca. år)

Vurderet 

BD's 

restlevetid 

(ca. år)

 Konto

116.24

altan

Renovering af altaner. Altanerne fremstår slidte, algebegroede og med indvendige 

afskallinger. Altanbundpladen udgør en stor kuldebro. 3)

1957 40-60 3-7

116.25

trappe, Samlet udskiftning af vinduer og døre. Der er en 

besparelse ved samlet udskiftning og samtidig udskiftning 

af elastiske fuger (reduceret med 500.000 kr. til elastiske 

fuger)

Vinduer og døre mod nord og øst fremstår i god stand, mens 

vinduer og døre mod syd og vest er i rimelig god stand. Blev 

sidst malet i 2009. Årgang er 1990.
3)

1990 30-40 10-15

Udskifte 3 stk. kælderdøre. Gamle, nedslidte døre og utætte døre. 3) 1957 30-40 0-2

Maling af vinduer mod syd og vest. Udført sidste gang i 

2009.

Begyndende afskalling. Vinduer mod nord og øst males ikke 

igen inden udskiftning.
3)

2009 5-10 2

Udskiftning af indvendige døre i lejlighed og 

skabsinventar i lejlighed. Beløb afsat. Afholdes af kt. 115

Udskiftes løbende.

4)
- - -

Udskiftning af postkasser. Udskiftes løbende under kt. 

115. Pris ca. 1000 kr. pr. postkasse

Skønnet ca. 15 års levetid
4)

ca. 2009 10-20 15

Udskiftning af indvendige hoveddøre og trin, gerikter. 

Beløb afsat med 13.000 kr. pr. dør

Dørene er utætte, ikke støjisolerede. Løbende 

småreparationer. Blev malet i 2009.
4)

? 30 5-12

116.32

installati

oner

Udskiftning af hårde hvide varer. Der er komfurer fra 

2005 og køleskabe fra 2008

Ca. 10-15 stk. komfurer og ca. 5 køleskabe pr. år udskiftes.

4)
2002-08 15 0-10

Maling af trappeopgange og gelændre. Blev udført i 2009 Fremstår i pæn stand, med enkelte mærker.
4)

2009 10-15 6

trappevask
Maling af døre i kælder, reparation af afskallet puds og 

maling af kældervægge. Udføres løbende under kt. 115. 

Beløb afsat.

Afskalninger på vægge.

4)

- - -

Reparation af terazzogulve i opgange. Mætning med 

f.eks. Sæbebehandling udføres under kt. 115.

Der er registreret revner, afskalning.
4)

1959 60 1-5

Udskiftning af kloakledninger under kældergulv Kloakledningen fører kun afløb fra vaskeri. 4) 1959 30-50 5-15

Udskiftning af tagrender og tagnedløb. Overslag fra Niels 

Sørensen. Husk ny tilslutning af udspyer fra altaner 

tilsluttes nedløbsrør.

Ældre nedslidte tagrender. Ca. 40 stk. udspyer tilsluttes.

3)

? 30-50 1-5

Udskiftning af ældre sikringsgrupper og tavler i kælder. 

Omfang skal undersøges nærmere. Beløb afsat.

Ældre sorte sikringsgrupper med porcelænssikringer. 

Problemer med reservedele. 3)
1959- 20-40 1-5

Eleftersyn efter sikkerhedsstyrelsens retningslinier. Er 

lovpligtig i forbindelse med handel, men anbefales pga. 

de ældre elinstallationer.

Eftersynet indeholder bla. kontrol af tavler, 

lavvoltsinstallationer, materiel bag lampeudtag, stikkontakter 

og afbrydere, kapacitet af elinstallationener, 

fejlstrømsafbrydere og beskyttelse mod indirekte og direkte 

berøring.

1)

- - -

udskiftning af ældre sikringsgrupper i lejligheder. De små 

lejligheder har nye grupper (24 stk.) Øvrige er ældre. 

Beløb afsat.

Er i  rimelig god vedligeholdsstand, men problemer med 

reservedele. 4)
- 20-40 5-10

Udskiftning af belysningsarmaturer i kælder og opgange. Armaturer i opgange er fra 2010.
4)

- 20 1-10

Udskiftning af vandmålere for varmt vand Udbud i juni 2017

Udskiftning af anlæg til varmt brugsvandsproduktion. Jf. 

notat fra COWI

2 stk. beholder/veksleranlæg fra 1991. Medvirker til 

problemer med afkøling.
3)

1991 15-20 0-5

Udskiftning af varmeautomatik, veksler mv. jf. notat fra 

COWI

Store problemer med varme i lejlighederne.
3)

1991 15-20 0-1

Udskiftning af strengreguleringsventiler ved stigstrenge. Store problemer med vandfordeling og indregulering i forhold 

til forsyningsforholdene.
3)

1991 15-20 0-1

Udskiftning af varmefordelingsmålere (ca. 500 stk. ca. 

520 kr.) Udskiftes løbende.

Skønnet levetid med pålidelig måling 10 år.
4)

- 10 0-10

3) 1959 30-40 0-5

Udskiftning af vaskemaskiner og betalingsanlæg. Der er 

6 stk. maskiner og 1 stk. betalingsanlæg fra 2003.

 Vurderes at være i god stand. Der ikke registreret høje 

reparationsudgifter på maskinerne. Normal levetid er 15 år. 4)
2003 15 5-8

Udskiftning af 2 stk. tørretumblere fra 2009 Tumblerne er i god stand. Normal levetid er 15 år. 4) 2009 15 10-15

Udskiftning af 9 stk. ventilatorer inkl. Styring. Anlæggene 

er installeret i ca. 2007.

Ventilatorunit inkl. Filter og spjæld er placeret i loftsrum og 

via kanaler tilsluttet emfang i køkkener og udsugningsventil i 

badeværelse. Der er ikke oplyst om driftsproblemer og 

ventilatorenheden skønnes i rimelig god stand.

4)

2007 30 24

Udskiftning af emfang og udsugningsventil i lejlighederne. 

Der er 72 emfang og ca. 100 udsugningsventiler.

Emfanget og udsugningsventilen sikrer et grund luftskifte i 

lejlighederne. Ved start af emfang i køkken åbnes spjæld og 

ventilatoren på loftet øger den udsugede luftmængde. 

Skønnes i ok stand og forventes udskiftet samtidig med 

ventilatorunit på loftet.

4)

2007 30 24

Rensnings af udsugningskanaler Det anbefales at rense udsugningskanaler, hvert 5-10. år 

afhængig af tilsmudsningsgrad. Dette er ikke i serviceaftale 

på ventilatorerne.

4)
2004 40 10

LBF projekbudget inkl honorar mv. Udarbejdet af DAI
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37 38 39 40 41 Total

4.000.000

4.700.000

30.000

500.000

100.000

1.400.000

50.000 50.000 1.000.000

1.200.000

129.600 129.600 129.600 129.600 129.600 2.980.800
45.000

350.000

300.000

900.000

600.000

150.000

81.000 162.000

400.000

300.000 600.000

360.000

60.000 120.000

270.000 270.000

300.000 500.000

60.000

45.000.000


