
Vestergade 69 Udskrevet den 22-05-2019

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 37 38 39 40 41 42

2019 Årets Overskud

Årets startsaldo 2.658.879 3.080.666 3.071.493 3.650.809 3.832.119 4.502.770 5.195.359 5.651.186 5.897.291 6.124.976 6.451.406 7.072.559 7.487.307 6.133.688 5.247.520 5.871.734 5.921.391 6.386.909 6.949.891 7.604.721 7.838.072 8.520.456 7.072.969 -6.199.577

Årets udgifter 319.213 775.174 211.684 634.690 170.349 173.411 410.173 619.895 638.315 539.569 244.848 451.251 2.219.620 1.752.168 241.786 816.343 400.482 303.018 211.170 632.648 183.616 2.313.487 14.138.547 1.010.807

Årets henlæggelser 741.000   766.000     791.000   816.000   841.000   866.000   866.000   866.000   866.000   866.000   866.000   866.000   866.000   866.000    866.000     866.000    866.000    866.000   866.000    866.000   866.000   866.000     866.000        866.000        

Årets slutsaldo 3.080.666 3.071.493 3.650.809 3.832.119 4.502.770 5.195.359 5.651.186 5.897.291 6.124.976 6.451.406 7.072.559 7.487.307 6.133.688 5.247.520 5.871.734 5.921.391 6.386.909 6.949.891 7.604.721 7.838.072 8.520.456 7.072.969 -6.199.577 -6.344.385

Vestergade 69

Udskiftning af belægning på indgangssti (ca. 115 m2) og ved 

terrasser 135 m2).

Belægningerne består af SF-sten fra byggeriets start (1991) og 

betonfliser (50x50x5) fra ombygning (2012) og opførelse af de 4 nye 

boligblokke. Ligger generelt fint. Småreparationer udføres under 

konto 115.

4)

1991 

2012
30 16            

26
91.109 42.875

Udskiftning af belægning på på p-plads (ca. 60 m2) Ok stand. Består af SF-sten fra 1991. Småreparationer udføres under 

konto 115.
4)

1991 30 16 32.156

Etablering af ny belægning på privat fællesvej (ca. 275 m2). 

Forslag til belægning er Colocsten.

I dag en ujævn grusvej. Knust asfalt med en del huller, som 

efterfyldes jævnligt. Man bør overveje en udskiftning indenfor en 

årrække. Reparationer udføres under konto 115. 

4)
1991 30 0-5 140.000

Udskiftning af trapper (3 stk.) Trapperne er i fin stand. De er fra byggeriets start. Reparationer 

udføres via konto 115. 
4)

1991 30 16 37.515

Udskiftning af støttemur ved hovedindgang (ca. 23 lbm). Støttemur er i ok stand. Bevoksning bør dog klippes lidt ind og 

enkelte sten rettes til. Reparationer udføres via konto 115.
4)

2016 30 20 40.821

Vestergade 71-115
Udskiftning af belægning på stier og ved hoveddør (ca.715  

m2) og ved terrasser (ca. 140 m2).

Belægningerne består af betonfliser (50x50x5 og 25x25x5). Ligger 

generelt fint. Småreparationer udføres under konto 115.
4)

2012 30 20 459.238

Udskiftning af Coloc-sten på P-pladsareal i afdelingen (ca. 

1865 m2). 

Sten ligger generelt fint. Småreparationer udføres under konto 115. 
4)

2012 30 20 969.501

Udskiftning af trappe (1 stk.) Trappen er i fin stand. Reparationer udføres via konto 115. 4) 2012 30 20 20.411

Afløb (kloak og regnvand), Vestergade 69 og 71-115
Tømning af sandfang, rensning og spuling af afløbssystem i 

terræn, både kloak under bygning og regnvandssystemet.

Funktion ok. Der er foretaget rensning af afløbssystemet i terræn i 

2011 i forbindelse med etablering af 2 nye pumpebrønde. Tømning 

og spuling anbefales hvert 5. år ved lav belastning. 
4)

- - 1 15.000 10.719 10.719 10.719 10.719 10.719

Tv inspektion af regn- og spildevandsledninger i terræn. Tv-inspektion nødvendig til at fastlægge tilstand, tidspunkt og evt. 

omfang af renovering. Tv-inspektion anbefales ca. hvert 15. år. 4)
- - 14 60.000

Service på pumpebrønde og pumper:

1) 2 stk. pumpebrønde for spildevand (1 i 69, 1 i 71-115) 

spules

2) 8 stk. pumper med alarmer serviceres (2 pumper i hver 

brønd, 4 brønde (2 SP, 2 RV) 

Årligt serviceeftersyn af pumper og pumpebrønde udføres efter 

serviceaftale årligt.

4)

- - - 7.000 7.144 7.144 7.144 7.144 7.144 7.144 7.144 7.144 7.144 7.144 7.144 7.144 7.144 7.144 7.144 7.144 7.144 7.144 7.144 7.144 7.144 7.144 7.144

Vestergade 69
Udskiftning af afløbsledninger (ca. 376 lbm) og brønde (ca. 

30 stk.) mv. i terræn. Reetablering af belægning og terræn. 

Pt. ikke nogen problemer. Omfang klarlægges ved TV-inspektion. 

Afløbsledninger består af PVC fra renovering i 1991. Afdelingen er 

separeret på matriklen.

4)
1991 40 16 408.211

Udskiftning af 2 stk. pumpebrønde. Pumperne er Grundfos-pumper med automatik,  styringsskab og 

alarm til henholdsvis SV (2 stk.) og RV (2 stk.). De er fra 2012 og 

fungerer driftsmæssigt, som de skal.

4)
2012 15 12 182.218 182.218

Udskiftning af dykpumpe i grundvandsbrønd ud for 

elevatorskakt.

Sidst skiftet i 2010. Fungerer ok. Reparationer foretages under konto 

115.
4)

2010 10 5 10.000 10.205 10.205

Vestergade 71-115
Udskiftning af afløbsledninger (ca.1698 lbm) og brønde (ca. 

47 stk.) mv. i terræn. Reetablering af belægning og terræn. 

Pt. ikke nogen problemer. Omfang klarlægges ved TV-inspektion. 

Afløbsledninger består af PVC fra 2012. Afdelingen er separeret på 

matriklen.

4)
2012 40 27 816.422

Udskiftning af 2 stk. pumpebrønde. Pumperne (Grundfostyper: AP50B (RV) og SEG (SV) med LC/LCD 

108 styringsmodul) fungerer driftsmæssigt, som de skal. De er 

etableret med automatik, styreskab og alarm. 

4)
2012 15 13 173.490 173.490

Brugsvand

Vestergade 69
Udskiftning af vandledningsnet (ca. 15 lbm). Reetablering af 

belægning og terræn. 

Pt. er der ikke de store problemer med brugsvandsinstallationerne i 

terræn. Bør skiftes samtidig med affløbsledninger. 4)
1991 40 16 40.821

Vestergade 71-115
Udskiftning af vandledningsnet (ca. 294 lbm). Reetablering af 

belægning og terræn. 

Pt. er der ikke de store problemer med brugsvandsinstallationerne 

(PVC) i terræn. Bør skiftes samtidig med affløbsanlæg. Undersøgelse 

af tilstand i 2038 med henblik på dato for udskiftning. 
4)

2012 40 27 51.026 510.264

Varme (Vestergade 69 og 71-115)
Mulig reetablering af belægning og terræn i forbindelse med 

værkets udskiftning af fjernvarmeledninger. 

Ok stand, ingen driftsforstyrelser. Husk: HoU FV-værk har udgift indtil 

stik i kælderrum. Bør skiftes samtidig med afløbsledninger.
4)

1991 40 16 51.026 30.616

El (Vestergade 69 og 71-115)

Udskiftning af pullertlamper langs stier (13 stk.) Lamperne er i ok stand og placeret langs indgangsstier og p-plads. 

De består af Focus Square 18W på stander (sti) 
4)

1991-2012 30 13 51.026

Udskiftning af  71 stk. udendørs væglamper ved 

indgangspartier, skure og kældertrappe.

Lamperne er i ok stand. De består forskellige typer som fx Focus 

Square 18W (indgangspartier). Deres alder spænder fra 1991 - 2012. 

Beløb afsat forbruges via konto 115.

4)

1991-   

2012
20 17 40.000 153.079

Udskiftning af parklamper på stander (type Focus NYX 330 

32W, 10 stk.)

Lamperne er i ok stand og placeret rundt om p-pladsarealet.
4)

2012 30 20 204.106

Udskiftning af 15+39 stk. postkasser i Vestergade 69 og 71-

115. 

Postkasserne er af typen Allux Juliana SC135 og i god stand. De er 

placeret i mellemgang ved hovedindgang. Ved udskiftning bruges 

Mefa 350 (grå)Der foretages løbende udskiftning.  Beløb afsat
4)

1991-2012 10 10 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 40.821

Udskiftning af 15+39 stk. depotrum i Vestergade 69 og 71-

115

Depotrummene er i fin stand. 9 stk. er opbygget af træopstalt med 

beklædning af Ivarsson fiberplader (antrazit), samt paptag og 

placeret i stueetage ved blok 1-3. Resten er placeret i kælderplan i 

det gl. plejehjem og består af stålrørsrammer. Reparationer foregår  

under konto 115.

4)

2012 50-100 26 204.106

Udskiftning af 1 stk. cykelskure i Vestergade 69 Cykelskur er af ældre dato, men i ok stand. Det er opbygget af 

træopstalt med sidebeklædning af træ (2 på 1), samt trapezplader. 

Reparationer foregår  under konto 115.

4)
1999 30 10 10.205

Udskiftning af 1 stk. cykelskur/varmemesterrum i Vestergade 

71-115.

Skuret er i fin stand. Det er opbygget af træopstalt med beklædning 

af Ivarsson fiberplader (antrazit), samt paptag. Reparationer foregår  

under konto 115.

4)
2012 30 17 51.026

Udskiftning af legeplads (redskaber, underlag,etc.). Er fælles 

legeplads for både gl. og ny afdeling.

Legeplads er opført i 2012. Ok stand. Sand skiftes en gang årligt. 

Reparationer udføres under konto 115. 
4)

2012 20 7 76.540 153.079 76.540

Udskiftning af 1 stk. garage, der bruges til opbevaring af 

maskiner, havemøbler, etc. I Vestergade 69

Garage er af ældre dato, men i ok stand. Består af træopstalt med 

træbeklædning samt rødt tegltag. Reparationer udføres under konto 

115.

4)

1999 30 10 51.026

Kontrol af legeredskaber, legepladsinspektør - - - 3.000 3.062 3.062 3.062 3.062
Udskiftning af affaldsø (4 stk. nedgravede: 2 restaffald, 1 

papir og 1 emballage/batterier). 

Affaldsøen er fra 2012 og funktion/stand er ok. Type: EuroGroup 4 

m3.  
4)

2012 30 19 510.264

Afsat beløb til beplantning, Vestergade 69 og 71-115 Ligusterhække fra byggeriets start i nr. 69. Bøgehække fra byggeriets 

start i nr. 71-115. Hækkene gror ok. Planter skiftes, hvis de er gået 

ud. Afsat beløb forbruges via konto 115

4)
- - - 20.000 20.411 20.411

Reparation af sokkel og murværk i Vestergade 69 og 71-115 Småreparation af fuger, afskallede sokler, mm. Reparationer udføres 

løbende. Afsat beløb forbruges via konto 115.
4)

1991 100+ 0 10.000 10.205 10.205 10.205 10.205

Tætning af elevatorskakt Krav fra Inspekta. 2) - - -
Omfugning af murværk, herunder også oppudsning af 

pudsede felter på murværk. (ca.505 m2 i Vestergade 69, ca. 

1080 m2 i Vestergade 71-115) 

Fugerne er fra 1991 og ser nogenlunde ud. Bør først omfuges om ca. 

26 år. Man skal dog regne med en omfugning indenfor ca. 5 år i 

Vestergade 69.  Omfugningen gælder alle facader. Husk stillads-

/liftleje.

4)

1991 

(V69), 

2012(V7

1-115)

40 5-30 375.154 1.071.869 750.308
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Vestergade 69 Udskrevet den 22-05-2019

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 37 38 39 40 41 42Konto

Vestergade 69:

Udskiftning illmodbånd, elastisk-/betonfuge omkring 

hoveddøre (3 stk.), terrasse-/franskedøre (25 stk.) og 

vinduespartier (46 stk.) i facader. 

Fugerne består af illmodbånd og elastisk-/betonfuger af ældre dato. 

Fugerne bør skiftes inden for at par år, da vedhæftningsevnen er 

svigtende. Gælder især betonfugerne og illmodbånd. Skiftes evt. til 

elastisk fuge.  

3)

1991 10 2 102.053 102.053

Vestergade 71-115:

Udskiftning elastiske fuger omkring hoveddøre (48 stk.), 

terrasse-/franskedøre (62 stk.) og vinduespartier (221 stk.) i 

facader. 

Fugerne omkring vinduer og døre er i ok stand. Fugerne bør først 

skiftes omkring 2022. Husk evt. slillads-/liftleje.
4)

2012 10 7 306.158 306.158 306.158

Vestergade 71-115:

Udskiftning af Ivarsson beklædningsplader. (antrazit)

Beklæningpladerne (Ivarsson, Equitone Natura, farve: antracit 

N250/251) er fra 2012 og i fin stand. Udskiftning foretages sammen 

med omfugning.

4)
2012 40-100 27 714.370

Vestergade 69:

Algebehandling af facader. (ca. 505 m2) i 

Behandling foretages på facader og cykelskur. Bør gøres i år. Især 

eternit er hårdt angrebet. Udføres under kt. 115
3)

- 8 0 10.000 10.205 10.205

Vestergade 71-115:

Algebehandling af facader. (ca. 3109 m2)

Behandling foretages på mure, skure og cykelskure, samt 

elevatortårn. Behøver ikke blive gjort foreløbigt.
4)

8 8 30.616

Vestergade 69:

Maling af espalie ved indgangparti. (ca. 24 lbm) Der skal 

medregnes stillads- / liftleje-

Ok stand.  Bør behandles samtidig med maling af udhæng. 

4)
- 10 5 5.103 5.103 5.103

Vestergade 69:

Udskiftning af eternitplader på bygning for fælles 

opholdsareal.

Grå eternitplader fra byggeriets start. Ok stand. Trænger dog til 

justering/reparation og algeberhandling. 4)
1991 40-100 10 5.000 51.026

Vestergade 69:
Udskiftning af paptag ca. 1651 m2 (sort paptag), hvilket ud 

over taget også dækker tagrender, nedløb, m. m.. Samt 

udskiftning af zinktag ca.60 m2. Der skal medregnes stillads- 

/ liftleje.

Taget er fra 2012 (sort paptag) og 1991 (zinktag). Tagfunktionen er 

ok. Der planlægges med nyt "slidlag" i 41
4)

2012   

1991

30-40   

50-100
27 1.326.686

Algebehandling af tagflader og efterreparation af paptaget. Behandlingen udføres på alle tagflader også garage,der bruges til 

opbevaring.
4)

- 8 5 15.308 15.308 15.308

Efterisolering af tagrum. (ca. 1146 m2) Nuværennde isoleringstykkelse 200 mm. Ligger pænt. Efterisolering 

med fx papiruld (Thermofloc)  ved indblæsning samt hævning af 

gangbro og andre installationer. Husk: energitilskud.
5)

- - - 204.106

Maling af udhæng. (ca. 155 lbm.) Maling af underbeklædning og spærender. Malingen er i ok stand. 

Husk: stillads-/liftleje og de-/genmontering af fuglesikring.
4)

- 10 5 40.821 40.821 40.821

Vestergade 71-115:
Udskiftning af paptag ca. 1647 m2 (sort paptag), hvilket ud 

over taget også dækker tagrender, nedløb, m. m.. Samt 

udskiftning af paptag på cykelskure og elevatortårn ca. 94 

m2. Der skal medregnes stillads- / liftleje.

Taget er fra 2012 (sort paptag) og  tagfunktionen er ok. Der 

planlægges med nyt "slidlag" i 41
4)

2012 30-40 27 1.326.686

Algebehandling af tagflader. Reparation af paptag. Behandlingen udføres på alle tagflader. 4) - 8 5 15.308 15.308 15.308

116.24

altan

Vestergade 71-115:

Beløb afsat til betonreparationer på svalegange og altaner og 

til udskiftning af fuger mellem betonelementerne. Kan også 

anvendes til algebehandling.

Der forudses et jævnt stigende behov for reparationer og 

fugeudskiftning
4)

2012 10-50 5-30 10.205 20.411 30.616 40.821 40.821

Vestergade 69:

Udskiftning af trappe (1 stk. kældertrappe)

Trappen er i fin stand. Den er fra byggeriets start. Reparationer 

udføres via konto 115. Husk: mægler ved kældertrappe skal 

fastgøres i år (2016).

4)
1991 30 16 102.053

Udskiftning af 4 stk. lyskasser. Lyskasserne er af beton fra byggeriets start. De er i fin stand. 2 stk. 

bruges som nødudgange fra depotrum i kælder.
4)

1991 100+ 26 102.053

Vestergade 71-115:

Udskiftning af galvaniserede stål rækværk og trapper.

Er i fin stand.
4)

2012 30 26 1.530.792

Vestergade 69:

Udskiftning af hoveddøre (3 stk.), terrasse-/franskedøre (25 

stk.), vinduer (46 stk.) og ovenlysvinduer (21 stk.). Husk at der 

skal medregnes stillads- og liftleje.

Hovedparten af døre, vinduer og terassedøre er af mærket O-Vinduer 

(træ, hvid Ral 9010) og de er i nogenlunde stand. Generelt problem 

er dog råd i bundstykker, som bør udbedres i forbindelse med maling 

af vinduer og døre. Ved udskiftning bør man overveje energi-

optimerede træ/alu-produkter som fx Futura+ fra Ideal Combi.

4)

1991 30 2-10 25.000

Reparation af vinduer og døre herunder udlusning for råd. 

Desuden justering

Maling af vinduer og døre er sidst foretaget i 2007. Husk stillads-

/liftleje.
3)

2007 10 2

Vestergade 71-115:

Udskiftning af hoveddøre (48 stk.), terrasse-/franskedøre (62 

stk.) og vinduer (221 stk.). Husk at der skal medregnes 

stillads- og liftleje.

Hoveddøre, vinduer og terassedøre er af mærket Aldus fra Rationel 

(træ/alu, indvendig hvid Ral 9010, udvendig (vinduer) Noir Ral 2100 

sable og (døre) green Ral 6021) og de er i fin stand.  Husk: evt. 

udskiftning af vinduer i forbindelse med tagudskiftning pga. stillads. 

4)

2012 30 27 3.061.584

Afsat beløb til indvendige døre, gulve, inventar.
4)

1991 og 

2012
20-40 5-20 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100

Køkken/bad 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400
Afsat beløb til komfur,emhætte, køleskab og vaskemaskine. 

4)
- 10 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213 20.213

Vestergade 69:
Maling af fælles gangareal (ca. 352 m2). Malerarbejdet omfatter vægge og lofter. Vægge og lofter er generelt 

pæne, men kunne godt trænge til en opfriskning. Der er foretaget 

afblænding af lampeudtag og slangeskabe.

4)
- 15 5 40.821 40.821 40.821

Maling af fællessal, 2 stk. gæsteværelser og 1 stk. garderobe 

(ca. 189 m2).

Fællessal, gæsteværelser og garderobe er malet i 2015 i forbindelse 

med vandskade.
4)

- 15 10 40.821 40.821 40.821

Udskiftning af linoleumsgulv i fællessal (150 m2). Linoleumgulvet er skiftet i 2015 i forbindelse med vandskade. 4) - 40 30 102.053
Polering og øvrigt vedligehold af linoleumsgulv Afsat beløb 4) - - 5 5.103 5.103 5.103 5.103 5.103
Udskiftning af inventar i fællessal (ca. 50 personer) og 2 stk. 

gæsteværelser.

Inventar (borde/stole, senge, service, etc.) er næsten nyt og i fin 

stand. Afsat beløb
4)

2012 20 17 71.437

Udskiftning af belysning i fælles gangareal (ca. 32 stk. 

lamper) og fællessal (ca. 47 stk. lamper).

I 2015 er der foretaget udskiftning af væglamper i fælles gangareal. 

Der er blevet opsat LED 18w lamper med sensor (type Ferrara fra 

Malmbergs). Derudover er der 8 stk. glaspendler fra byggeriets start. 

I fællessal er der ca. 47 stk loftslamper (type Opaline 1593 serien, 

425 mm Ø) fra 1991, som man ligeledes bør overveje at udskifte til 

LED lamper.

4)

2015   

1991
20 20 61.232

Afsat beløb til komfur,køleskab, 2 stk. kaffemaskiner og 

opvaskemaskine (industri). 

Forbruges via konto 115.
4)

2012 10 7 61.232 61.232 61.232

Vestergade 69:

Udskiftning af fælles tørretumbler (Miele T5213).

Tørretumbler med pengebetalingsanlæg er placeret i kælder 

(depotrum/gammelt beskyttelsesrum). Den er fra 1991 og fungerer 

ok. Husk: Gammel strygerulle fjernes , når den går i stykker.
4)

1991 10 6 30.616 30.616 30.616

Vestergade 69 og 71-115:

Udskiftning af faldstammer/afløb fra sanitet til brønd til første 

samlebrønd udenfor bygning.

Der er pt. ikke de store driftsproblemer. Afløb (pvc) stammer fra 

byggeriets opførelse.
4)

1991 og 

2012
30-50 26

Nærmere undersøgelse af omfang og forslag til kloak- og 

faldstammerenovering.

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste løsning og bedste 

tidspunkt for udskiftning.
4)

- - 25 300.000

Rensning af tagrender, skotrender, nedløb mv. Stor belastning pga. skov mv. Husk tjek af tag på Vestergade 69, min. 

2 gange årligt.
3)

- - 1 10.000 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205

Vestergade 69 og 71-115:
Komplet udskiftning af el (ledninger, stikkontakter, 

lampeudtag, etc.)

El-komponenter fra byggeriets start. Vurderes i ok stand. Der er 

løbende foretaget vedligehold. Ingen problemer med reservedele. 

Omfang af og tidspunkt for udskiftning klarlægges via 

elsikkerhedstjek.

4)

1991 30-40 26

El-eftersyn efter sikkerhedsstyrelsens retningslinjer. 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 

elinstallationer, fejlstrømsafbrydere og beskyttelse mod indirekte og 

direkte berøring.

4)

- 10 - 5.359 5.359 5.359
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Vestergade 69 Udskrevet den 22-05-2019

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 37 38 39 40 41 42Konto

Vestergade 69:

Udskiftning af vandinstallationer på stueplan. Der er 

overordnet regnet med hovedforsyning i krybekælder og 

depot/sikringsrum og fordeling under loft i parterreplan samt 

opføring til 1. sal.

Der er foretaget udskiftning af hovedledning i 2011-2012. 

Deludskiftning af lejemål i parterre (6 stk.) er udført i 2015. Lejemål i 

stuen (9 stk.1 stk. fællessal). Øvrige afbrydes og fjernes. 2)

1991 30-50 10 255.132

Vestergade 69:

Udskiftning af fælles brugsvandsveksler i teknikrum inkl. 

automatik.

I forbindelse med udskiftning af vandinstallationer kan man overveje 

etablering af varmtvandsproduktion i hver bolig. Derved opnås mere 

retvisende forbrugsregnskab.

4)
- 30 10-20 102.053

Vestergade 69:

Nye brugsvandsmålere

51.026 51.026 51.026

Vestergade 71-115:

Udskiftning af vandinstallationer.

Forsyningsrør er fra 2012. Der er ingen driftsforstyrelser. Omfang af 

udskiftning bør undersøges nærmere. Udskiftning bør udføres 

samtidig med udskiftning af faldstammer/afløb.

4)
2012 30-50 27 2.041.056

Vestergade 71-115:

Nærmere undersøgelse af omfang og forslag til udskiftning af 

brugsvandsinstallationer

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste løsning og bedste 

tidspunkt for udskiftning. 4)
- - 26 204.106

Vestergade 71-115:

Udskiftning af 39 stk. Danfoss-veksler. (Akva Vita II / Akva Les 

TD & S)

Udskiftes løbende, når det bliver nødvendigt. De fungerer, som de 

skal. Beløb afsat forbruges via konto 115. 4)
2012 20 18 61.232 61.232 61.232 61.232 61.232 61.232 61.232 61.232 61.232 61.232

Vestergade 69:
Udskiftning af radiatorer, stigrør og forsyningsrør. Beløb afsat 

til totaludskiftning.

Fungerer ok. Stigrør og forsyningsledningers tilstand bør undersøges 

nærmere for klarlægning af omfang og tidspunkt for udskiftning. 4)
1991 30-50 16

Nærmere undersøgelse af projekt for renovering af 

varmeinstallation.

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste tidspunkt for 

udskiftning.
4)

- - 15 102.053

Udskiftning af fordelingsmålere på radiatorer. Udskiftes i forbindelse med overgang fra Brunata til Techem 4) 2008 6 0 33.677 33.677

Vestergade 71-115:
Udskiftning af radiatorer, stigrør og forsyningsrør. Beløb afsat 

til totaludskiftning.

Fungerer ok. Stigrør og forsyningsledningers tilstand bør undersøges 

nærmere for klarlægning af omfang og tidspunkt for udskiftning. 4)
2012 30-50 27

Nærmere undersøgelse af projekt for renovering af 

varmeinstallation.

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste tidspunkt for 

udskiftning.
4)

- - 26 306.158

Vestergade 69:

Udskiftning af 2 stk. udsugningsanlæg BOX BES 225-

4Exhausto inkl. automatik. 

Anlægene er fra 1991 og fungerer ok. Alle er placeret i tagrum. 

Anlæg over fysioterapi kører ikke og er ikke medregnet. Udskiftning 

gælder selve anlægget og ikke fordelingskanaler. Styring/automatik 

er placeret i kælder.

4)

1991 20 10 81.642

Vestergade 71-115:

Udskiftning af 5 stk.centrale ventilationsanlæg (Exhausto 

VEX340H inkl. automatik)i hver enkelt blok.

Fungerer ok. Exhausto VEX340H er placeret i tagrum. (Blok 1-3 = 3 

stk. og Blok 4 = 2 stk.) Udskiftning gælder selve anlægget og ikke 

fordelingskanaler. Styring/automatik er placeret i kælder i Vestergade 

69.

4)

2012 20 17 510.264

Vestergade 71-115:

Udskiftning af 5 stk. Exhausto, BESF 200-4-1 røgventilatorer.

Samme placering som de balancerede ventilationsanlæg

2)
2012 30 26 51.026

Vestergsade 69 og 71-115:

Service af ventilationsanlæg.

Foretages 1 gang årligt. Evt. serviceaftale.
4)

- - - 5.000 5.103 5.103 5.103 5.103 5.103 5.103 5.103 5.103 5.103 5.103 5.103 5.103 5.103 5.103 5.103 5.103 5.103 5.103 5.103 5.103 5.103 5.103 5.103

Vestergade 69:

Udskiftning af 1 stk. elevator.

Ny elevator fra 2012 af mærket PD elevator A/S (8 personer).
4)

2012 20-40 16
612.317     

Vestergade 71-115::

Udskiftning af 1 stk. elevator.

Ny elevator fra 2012 af mærket PD elevator A/S (8 personer).
4)

2012 20-40 16
612.317     

Vestergade 69 og 71-115:

Service af elevatorer. 2 stk. 

Foretages kvartalsmæssigt af autoriseret servicefirma. Evt. 

serviceaftale.
4)

- - -
9.000         9.185           9.185         9.185         9.185         9.185         9.185         9.185         9.185         9.185         9.185         9.185         9.185         9.185          9.185           9.185          9.185          9.185         9.185          9.185         9.185         9.185           9.185              9.185              
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Vestergade 69 Udskrevet den 22-05-2019

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

Vestergade 69

Udskiftning af belægning på indgangssti (ca. 115 m2) og ved 

terrasser 135 m2).

Belægningerne består af SF-sten fra byggeriets start (1991) og 

betonfliser (50x50x5) fra ombygning (2012) og opførelse af de 4 nye 

boligblokke. Ligger generelt fint. Småreparationer udføres under 

konto 115.

4)

1991 

2012
30 16            

26

Udskiftning af belægning på på p-plads (ca. 60 m2) Ok stand. Består af SF-sten fra 1991. Småreparationer udføres under 

konto 115.
4)

1991 30 16

Etablering af ny belægning på privat fællesvej (ca. 275 m2). 

Forslag til belægning er Colocsten.

I dag en ujævn grusvej. Knust asfalt med en del huller, som 

efterfyldes jævnligt. Man bør overveje en udskiftning indenfor en 

årrække. Reparationer udføres under konto 115. 

4)
1991 30 0-5

Udskiftning af trapper (3 stk.) Trapperne er i fin stand. De er fra byggeriets start. Reparationer 

udføres via konto 115. 
4)

1991 30 16

Udskiftning af støttemur ved hovedindgang (ca. 23 lbm). Støttemur er i ok stand. Bevoksning bør dog klippes lidt ind og 

enkelte sten rettes til. Reparationer udføres via konto 115.
4)

2016 30 20

Vestergade 71-115
Udskiftning af belægning på stier og ved hoveddør (ca.715  

m2) og ved terrasser (ca. 140 m2).

Belægningerne består af betonfliser (50x50x5 og 25x25x5). Ligger 

generelt fint. Småreparationer udføres under konto 115.
4)

2012 30 20

Udskiftning af Coloc-sten på P-pladsareal i afdelingen (ca. 

1865 m2). 

Sten ligger generelt fint. Småreparationer udføres under konto 115. 
4)

2012 30 20

Udskiftning af trappe (1 stk.) Trappen er i fin stand. Reparationer udføres via konto 115. 4) 2012 30 20

Afløb (kloak og regnvand), Vestergade 69 og 71-115
Tømning af sandfang, rensning og spuling af afløbssystem i 

terræn, både kloak under bygning og regnvandssystemet.

Funktion ok. Der er foretaget rensning af afløbssystemet i terræn i 

2011 i forbindelse med etablering af 2 nye pumpebrønde. Tømning 

og spuling anbefales hvert 5. år ved lav belastning. 
4)

- - 1

Tv inspektion af regn- og spildevandsledninger i terræn. Tv-inspektion nødvendig til at fastlægge tilstand, tidspunkt og evt. 

omfang af renovering. Tv-inspektion anbefales ca. hvert 15. år. 4)
- - 14

Service på pumpebrønde og pumper:

1) 2 stk. pumpebrønde for spildevand (1 i 69, 1 i 71-115) 

spules

2) 8 stk. pumper med alarmer serviceres (2 pumper i hver 

brønd, 4 brønde (2 SP, 2 RV) 

Årligt serviceeftersyn af pumper og pumpebrønde udføres efter 

serviceaftale årligt.

4)

- - -

Vestergade 69
Udskiftning af afløbsledninger (ca. 376 lbm) og brønde (ca. 

30 stk.) mv. i terræn. Reetablering af belægning og terræn. 

Pt. ikke nogen problemer. Omfang klarlægges ved TV-inspektion. 

Afløbsledninger består af PVC fra renovering i 1991. Afdelingen er 

separeret på matriklen.

4)
1991 40 16

Udskiftning af 2 stk. pumpebrønde. Pumperne er Grundfos-pumper med automatik,  styringsskab og 

alarm til henholdsvis SV (2 stk.) og RV (2 stk.). De er fra 2012 og 

fungerer driftsmæssigt, som de skal.

4)
2012 15 12

Udskiftning af dykpumpe i grundvandsbrønd ud for 

elevatorskakt.

Sidst skiftet i 2010. Fungerer ok. Reparationer foretages under konto 

115.
4)

2010 10 5

Vestergade 71-115
Udskiftning af afløbsledninger (ca.1698 lbm) og brønde (ca. 

47 stk.) mv. i terræn. Reetablering af belægning og terræn. 

Pt. ikke nogen problemer. Omfang klarlægges ved TV-inspektion. 

Afløbsledninger består af PVC fra 2012. Afdelingen er separeret på 

matriklen.

4)
2012 40 27

Udskiftning af 2 stk. pumpebrønde. Pumperne (Grundfostyper: AP50B (RV) og SEG (SV) med LC/LCD 

108 styringsmodul) fungerer driftsmæssigt, som de skal. De er 

etableret med automatik, styreskab og alarm. 

4)
2012 15 13

Brugsvand

Vestergade 69
Udskiftning af vandledningsnet (ca. 15 lbm). Reetablering af 

belægning og terræn. 

Pt. er der ikke de store problemer med brugsvandsinstallationerne i 

terræn. Bør skiftes samtidig med affløbsledninger. 4)
1991 40 16

Vestergade 71-115
Udskiftning af vandledningsnet (ca. 294 lbm). Reetablering af 

belægning og terræn. 

Pt. er der ikke de store problemer med brugsvandsinstallationerne 

(PVC) i terræn. Bør skiftes samtidig med affløbsanlæg. Undersøgelse 

af tilstand i 2038 med henblik på dato for udskiftning. 
4)

2012 40 27

Varme (Vestergade 69 og 71-115)
Mulig reetablering af belægning og terræn i forbindelse med 

værkets udskiftning af fjernvarmeledninger. 

Ok stand, ingen driftsforstyrelser. Husk: HoU FV-værk har udgift indtil 

stik i kælderrum. Bør skiftes samtidig med afløbsledninger.
4)

1991 40 16

El (Vestergade 69 og 71-115)

Udskiftning af pullertlamper langs stier (13 stk.) Lamperne er i ok stand og placeret langs indgangsstier og p-plads. 

De består af Focus Square 18W på stander (sti) 
4)

1991-2012 30 13

Udskiftning af  71 stk. udendørs væglamper ved 

indgangspartier, skure og kældertrappe.

Lamperne er i ok stand. De består forskellige typer som fx Focus 

Square 18W (indgangspartier). Deres alder spænder fra 1991 - 2012. 

Beløb afsat forbruges via konto 115.

4)

1991-   

2012
20 17

Udskiftning af parklamper på stander (type Focus NYX 330 

32W, 10 stk.)

Lamperne er i ok stand og placeret rundt om p-pladsarealet.
4)

2012 30 20

Udskiftning af 15+39 stk. postkasser i Vestergade 69 og 71-

115. 

Postkasserne er af typen Allux Juliana SC135 og i god stand. De er 

placeret i mellemgang ved hovedindgang. Ved udskiftning bruges 

Mefa 350 (grå)Der foretages løbende udskiftning.  Beløb afsat
4)

1991-2012 10 10

Udskiftning af 15+39 stk. depotrum i Vestergade 69 og 71-

115

Depotrummene er i fin stand. 9 stk. er opbygget af træopstalt med 

beklædning af Ivarsson fiberplader (antrazit), samt paptag og 

placeret i stueetage ved blok 1-3. Resten er placeret i kælderplan i 

det gl. plejehjem og består af stålrørsrammer. Reparationer foregår  

under konto 115.

4)

2012 50-100 26

Udskiftning af 1 stk. cykelskure i Vestergade 69 Cykelskur er af ældre dato, men i ok stand. Det er opbygget af 

træopstalt med sidebeklædning af træ (2 på 1), samt trapezplader. 

Reparationer foregår  under konto 115.

4)
1999 30 10

Udskiftning af 1 stk. cykelskur/varmemesterrum i Vestergade 

71-115.

Skuret er i fin stand. Det er opbygget af træopstalt med beklædning 

af Ivarsson fiberplader (antrazit), samt paptag. Reparationer foregår  

under konto 115.

4)
2012 30 17

Udskiftning af legeplads (redskaber, underlag,etc.). Er fælles 

legeplads for både gl. og ny afdeling.

Legeplads er opført i 2012. Ok stand. Sand skiftes en gang årligt. 

Reparationer udføres under konto 115. 
4)

2012 20 7

Udskiftning af 1 stk. garage, der bruges til opbevaring af 

maskiner, havemøbler, etc. I Vestergade 69

Garage er af ældre dato, men i ok stand. Består af træopstalt med 

træbeklædning samt rødt tegltag. Reparationer udføres under konto 

115.

4)

1999 30 10

Kontrol af legeredskaber, legepladsinspektør - - -
Udskiftning af affaldsø (4 stk. nedgravede: 2 restaffald, 1 

papir og 1 emballage/batterier). 

Affaldsøen er fra 2012 og funktion/stand er ok. Type: EuroGroup 4 

m3.  
4)

2012 30 19

Afsat beløb til beplantning, Vestergade 69 og 71-115 Ligusterhække fra byggeriets start i nr. 69. Bøgehække fra byggeriets 

start i nr. 71-115. Hækkene gror ok. Planter skiftes, hvis de er gået 

ud. Afsat beløb forbruges via konto 115

4)
- - -

Reparation af sokkel og murværk i Vestergade 69 og 71-115 Småreparation af fuger, afskallede sokler, mm. Reparationer udføres 

løbende. Afsat beløb forbruges via konto 115.
4)

1991 100+ 0

Tætning af elevatorskakt Krav fra Inspekta. 2) - - -
Omfugning af murværk, herunder også oppudsning af 

pudsede felter på murværk. (ca.505 m2 i Vestergade 69, ca. 

1080 m2 i Vestergade 71-115) 

Fugerne er fra 1991 og ser nogenlunde ud. Bør først omfuges om ca. 

26 år. Man skal dog regne med en omfugning indenfor ca. 5 år i 

Vestergade 69.  Omfugningen gælder alle facader. Husk stillads-

/liftleje.

4)

1991 

(V69), 

2012(V7
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Vestergade 69 Udskrevet den 22-05-2019

Bygningsdel og vedligeholdsaktivitet Kort tilstandsbeskrivelse af bygningsdelen T*

BD 

årgang 

(ca. år)

BD 

teoretisk 

levetid 

(ca. år)

Vurderet 

BD's 

restlevetid 

(ca. år)

Konto

Vestergade 69:

Udskiftning illmodbånd, elastisk-/betonfuge omkring 

hoveddøre (3 stk.), terrasse-/franskedøre (25 stk.) og 

vinduespartier (46 stk.) i facader. 

Fugerne består af illmodbånd og elastisk-/betonfuger af ældre dato. 

Fugerne bør skiftes inden for at par år, da vedhæftningsevnen er 

svigtende. Gælder især betonfugerne og illmodbånd. Skiftes evt. til 

elastisk fuge.  

3)

1991 10 2

Vestergade 71-115:

Udskiftning elastiske fuger omkring hoveddøre (48 stk.), 

terrasse-/franskedøre (62 stk.) og vinduespartier (221 stk.) i 

facader. 

Fugerne omkring vinduer og døre er i ok stand. Fugerne bør først 

skiftes omkring 2022. Husk evt. slillads-/liftleje.
4)

2012 10 7

Vestergade 71-115:

Udskiftning af Ivarsson beklædningsplader. (antrazit)

Beklæningpladerne (Ivarsson, Equitone Natura, farve: antracit 

N250/251) er fra 2012 og i fin stand. Udskiftning foretages sammen 

med omfugning.

4)
2012 40-100 27

Vestergade 69:

Algebehandling af facader. (ca. 505 m2) i 

Behandling foretages på facader og cykelskur. Bør gøres i år. Især 

eternit er hårdt angrebet. Udføres under kt. 115
3)

- 8 0

Vestergade 71-115:

Algebehandling af facader. (ca. 3109 m2)

Behandling foretages på mure, skure og cykelskure, samt 

elevatortårn. Behøver ikke blive gjort foreløbigt.
4)

8 8

Vestergade 69:

Maling af espalie ved indgangparti. (ca. 24 lbm) Der skal 

medregnes stillads- / liftleje-

Ok stand.  Bør behandles samtidig med maling af udhæng. 

4)
- 10 5

Vestergade 69:

Udskiftning af eternitplader på bygning for fælles 

opholdsareal.

Grå eternitplader fra byggeriets start. Ok stand. Trænger dog til 

justering/reparation og algeberhandling. 4)
1991 40-100 10

Vestergade 69:
Udskiftning af paptag ca. 1651 m2 (sort paptag), hvilket ud 

over taget også dækker tagrender, nedløb, m. m.. Samt 

udskiftning af zinktag ca.60 m2. Der skal medregnes stillads- 

/ liftleje.

Taget er fra 2012 (sort paptag) og 1991 (zinktag). Tagfunktionen er 

ok. Der planlægges med nyt "slidlag" i 41
4)

2012   

1991

30-40   

50-100
27

Algebehandling af tagflader og efterreparation af paptaget. Behandlingen udføres på alle tagflader også garage,der bruges til 

opbevaring.
4)

- 8 5

Efterisolering af tagrum. (ca. 1146 m2) Nuværennde isoleringstykkelse 200 mm. Ligger pænt. Efterisolering 

med fx papiruld (Thermofloc)  ved indblæsning samt hævning af 

gangbro og andre installationer. Husk: energitilskud.
5)

- - -

Maling af udhæng. (ca. 155 lbm.) Maling af underbeklædning og spærender. Malingen er i ok stand. 

Husk: stillads-/liftleje og de-/genmontering af fuglesikring.
4)

- 10 5

Vestergade 71-115:
Udskiftning af paptag ca. 1647 m2 (sort paptag), hvilket ud 

over taget også dækker tagrender, nedløb, m. m.. Samt 

udskiftning af paptag på cykelskure og elevatortårn ca. 94 

m2. Der skal medregnes stillads- / liftleje.

Taget er fra 2012 (sort paptag) og  tagfunktionen er ok. Der 

planlægges med nyt "slidlag" i 41
4)

2012 30-40 27

Algebehandling af tagflader. Reparation af paptag. Behandlingen udføres på alle tagflader. 4) - 8 5

116.24

altan

Vestergade 71-115:

Beløb afsat til betonreparationer på svalegange og altaner og 

til udskiftning af fuger mellem betonelementerne. Kan også 

anvendes til algebehandling.

Der forudses et jævnt stigende behov for reparationer og 

fugeudskiftning
4)

2012 10-50 5-30

Vestergade 69:

Udskiftning af trappe (1 stk. kældertrappe)

Trappen er i fin stand. Den er fra byggeriets start. Reparationer 

udføres via konto 115. Husk: mægler ved kældertrappe skal 

fastgøres i år (2016).

4)
1991 30 16

Udskiftning af 4 stk. lyskasser. Lyskasserne er af beton fra byggeriets start. De er i fin stand. 2 stk. 

bruges som nødudgange fra depotrum i kælder.
4)

1991 100+ 26

Vestergade 71-115:

Udskiftning af galvaniserede stål rækværk og trapper.

Er i fin stand.
4)

2012 30 26

Vestergade 69:

Udskiftning af hoveddøre (3 stk.), terrasse-/franskedøre (25 

stk.), vinduer (46 stk.) og ovenlysvinduer (21 stk.). Husk at der 

skal medregnes stillads- og liftleje.

Hovedparten af døre, vinduer og terassedøre er af mærket O-Vinduer 

(træ, hvid Ral 9010) og de er i nogenlunde stand. Generelt problem 

er dog råd i bundstykker, som bør udbedres i forbindelse med maling 

af vinduer og døre. Ved udskiftning bør man overveje energi-

optimerede træ/alu-produkter som fx Futura+ fra Ideal Combi.

4)

1991 30 2-10

Reparation af vinduer og døre herunder udlusning for råd. 

Desuden justering

Maling af vinduer og døre er sidst foretaget i 2007. Husk stillads-

/liftleje.
3)

2007 10 2

Vestergade 71-115:

Udskiftning af hoveddøre (48 stk.), terrasse-/franskedøre (62 

stk.) og vinduer (221 stk.). Husk at der skal medregnes 

stillads- og liftleje.

Hoveddøre, vinduer og terassedøre er af mærket Aldus fra Rationel 

(træ/alu, indvendig hvid Ral 9010, udvendig (vinduer) Noir Ral 2100 

sable og (døre) green Ral 6021) og de er i fin stand.  Husk: evt. 

udskiftning af vinduer i forbindelse med tagudskiftning pga. stillads. 

4)

2012 30 27

Afsat beløb til indvendige døre, gulve, inventar.
4)

1991 og 

2012
20-40 5-20

Køkken/bad

Afsat beløb til komfur,emhætte, køleskab og vaskemaskine. 
4)

- 10

Vestergade 69:
Maling af fælles gangareal (ca. 352 m2). Malerarbejdet omfatter vægge og lofter. Vægge og lofter er generelt 

pæne, men kunne godt trænge til en opfriskning. Der er foretaget 

afblænding af lampeudtag og slangeskabe.

4)
- 15 5

Maling af fællessal, 2 stk. gæsteværelser og 1 stk. garderobe 

(ca. 189 m2).

Fællessal, gæsteværelser og garderobe er malet i 2015 i forbindelse 

med vandskade.
4)

- 15 10

Udskiftning af linoleumsgulv i fællessal (150 m2). Linoleumgulvet er skiftet i 2015 i forbindelse med vandskade. 4) - 40 30
Polering og øvrigt vedligehold af linoleumsgulv Afsat beløb 4) - - 5
Udskiftning af inventar i fællessal (ca. 50 personer) og 2 stk. 

gæsteværelser.

Inventar (borde/stole, senge, service, etc.) er næsten nyt og i fin 

stand. Afsat beløb
4)

2012 20 17

Udskiftning af belysning i fælles gangareal (ca. 32 stk. 

lamper) og fællessal (ca. 47 stk. lamper).

I 2015 er der foretaget udskiftning af væglamper i fælles gangareal. 

Der er blevet opsat LED 18w lamper med sensor (type Ferrara fra 

Malmbergs). Derudover er der 8 stk. glaspendler fra byggeriets start. 

I fællessal er der ca. 47 stk loftslamper (type Opaline 1593 serien, 

425 mm Ø) fra 1991, som man ligeledes bør overveje at udskifte til 

LED lamper.

4)

2015   

1991
20 20

Afsat beløb til komfur,køleskab, 2 stk. kaffemaskiner og 

opvaskemaskine (industri). 

Forbruges via konto 115.
4)

2012 10 7

Vestergade 69:

Udskiftning af fælles tørretumbler (Miele T5213).

Tørretumbler med pengebetalingsanlæg er placeret i kælder 

(depotrum/gammelt beskyttelsesrum). Den er fra 1991 og fungerer 

ok. Husk: Gammel strygerulle fjernes , når den går i stykker.
4)

1991 10 6

Vestergade 69 og 71-115:

Udskiftning af faldstammer/afløb fra sanitet til brønd til første 

samlebrønd udenfor bygning.

Der er pt. ikke de store driftsproblemer. Afløb (pvc) stammer fra 

byggeriets opførelse.
4)

1991 og 

2012
30-50 26

Nærmere undersøgelse af omfang og forslag til kloak- og 

faldstammerenovering.

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste løsning og bedste 

tidspunkt for udskiftning.
4)

- - 25

Rensning af tagrender, skotrender, nedløb mv. Stor belastning pga. skov mv. Husk tjek af tag på Vestergade 69, min. 

2 gange årligt.
3)

- - 1

Vestergade 69 og 71-115:
Komplet udskiftning af el (ledninger, stikkontakter, 

lampeudtag, etc.)

El-komponenter fra byggeriets start. Vurderes i ok stand. Der er 

løbende foretaget vedligehold. Ingen problemer med reservedele. 

Omfang af og tidspunkt for udskiftning klarlægges via 

elsikkerhedstjek.

4)

1991 30-40 26

El-eftersyn efter sikkerhedsstyrelsens retningslinjer. 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 

elinstallationer, fejlstrømsafbrydere og beskyttelse mod indirekte og 

direkte berøring.

4)

- 10 -
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Vestergade 69 Udskrevet den 22-05-2019

Bygningsdel og vedligeholdsaktivitet Kort tilstandsbeskrivelse af bygningsdelen T*

BD 

årgang 

(ca. år)

BD 

teoretisk 

levetid 

(ca. år)

Vurderet 

BD's 

restlevetid 

(ca. år)

Konto

Vestergade 69:

Udskiftning af vandinstallationer på stueplan. Der er 

overordnet regnet med hovedforsyning i krybekælder og 

depot/sikringsrum og fordeling under loft i parterreplan samt 

opføring til 1. sal.

Der er foretaget udskiftning af hovedledning i 2011-2012. 

Deludskiftning af lejemål i parterre (6 stk.) er udført i 2015. Lejemål i 

stuen (9 stk.1 stk. fællessal). Øvrige afbrydes og fjernes. 2)

1991 30-50 10

Vestergade 69:

Udskiftning af fælles brugsvandsveksler i teknikrum inkl. 

automatik.

I forbindelse med udskiftning af vandinstallationer kan man overveje 

etablering af varmtvandsproduktion i hver bolig. Derved opnås mere 

retvisende forbrugsregnskab.

4)
- 30 10-20

Vestergade 69:

Nye brugsvandsmålere

Vestergade 71-115:

Udskiftning af vandinstallationer.

Forsyningsrør er fra 2012. Der er ingen driftsforstyrelser. Omfang af 

udskiftning bør undersøges nærmere. Udskiftning bør udføres 

samtidig med udskiftning af faldstammer/afløb.

4)
2012 30-50 27

Vestergade 71-115:

Nærmere undersøgelse af omfang og forslag til udskiftning af 

brugsvandsinstallationer

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste løsning og bedste 

tidspunkt for udskiftning. 4)
- - 26

Vestergade 71-115:

Udskiftning af 39 stk. Danfoss-veksler. (Akva Vita II / Akva Les 

TD & S)

Udskiftes løbende, når det bliver nødvendigt. De fungerer, som de 

skal. Beløb afsat forbruges via konto 115. 4)
2012 20 18

Vestergade 69:
Udskiftning af radiatorer, stigrør og forsyningsrør. Beløb afsat 

til totaludskiftning.

Fungerer ok. Stigrør og forsyningsledningers tilstand bør undersøges 

nærmere for klarlægning af omfang og tidspunkt for udskiftning. 4)
1991 30-50 16

Nærmere undersøgelse af projekt for renovering af 

varmeinstallation.

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste tidspunkt for 

udskiftning.
4)

- - 15

Udskiftning af fordelingsmålere på radiatorer. Udskiftes i forbindelse med overgang fra Brunata til Techem 4) 2008 6 0

Vestergade 71-115:
Udskiftning af radiatorer, stigrør og forsyningsrør. Beløb afsat 

til totaludskiftning.

Fungerer ok. Stigrør og forsyningsledningers tilstand bør undersøges 

nærmere for klarlægning af omfang og tidspunkt for udskiftning. 4)
2012 30-50 27

Nærmere undersøgelse af projekt for renovering af 

varmeinstallation.

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste tidspunkt for 

udskiftning.
4)

- - 26

Vestergade 69:

Udskiftning af 2 stk. udsugningsanlæg BOX BES 225-

4Exhausto inkl. automatik. 

Anlægene er fra 1991 og fungerer ok. Alle er placeret i tagrum. 

Anlæg over fysioterapi kører ikke og er ikke medregnet. Udskiftning 

gælder selve anlægget og ikke fordelingskanaler. Styring/automatik 

er placeret i kælder.

4)

1991 20 10

Vestergade 71-115:

Udskiftning af 5 stk.centrale ventilationsanlæg (Exhausto 

VEX340H inkl. automatik)i hver enkelt blok.

Fungerer ok. Exhausto VEX340H er placeret i tagrum. (Blok 1-3 = 3 

stk. og Blok 4 = 2 stk.) Udskiftning gælder selve anlægget og ikke 

fordelingskanaler. Styring/automatik er placeret i kælder i Vestergade 

69.

4)

2012 20 17

Vestergade 71-115:

Udskiftning af 5 stk. Exhausto, BESF 200-4-1 røgventilatorer.

Samme placering som de balancerede ventilationsanlæg

2)
2012 30 26

Vestergsade 69 og 71-115:

Service af ventilationsanlæg.

Foretages 1 gang årligt. Evt. serviceaftale.
4)

- - -

Vestergade 69:

Udskiftning af 1 stk. elevator.

Ny elevator fra 2012 af mærket PD elevator A/S (8 personer).
4)

2012 20-40 16

Vestergade 71-115::

Udskiftning af 1 stk. elevator.

Ny elevator fra 2012 af mærket PD elevator A/S (8 personer).
4)

2012 20-40 16

Vestergade 69 og 71-115:

Service af elevatorer. 2 stk. 

Foretages kvartalsmæssigt af autoriseret servicefirma. Evt. 

serviceaftale.
4)

- - -

Projekt Honorar og UFO mv. til projektgennemførelse Ekstern+intern+uforudsete udg
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