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Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv.  
 
 
Generelt om vedligeholdsplanen 

Formålet med vedligeholdsplanen er at give jer et bedre beslutningsgrundlag for vedligeholds-
planlægning og gennemførelse af evt. nødvendige renoveringer og forbedringer på 
ejendommens tag, facader, vinduer, VVS-installationer, kælder, trapper og indvendige 
fællesarealer. 
 
Gaihede a/s har foretaget en overordnet gennemgang af ejendommens tag, facader, trapper, 
vinduer, kælder, VVS-installation mv. for at få registreret omfanget af tilrådelige 
renoveringsarbejder. 
 
På baggrund af dette er der af Gaihede a/s vurderet og beregnet budgetter for gennem-
førelse af arbejderne. Der er herved fremkommet medfølgende forslag ud fra en samlet 
betragtning – herunder tekniske og økonomiske overvejelser. 
 
Renoveringsopgaverne kan ikke udskydes uden samtidig enten at regulere omkostninger til 
forebyggende arbejder eller acceptere, at bygningsdele tager skade. 
 
Denne vedligeholdsplan bør revideres minimum hvert 5. år, medmindre foreningen får udført 
større renoveringer eller lignende. 
 
Ejendommen har en høj save værdi 3, og er udført i stilarten, der kendes som Historicisme. 
Det er primært ejendommens facader, hvor tidligere udsmykninger i form af gesimser, 
motiver og altaner, der sammen med de røde grundmurede facader i blankt murværk, der er 
med til at hæve ejendommens udseende i gadebilledet.  
Vinduer i boligerne er tidligere udskiftet til termovinder, hvor ejendommens tag også har 
gennemgået en totalrenovering. 
 
Ejendommen har behov for renovering af facader, vinduer, gulve i kælder, og bagtrapper. 
 
Om budgettal 

• Alle budgettal er beregnet på grundlag af priser fra V & S byggedata og erfaringstal fra 
tilsvarende arbejder  

• Alle budgettal er angivet med forbehold for efterfølgende indhentning af tilbud fra 
håndværkere  

• Budgettallene er beregnet i forventede 2015-priser 
• Bemærk, at finansieringsomkostninger og eventuelle øvrige bygherreomkostninger ikke 

er medregnet    
• Alle delpriser er eksklusiv moms  
 
Ejendomsdata 

• Navn: AB Humlegården 
• Adresse: Sigerstedgade 4-10, Ingerslevsgade 144-148 og  

 Knud Lavards Gade 3-9  
• Matr. nr.: 1476 
• Ejendommen opført i år: 1918 
• Antal etager: 7 etager, kælder og loftrum 
• Antal opgange: 11 hovedtrapper og 11 køkkentrapper 
• Samlet boligareal: 7359m² 
• Antal boliger: 99 
• Antal erhverv 0 
• Opvarmning: Fjernvarme  
• SAVE værdi (bevaringsværdi) 3 
• Energimærkning Klasse ”D” (EMO-nr 200050531 og 200050385) 
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Overordnet konklusion  

Generelt er tilstanden af ejendommen på niveau med tilsvarende ejendomme af den alder. 
 
 
 
Ejendommens tilstand: 
 
 
Klimaskærm, bygningsdel 01, 03, 04 og 05 
 

Under middel Middel Over middel 
     

 
 
 
 
Installationer, bygningsdel 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 17 
 

Under middel Middel Over middel 
     

 
 
 
 
Udenoms arealer, bygningsdel 18 og 19 
 
 

Under middel Middel Over middel 
     

 
 
 
 
 
Kælder/fællesarealer, bygningsdel 02, 06, 07 og 08 
 

Under middel Middel Over middel 
     

 
 
  
 
  



 

3 
 

På følgende områder bør der foretages særligt vedligehold / renoveringsarbejder 
de kommende år: 
 
 
* Facader/sokkel 
 
* Vinduer 
 
* Kældergulve 
 
* Trapper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Særlige akutte forhold: 
 
* Facader mod gård 
 
* Vinduer 
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01 Tagværk 
  

  

 Taget fra baggård  
  

Tag mod baggård 

  

 Forskellige isoleringslag 
  

Gennembrydninger til tag med fast undertag 

  
 Tagvinduer er udskiftet med tag 
 
 

Gennembrydning til udluftning og udtræk 
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01 Tagværk 
 
Ejendommens tag har ved tidligere renovering, gennemgået en totalrenovering, hvor taget er 
udskiftet over flere gange.  
 
Der er ved hver renovering, foretaget en genopretning af tagkonstruktioner, hvor spær er 
forstærket. Herefter er undertaget udført som fast undertag, og afsluttet med tegltag. 
 
Under renoveringen er der udført en fælles tagterrasse, her anbefales det, at der løbende 
holdes opsyn for skjulte skader, eller huller ved gennembrydninger på terrassegulv. 
 
Der er udført en opbygning af tagpap under terrassebrædder, hvor tagpappen har en forventet 
levetid, der er kortere end det overordnet tag. 
Derved anbefales det, at udskiftet tagpappen inden for 10-15 år, såfremt der ikke opstår 
skader og utætheder, som ikke kan udbedres løbende. 
 
Tilsynet kan eventuelt foretages i forbindelse med tagkontrol hver andet år. 
 
Det anbefales at foretage tagkontrol hvert andet år ved entreprenørfirma, med kontrol på 
indvendig og udvendig side af tagfladen, for defekte inddækninger og rensning af stoppede 
tagrender mv. registrerede utætheder bør omgående afhjælpes. Derudover kan der forekomme 
enkeltudgifter eksempelvis i forbindelse med vandskader, disse er ikke medregnet i budgettal. 
 
 
Taget vurderes at have en restlevetid på 25 år eller derover forudsat, at der løbende og 
systematisk overvåges for utætheder, og at disse partielt repareres. Derudover kan der 
forekomme enkeltudgifter eksempelvis i forbindelse med vandskader disse er ikke medregnet i 
budgettal. Der anbefales ingen arbejder på dette. 
 
Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i 
skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger.  
 

Renoveringsomkostninger 
Årstal/beløb i kr. ekskl. moms (2015-priser) 

2015 2016 2017 2018 2019/senere 
forbedring 

Udskiftning af tagpap under 
terrassebrædder     120.000 

      

      

      

Driftsomkostninger 
  

   

Årlig drift/service 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
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02 Kælder/fundering 
  

  

 Fugtskjolder på kældervægge 
  

Opvarmning af kælder fra radiator 

  

 Løst og revnede terrændæk i kælder 
  

Afskalninger på loft 

  
 Skader på pudset loft 
 
 

Afskalninger i pudset loft 
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02 Kælder/fundering 
 
Ejendommens kælder fremstår tør og velventileret, hvor der er gjort enkelte tiltag for, at 
opretholde et optimalt luftskifte. Herunder er der opsat enkelte radiatorer for, at holde 
kælderen tør. 
 
Generelt fremstår kælderen pæn og i rimelig stand. Der er dog enkelte steder, hvor der er 
afskallinger i pudset lofter og vægge.  
 
Det anbefales, at afsætte beløb til gennemgang og udbedringer af murerreparationer for de 
værste skader på vægge, samt en brandlukning af huller på lofter.  
 
Der kunne ved gennemgangen konstateres, at kældergulve er i blandet stand, og der var flere 
steder, hvor gulve gav efter, eller havde flere skader, revner og huller. 
For at undgå omfanget af skader, på omkring liggende gulve, bør der ophugges og udføres nyt 
terrændæk. Omfanget er sat til ca. 300m² 
 
Etablering af nyt terrændæk vil omfatte: 

• Ophugning og bortkørsel af eksisterende betongulve 
• Afretningslag inkl. kapilarbrydendelag  
• Udlægning af 150mm polystyren 
• Støbning af nyt 100mm betondæk 

 
 
Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i 
skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. 
 

Renoveringsomkostninger 
Årstal/beløb i kr. ekskl. moms (2015-priser) 

2015 2016 2017 2018 2019/senere 
forbedring 

Partiel murerreparation af 
kældervægge og loft  45.000    
Partiel renovering af 
terrændæk   220.00    

      

      

Driftsomkostninger 
  

   

Årlig drift/service 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
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03 Facade/sokkel 
  

  

 Gadefacade  Porøse og udvaskede fuger på gadeside 

  

 Partielt omfugning af gadefacade 
  

Plast maling på bagfacade 

  
 Sokkel/underfacade gård 
 
 

Revner og skader på gårdfacader 
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03 Facade/sokkel 
 
Ejendommens facader har af flere omgange været partielt renoveret, og fremstår i blandet 
stand.  
Gadefacader fremstår som blankmuret facader, hvor der løbende har været fortaget partielle 
omfugninger. Eksisterende fuger der ikke er udskiftet, fremstår mere porøse, og er flere steder 
i overfladen begyndt at afskalle. 
 
Gårdfacader fremstår som pudset, og i medtaget stand med plastmaling, som afsluttende lag. 
Plastmaling er dårligt for murværket og pudsen, da den naturlige fugt ikke vil kunne trække ud 
igennem murværket, som derved får malingen til at boble ud og pudsen til at slippe 
murværket. 
 
Gårdfacader fremstår med flere revner, skader og løs puds, hvilket kan forværres ved en 
afrensning af maling.  
Der anbefales derfor en komplet renovering af gårdfacader, hvor man vil kunne opdele en 
renovering i 3 etaper og kræve, at arbejder udføres fra stilladser, som kan udføres i forbindelse 
med en maler- og snedkerrenovering af vinduer. 
 
En komplet renovering vil omfatte: 

• Opsætning af facadestilladser i 3 etaper 
• Totalafrensning af maling og puds til bæredygtig bund 
• Udbedring af revner i murværk 
• Gennemgang og udbedringer af skadet sålbænke  
• Eftergang og omfugning af eksisterende fuger omkring vinduer 
• Ompudsning af ny komplet puds 
• Afslutning med indfarvet puds eller maling (foreningens valg) 

En renovering af facaderne betyder, at man vil opnår en ensartet og ny plan pudset overflade 
på gårdfacaderne.  
 
På gadefacader vil man tilsvarende gårdfacaden, kunne opdele renovering i 3 etaper, og føre 
det sammen med en maler- og snedkerrenovering af vinduer. 
Samtidig vil man på gadefacader, undgå at facaden fremstår med de såkaldte ”lyn” og partielle 
omfugninger, som ofte vil være iøjnefaldende for helhedsbilledet af ejendommen. 
 
En komplet renovering af gadefacader kan man udskyde til senere udførelse, da facader 
fremstår som helhed i god stand 
 
Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i 
skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. 
Renoveringsomkostninger 

Årstal/beløb i kr. ekskl. moms (2015-priser) 

2015 2016 2017 2018 2019/senere 
forbedring 

Komplet renovering af 
gårdfacade   5.000.000   
Komplet omfugning af 
gadefacade     4.500.000 
Gennemgang og renovering 
af sokkel   25.000   

      

Driftsomkostninger 
  

   

Årlig drift/service 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
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04 Vinduer,  05 Udvendige døre 
  

  

 Delvist renoverede vinduer i gård 
  

Trævinduer 

  

 Baggårddør til opgange 
  

Hoveddøre til opgangsdøre 

  
Kældervindue 
 
 

Revnede sålbænke  
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04 Vinduer,  05 Udvendige døre 
 
Ejendommens vinduer er tidligere udskiftet til nye termo vinduer i træ, og fremstår medtaget 
og slidte i malingen og træværk. 
Der er flere vinduer, som fremstår med punkterede ruder.  
 
Generelt er vinduer i god stand, og der er løbende foretaget malerrenoveringer af enkelte 
vinduer, heraf senest inden for de sidste 3-4 år. Resterende vinduer er renoveret omkring 
1995, og vil derfor have størst behov for en renovering. 
 
Her vil man sammen med en facaderenovering kunne renovere vinduer, da man vil kunne gøre 
brug af opsatte stilladser. 
 
Der kan flere steder se fugt i vindueskanter og ved lister, som kan skyldes kondens og 
manglende udluftning i vinduer 
 
Da vinduerne er i forskellig stand, anbefales der at der renoveres partielt, efter princippet ”de 
værste skader først”: 
• Udskiftning af evt. defekte vinduesglas 
• Gennemgang og udbedring af utætte tætningslister 
• Gennemgang og justering af vinduesbeslag  
• Gennemgang af glaslister og bundlister 
• Evt. snedkergennemgang af vinduer med rådskader i træværk 
• Evt. udskiftning af enkelte vinduer, som ikke kan repareres 
• Malervedligehold af alle vinduer 

 
Trævinduer bør løbende vedligeholdes og bør som tommelfingerregel males med et interval på 
5 til 10 år, men det er dog meget afhængig af vinduernes indbygning og geografiske 
orientering. 
  
Ejendommens hoved-og bagdøre er løbende blevet malerbehandlet, men fremstår i forskellig 
stand. Der er enkelte steder, hvor hoveddøre er medtaget og slidte i træværk. 
 
Det anbefales at man ved en maler- og snedkerrenovering af vinduer, samtidig gennemgår 
ejendommens døre. 
 
Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i 
skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. 
 

Renoveringsomkostninger 
Årstal/beløb i kr. ekskl. moms (2015-priser) 

2015 2016 2017 2018 2019/senere 
forbedring 

Renovering af vinduer på 
gårdside    600.000   
Renovering af resterende 
vinduer     950.000 
Renovering af eksisterende 
døre   70.000   
Alternativ udskiftning af 
samtlige vinduer     4.700.000 

Driftsomkostninger 
  

   

Årlig drift/service 75.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
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06 Trapper 
  

  

 Indgangsrepos i terrazzo Trappeløb på køkkentrappe 

  

 Trappeløb og indgangsrepos på hovedtrappe 
  

Trappeløb hovedtrappe 

  
 Trappeløb køkkentrappe 
 
 

Gamle fugtskader på puds omkring tagvindue 
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06 Trapper 
 
Ejendommen har 11 hovedtrapper, samt 11 køkkentrapper.  
 
Hovedtrapper fremstår i forskellig og generelt pæn stand på overflader. Hovedtrappernes 
trappeløb er opbygget med trin, stødtrin, vanger, balustre og håndlister i træ.  
 
Hovedtrapperne er de oprindelige, og er løbende vedligeholdte på væg og loft overflader. 
Træværk fremstår medtaget på trin. Det foreslås at træværk og belægning på hovedtrapper 
renovers og genoprettes. 
 
Der foreslås etablering af linoleum og forkanter på alle trin. 
Som alternativ kan der være et tilvalg af murer- og malerreparation af vægge og lofter 
 
Valg af malerbehandling skal tilpasses individuelt for de enkelte opgange. 
 
Ejendommens bagtrapper fremstår i blandet stand, og det oplyses, at foreningen løbende 
varetager renovering af disse.  
 
 
Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i 
skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. 
 

Renoveringsomkostninger 
Årstal/beløb i kr. ekskl. moms (2015-priser) 

2015 2016 2017 2018 2019/senere 
forbedring 

Maler/murer istandsættelse 
af hovedtrapper (stk. pris pr. 
trappe)     50.000 
Etablering af linoleum og 
forkant (stk. pris pr. trappe)     75.000 

      

      

Driftsomkostninger 
  

   

Årlig drift/service 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
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07 Port og gennemgange,  08 Etageadskillelser 
  

  

 Etageadskillelse i træ 
  

Etageadskillelse som støbt mellem bærejern 

  

 Bærejern i kælder 
  

Bærejern i kælder 
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07 Porte og gennemgange,  08 Etageadskillelser 
 
Ejendommen har 3 gennemgange til gården som fremstår i pæn stand 
 
Etageadskillelse fra kælder mod stueetage, er udført som traditionel træbjælkelag med 
indskudslag og pudset underside. Enkelte etageadskillelser er udført med beton støbt mellem 
bærejern. 
 
I kælder er der flere bærejern, der fremstår rustne og slidte i overflader.  
Det anbefales, at man afsætter beløb til udbedring af disse. 
En udbedring vil være en nedslibning af rust og efterfølgende malerbehandling, for at beskytte 
mod korrosion og nedbrydning, efter princippet værste skader først. 
 
I henhold til energimærkningen og rapporten, vil der kunne opnås en besparelse på 
varmeforbruget, hvis man vælger at isolere etageadskillelserne og lofter mod uopvarmet 
kælderrum. 
 
 
Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i 
skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. 
 

Renoveringsomkostninger 
Årstal/beløb i kr. ekskl. moms (2015-priser) 

2015 2016 2017 2018 2019/senere 
forbedring 

Renovering af bærejern  75.000    

Efterisolering af kælderlofter  400.000    

      

      

Driftsomkostninger 
  

   

Årlig drift/service 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
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09 WC og bad,  10 Køkken 
  

  

 Renoveret badeværelser 
  

Renoveret køkkener 

  

 Badeværelse i kælder 
  

Nyere etableret fælles wc på loftrum 

 

 
 Fælles køkken i fælleslokale 
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09 WC og bad,  10 Køkken 
 
WC og bad fremstår velvedligeholdte og i god stand, der anbefales ingen arbejder på disse. 
 
Køkkener fremstår velvedligeholdt og i god stand, der anbefales ingen arbejder på disse. 
 
Foreningen har ved tidligere lejlighed, fået etableret wc og køkken i fællesrum på tagetage. 
 
Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i 
skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. 
 

Renoveringsomkostninger 
Årstal/beløb i kr. ekskl. moms (2015-priser) 

2015 2016 2017 2018 2019/senere 
forbedring 

      

      

      

      

Driftsomkostninger 
  

   

Årlig drift/service      
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11 Varmeinstallationer 
  

  

 Radiator med 2 strengvarmeanlæg 
  

Frem og retur på varmeanlæg 

  

 Veksler til varmeanlæg  
  

Ekspansionsbeholder 

  
 Pumpe til varmeanlæg 
 

Afspærringsventiler til fjernvarme  
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11 Varmeinstallationer 
 
Ejendommen er forsynet med fjernvarme, og har tidligere fået renoveret varmeinstallationer, 
hvor radiatorer er udskiftet, samt er der påsat digitale målere. 
 
Varmecentralen og varmeinstallationer fremstår velvedligeholdt og er løbende istandsat. 
Foreningen har opsyn med komponer og dele, som løbende udskiftes ved utætheder, eller 
nedbrydninger. 
 
Der forligger ingen serviceaftale og logbog for varmecentralen. Som udgangspunkt vil en 
serviceaftale og logbog over varmecentralen, være en god ide, da det vil give foreningen et 
fuldt overblik over udskiftede dele, og tilstand på varmeinstallationer og anlæg 
 
Der anbefales løbende service på denne ved fast tilknyttet VVS-firma. 
 
Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i 
skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. 
 

Renoveringsomkostninger 
Årstal/beløb i kr. ekskl. moms (2015-priser) 

2015 2016 2017 2018 2019/senere 
forbedring 

      

      

      

      

Driftsomkostninger 
  

   

Årlig drift/service 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 
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12 Afløb,  13 Kloak 
  

  

 Afløbsinstallation 
  

Udskiftet faldstammer 

  

 Faldstamme med rottespærre 
  

Sammenstyrtning af underlag ved kloak. 

  
 Udskiftet afløbsinstallationer i kælder 
 
 

Afløb til fællesrum på loftet  
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12 Afløb,  13 Kloak 
 
Ejendommens afløbsinstallationer er en blanding af nye og ældre rør. Herunder er der løbende 
blevet ændret og udskiftet faldstammer, i forbindelse med renovering af badeværelser og 
køkkener. 
 
I takt med renoveringer af badeværelser og køkkener, ses flere installationer af mindre afløb, 
der er tilkoblet i kælder og loft. Der bør løbende holdes opsyn med utætheder eller tæringer. 
 
Ejendommen har gennemgået en renovering af kloakker for ca. 15 år siden. Der oplyses, at 
der ikke har været synlige problemer med kloakken. 
 
Der kan enkelte steder ses tegn på jord/underlag omkring kloakker synker, dette kan skyldes 
flere ting, så som dårligt komprimerede underlag, eller skader på kloak. 
 
Det anbefales at få udført en TV-inspektion over kloakker, som vil være med til at give et 
overblik over ikke synlige installationer og kloaknet. 
 
Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i 
skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. 
 

Renoveringsomkostninger 
Årstal/beløb i kr. ekskl. moms (2015-priser) 

2015 2016 2017 2018 2019/senere 
forbedring 

TV-inspektion  35.000    
Udbedring af skader omkring 
kloak  Afventer     

      

      

Driftsomkostninger 
  

   
Årlig drift / serviceaftale på 
dræn 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
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14 Vandinstallationer 
  

  

 Vandinstallationer til boliger i kælder 
  

Hovedledning 

  

 Vandmåler på bagtrapper  
 

Brugsvand til badeværelser 

  
 Brugsvandinstallationer på badeværelser 
 
 

Brugsvand og cirkulation varmt brugsvand 
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14 Vandinstallationer 
 
Der er udført partielle udskiftninger med forskellige materiale herunder kobber og rustfri 
stålrør. Store dele af installationen er skjult i rørkasser, skabe mv., der giver øget risiko for at 
utætheder ikke opdages i tide.  
 
I forbindelse med planlægning af den ”partielle/løbende model” for vedligehold kan man søge 
at begrænse disse ulemper og følgeomkostninger mest muligt, men at fjerne dem helt er ikke 
muligt.  
 
Med udgangspunkt i de registrerede forhold, anbefales der ingen arbejder på disse, dog bør der 
løbende holdes opsyn for tæringer og utætheder. 
 
Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i 
skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. 
 

Renoveringsomkostninger 
Årstal/beløb i kr. ekskl. moms (2015-priser) 

2015 2016 2017 2018 2019/senere 
forbedring 

      

      

      

      

Driftsomkostninger 
  

   

Årlig drift/service 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
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15 Gasinstallationer,  16 Ventilation,  17 El/svagstrøm 
  

  

 Naturlig ventilation påsat mekanisk sug Udtræk fra emhætte til ventilationsudtræk 

  

 Taghætte løst påsat på eksisterende 
udtrækskanaler 

El-tavle i lejlighed 
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15 Gasinstallationer,  16 Ventilation,  17 El/svagstrøm 
 
Ejendommen har indlagt gas til køkkener, dog er der flere, der har skiftet til elinstallationer i 
forbindelse med renoveringer af køkkener. 
 
Der er flere lejligheder der stadig har gasinstallationer, hvor det er den enkelte ejers ansvar, at 
vedligeholde installationer i lejlighederne. 
 
Ejendommen er ikke udført med mekanisk ventilation, dog er der flere steder påsat mekanisk 
ventilator, med udtræk til eksisterende udtrækskanaler.  
 
Det anbefales, at der på sigt foretages en rensning af udtrækskanaler. 
 
Siddeløbende har foreningen talt om en strømpeforring af eksisterende skorstene og etablere 
ventilation. Det anbefales, at der foretages yderlige forundersøgelse vedrørende de faktorer, 
der kan være omkring eksisterende forhold på skorstene og i lejligheder, såfremt foreningen 
ønsker, at realisere mekanisk udsugning i badeværelser. 
 
Der er løbende udskiftet EL-tavler i de enkelte lejligheder, hvor det er den enkelte ejers 
ansvar, at vedligeholde egne elinstallationer. 
 
Ejendommens fællesinstallationer og belysning på trapper, loft og i kælder er i blandet stand, 
og det bør overvejes at udskifte fællesbelysninger med bevægelsessensor. 
 
Ejendommen oplyser at der er et ønske om at få indlagt 400V til hver opgang. 
  
 
Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i 
skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. 
 

Renoveringsomkostninger 
Årstal/beløb i kr. ekskl. moms (2015-priser) 

2015 2016 2017 2018 2019/senere 
forbedring 

Rensning af 
ventilationskanaler  80.000    
Strømpeforing og etablering 
af ventilationsanlæg     

2.000.000 
Anslået 

Udskiftning til energirigtig 
belysning i fællesarealer     400.000 

Udførelse af 400V     1.000.000 

Driftsomkostninger 
  

   
 
Årlig drift/service 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
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18 Øvrige,  19 Private friarealer 
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18 Øvrige,  19 Private friarealer 
 
Ejendommens fællesarealer, i form af gård og indgangsarealer, er i general god stand og bliver 
løbende vedligeholdt. 
 
Ejendommen har tidligere fået lavet en fælles tagterrasse, i forlængelse med et fællesrum. Det 
anbefales, at træværk behandles for at forlænge levetiden, og modstandsevnen mod 
vejrforhold. 
 
Der er fra foreningens side et ønske om, at etablere et skraldesug anlæg, da eksisterende 
forhold i opgange, ikke er udført til skraldesug, vil det kræve, at der foretages yderlige 
undersøgelser og projektering, såfremt et ønske om skraldesug skal udføres. 
 
Der er enkelte steder i mindre omfang ved indgangspartier, hvor fliser og belægning fremstår 
med skader og ujævnheder. 
 
Årlige driftsomkostninger for bygningsdelen i nuværende stand er vurderet og anført nederst i 
skemaet. Bemærk, anbefalede renoveringsarbejder kan have indflydelse på driftsomkostninger. 
 

Renoveringsomkostninger 
Årstal/beløb i kr. ekskl. moms (2015-priser) 

2015 2016 2017 2018 2019/senere 
forbedring 

Behandling og eftergang af 
tagterrasse  20.000    

      

      

Driftsomkostninger 
  

   
Opdatering af Gaihede 
vedligeholdsplan     10.000 

Årlig drift/service  25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
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20 Byggeplads 
  

  

Parkeringsareal ejendom 
  

Gårdareal 

 

 Gårdfacade  
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20 Byggeplads 
 
Omkostningerne til stillads og byggeplads er medregnet i posten omkring facaderenovering, 
således fremgår omkostningen ikke separat i dette skema. 
 
Det foreslås, at man arbejder med en synergi mellem facade- og vinduesrelaterede 
arbejder, så foreningen på én gang opnår den størst mulige mængde vedligeholdelsesarbejder 
gennemført, mens stilladset står på ejendommen. 

Renoveringsomkostninger 
Årstal/beløb i kr. ekskl. moms (2015-priser) 

2015 2016 2017 2018 2019/senere 
forbedring 
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Teknisk rådgivning ved gennemførelse af projekter på ejendommen 
 
 
I fortsættelse af gennemgangen på ejendommen vil der ofte være ønske om at få gennem-
ført renoveringer eller forbedringer på ejendommen. 
 
Renoveringsprojekter bør altid gennemføres med assistance fra ingeniør/arkitekt. 
 
Gaihede ingeniører og arkitekter er specialister i at gennemføre projekterne inden for det 
aftalte budget og til tiden. 
 
Vi bestræber os på at finde den helt rigtige løsning, som vi tilpasser jeres ejendom indtil den 
mindste detalje.  
 
I tæt dialog med bestyrelsen aftaler vi byggesagens omfang og forløb – lige fra idé og 
behovsanalyse til eftersyn, før garantien udløber. 
 
 
 
Herunder kan du se et eksempel på, hvilke opgaver vi normalt håndterer for ejendommen i 
et renoveringsprojekt:  
 

• Udarbejdelse af teknisk og økonomisk forslag til en generalforsamling, herunder 
budgettal for delopgaver af forskelligt omfang samt evt. supplerende arbejder. 
Indhold og alternativer aftales med bestyrelsen og tilpasses herefter. 

• Indledende myndighedsbehandling/principafklaring med myndigheder 
• Gennemgang og tilpasning af forslag i henhold til ønsker fra bestyrelsen og evt. 

administrator  
• Deltagelse på generalforsamling 
• Aftale med bestyrelsen om arbejdets endelige omfang 
• Beboerinformation 
• Projektmateriale for indhentning af tilbud 
• Myndighedsbehandling 
• Indhentelse af underhåndstilbud/licitation fra kvalificerede entreprenører 
• Oplæg/forslag til kontrakt med entreprenør 
• Fagtilsyn med arbejdets udførelse og kvalitetssikring 
• Byggeledelse/byggemøder 
• Opfølgningsmøder med bestyrelsen efter aftale 
• Iværksættelse af ekstraarbejder inden for aftalt budget  
• Godkendelse af entreprenørens fakturaer samt månedlig budgetopfølgning 
• Afholdelse af afleveringsforretning 
• Afsluttende byggeregnskab  
• Afholdelse af 1- og 5-års eftersyn 

 
 
 
 
 
Forløbet af byggesager kan altid tilpasses netop jeres ønsker og behov. 
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Gaihede ingeniører og arkitekter er specialister i renovering og vedligehold af bolig-
ejendomme, som f.eks. kan omfatte: 

• Tagudskiftning 
• Vinduesrenovering, restaurering eller udskiftning 
• Facaderenovering  
• Vandinstallationsudskiftning 
• Faldstammeudskiftning 
• Centralvarme/fjernvarme 
• Indeklima/ventilation 
• Gasinstallationer 
• Energistyring 
• Kloakrenovering 
• Fugtsikring 
• Altaner  
• Gårdmiljø 
• Brandalarmering 
• Altanlukninger 
• Badeværelser 
• Køkkener 
• Vaskeri 
• Alarmer 
• Solvarme 
• Elevator 
• Tagboliger  
• Affaldshåndtering 

 
Herudover efterspørger andels- og ejerforeninger oftest vores ”husrådgiver”-funktion med 
arkitekt- og ingeniørrådgivning og hjælp i forbindelse med: 

• Andelsvurderinger  
• Bygningsdrift og mindre ombygninger i ejendommen 
• Fugtproblemer (bl.a. opstigende fugt i fundament eller kældergulv)  
• Risikostyring og forsikringsskader 
• Skimmelsvamp 
• Rør og afløb 
• Revner 
• Utætheder ved tag, facade, vinduer, rør, kælder  
• Efterisoleringsbehov og -muligheder samt besparelse 
• Termografi  

En metode til påvisning af f.eks. mangelfuld isolering og dårlige konstruktioner, fugt 
samt varmerør (utætheder og kuldebroer) 

• Energimærkning (EMO) 
• Myndighedskrav og tilskudsordninger 
• Syns- og skønssager 
• Leverandør- og håndværkerstyring 
• Byggeteknisk hot-line 
• Opfølgning og rutiner for viceværter 
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Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019/senere 
forbedring

01 Tagværk
Udskiftning af tagpap under terrassebrædder        120.000
  
02 Kælder/fundering
Partiel murerreparation af kældervægge og loft  45.000
Partiel renovering af terrændæk 220.000

03 Facade/sokkel
Komplet renovering af gårdfacade 5.000.000
Komplet omfugning af gadefacade 4.500.000
Gennemgang og renovering af sokkel 25.000

04 Vinduer,  05 Udvendige døre
Renovering af vinduer på gårdside  600.000
Renovering af resterende vinduer 950.000
Renovering af eksisterende døre 70.000
Alternativ udskiftning af samtlige vinduer  4.700.000
06 Trapper
Maler/murer istandsættelse af hovedtrapper (stk. pris pr. trappe) 50.000
Etablering af linoleum og forkant (stk. pris pr. trappe) 75.000

07 Porte og gennemgange,  08 Etageadskillelser
Renovering af bærejern 75.000
Efterisolering af kælderlofter 400.000

09 WC og bad,  10 Køkken
Ingen bemærkninger

11 Varmeinstallationer
Ingen bemærkninger

12 Afløb,  13 Kloak 
TV-inspektion 35.000
Udbedring af skader omkring kloak Afventer

14  Vandinstallationer

15 Gasinstallationer, 16 Ventilation, 17 El/svagstrøm
Rensning af ventilationskanaler  80.000
Strømpeforing og etablering af ventilationsanlæg 2.000.000
Udskiftning til energirigtig belysning i fællesarealer    400.000
Udførelse af 400V 1.000.000

18 Øvrige, 19 Private friarealer 
Behandling og eftergang af tagterrasse 20.000

20 Byggeplads
Ingen bemærkninger

0  795.000  5.775.000  0 13.795.000

Uforudseelige omkostninger  80.000 577.500 0

Teknisk rådgivning og byggestyring  100.000 685.000 0

Administrator  45.000 350.000 0

I alt ekskl. moms    1.020.000  7.387.500  0

Moms 25%   0 255.000 1.846.875 0

All risk forsikring (ej moms)  0 30.000 2.000 0

I alt inkl. moms 0  1.305.000  9.236.375  0

Ejendommen AB Humlegården Vedligeholdsbudget iht vedligeholdsplan januar 2016  
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Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019/senere 
forbedring

01 Tagværk
Årlig drift/service 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
  
  
02 Kælder/fundering
Årlig drift/service 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

 
  
03 Facade/sokkel
Årlig drift/service 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000

04 Vinduer,  05 Udvendige døre
Årlig drift/service 75.000 40.000 40.000 40.000 40.000

 

06 Trapper
Årlig drift/service 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

07 Porte og gennemgange,  08 Etageadskillelser
Årlig drift/service 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

 
09 WC og bad,  10 Køkken
Årlig drift/service

11 Varmeinstallationer
Årlig drift/service 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000

12 Afløb,  13 Kloak 
Årlig drift/service 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

14  Vandinstallationer
Årlig drift/service 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

15 Gasinstallationer,  16 Ventilation, 17  El/svagstrøm
Årlig drift/service 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

18 Øvrige,  19 Private friarealer
Opdatering af Gaihede vedligeholdsplan 10.000
Årlig drift/service 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

I alt ekskl. moms   410.000 350.000 350.000 350.000 360.000

Moms 25%   102.500 87.500 87.500 87.500

I alt inkl. moms 512.500 437.500 437.500 437.500

Driftsbudget iht vedligeholdsplan november 2015Ejendommen AB Humlegården




