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Ejendommen
Byggeriets afleveringsdato
10.4.2015

Ejer
E/F Østerpark

Ejendommens adresser
Jagtvej 213-215 A og B.

Jagtvej 213 og 215
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Øvrige oplysninger
Ejendommens drift
Ingen bemærkninger til den generelle drift.
Vicevært oplyste ved eftersyn, at der fortsat konstateres utætte varmerør grundet
nedtagning og genmontering af radiatorer, samt at eventuelle utætheder håndteres
hvis de konstateres.
Der kunne ikke konstateres nogen utætheder ved eftersynet, dog blev der
konstateret et enkelt tilfælde af uhensigtsmæssig placering af termostat på
køkkenradiator.
(Set i Jagtvej 215 A, 3. Sal dør 3 – ikke omfattet af byfornyelsessagen).
Der er til BvB – efter 5 års eftersyn- fremsendt en 10-årig driftsplan tilhørende
aktivitetsbudget på de udførte arbejder. Drift planen er udført i 2016, dog er der
ikke fulgt op i planen, herunder om der er udført tilsyn og vedligehold.
Der skal løbende opdateres i planen, herunder datoer, bemærkninger samt evt.
korrigering af udgifter forbundet med vedligeholdet.
Der er ikke forelagt en samlet D&V plan for ejendommen. Det anbefales fortsat, at
producenters D&V materiale samles i én samlet plan for ejendommen.

Problemer der er registreret ved 1-års eftersynet, nu udbedret
De problemer der er registreret ved 1 års eftersynet, er ved 5 års eftersynet, ikke
udbedret byggeteknisk korrekt.
Dog er problem vedr. utæt dampspærre er ikke besigtiget, da der ikke var adgang
til pågældende lejlighed, Vicevært oplyser at det ikke er udført.
Bemærkninger
Der henvises til 1 års sammenfatning og rapport fra Bevaring og Naturvidenskab,
Miljøarkæologi og Materialeforskning vedr. MgO plader.
Det er anført i 1 års rapport, at KS materiale er manglende for de enkelte
underbygningsdele.
BvB anbefaler på det kraftigste, at arbejder på at sikre facade snarligt igangsættes,
samt at alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages af byggesagens parter for at
sikre beboernes sikkerhed ved færdsel omkring bygningen.
Vicevært oplyser at årsagen til afdækning ved indgange til ejendommen,
skyldes risiko for nedstyrtning af facadebeklædning. Vicevært oplyser , at
der tidligere er styrtet plader ned fra facaden der har sat sig fast i plænen.
BvB vil grundet risikoen for personfare, informere kommunen om dette forhold ved
indsendelse af rapport og sammenfatning.
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Byggetekniske problemer fra 1-års eftersynet
Hvis der var konstateret byggetekniske problemer ved 1 års eftersynet, skal det sikres
at disse er udbedret byggeteknisk korrekt. I nedenstående skema er angivet
problemer fra BvB’s 1 års eftersyn:
Hoved-

Udbedret byggeteknisk

/underbygningsdel

korrekt [JA/NEJ]

Tag / Inddækninger
– taghætter

Bemærkninger
Der mangler dokumentation

NEJ

for skillelag bag
zinkindækninger

Tag / Tagterrasser

NEJ

Opkanter er ved terrassedøre
udført med lav
inddækningshøjde

Facader / Facader -

NEJ

gavle
Facader / Facader –

Korrosion af beslag og
befæstelser

NEJ

Regnskærm er partiel åben

NEJ

Opfugtning af

gavle
Facader / Facader –
gavle

Facader / Facader –
gavle

vindspærreplader

NEJ

Utæthed i dampspærre

(Oplyst af VV- Ikke
besigtiget)

Facader / Facader –
gavle

Der er anvendt PU-skum i
NEJ

Facader / Facader –
gavle

Dokumentation for statik
NEJ

Facader / Facader –
gavle

www.bvb.dk
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Eftersete bygningsdele
Hver efterset bygningsdel og installation beskrives. Derefter beskrives den
registrerede byggetekniske tilstand.

Gennemgangen er foretaget som stikprøvekontrol.
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HOVEDBYGNINGSDEL

UNDERBYGNINGSDEL

TAG

Tagdækning - rygning

Ingen byggetekniske problemer
Observerede problemer
Tagdækning - rygning, andet problem
/ Manglende rækværk for arbejde på tag
Der er konstateret opsat en afspærring, udført i lægter/reglar på den ene side af
ejendommen. Hvorvidt dette rækværk er mangelfuldt, midlertidigt samt om det

lever

op til gældende krav, skal sikres af ejer. Det er ejers ansvar at sikre forhold ved
arbejde på bygning.
BvB kan ikke vurdere om der er udført lovpligtigt rækværk eller faldsikring på taget for
sikkerhed ved arbejde og vedligehold på tagfladen.
Der henvises til Håndbogen – Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg -Arbejde på tage
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HOVEDBYGNINGSDEL
TAG

UNDERBYGNINGSDEL
Inddækninger - taghætter

Ingen byggetekniske problemer
Observerede problemer
Inddækninger – taghætter, andet problem
1 års sammenfatning Der mangler dokumentation for skillelag bag zink
inddækninger
BvB har ikke modtaget dokumentation for at der er udført struktureret skillelag bag
zinkinddækning.
Problemet er registreret ved 1 års eftersyn, der er henvises til 1 års sammenfatning.

Manglende udluftning af inddækning
BvB har registreret manglende udluftning af zinkinddækning.
Der er på svejst en lang bane overpap i overgang mellem taginddækning og
udkragende tagflade. Dette medfører at inddækning ikke kan bortventilere fugt,
hvormed der opstår risiko for opfugtning af krydsfiner samt bagvedliggende
trækonstruktioner.

Påsvejst bane af overpap i overgang mellem zinkinddækning og underliggende tag

www.bvb.dk
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Utæt inddækning
Konstateret: 11 sal dør 1.
BvB har i indvendigt hjørne ved overdækket udhæng mod tagterrasse, registreret en
knækket loddet samling mellem zinkinddækninger ved tagovergang.
Samlingen mellem de to zinkinddækninger i hjørnet har et uhensigtsmæssigt gab mod
hjørnet, på omtrent 10 mm.
Dette er søgt loddet, uden hensyn til materialets bevægelighed ved temperaturskift.
Der er konstateret en revne i lodningen der skaber risiko for bagfald, med opfugtning
af krydsfinerpladen bag inddækningen samt bagvedliggende tagopbygning.

Utæt lodning, set på terrasse 11.sal dør 1
Lodning er knækket og utæt
- bagfald bag inddækning.
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HOVEDBYGNINGSDEL
TAG

UNDERBYGNINGSDEL
Tagrender – nedløb

Ingen byggetekniske problemer

X

Øvrige bemærkninger
Det var ved 5 års eftersyn ikke muligt at tilgå afløb under flisebelægningen på terrasse.
Der kunne konstateres visne blade i under terrassebelægning, hvilket løbende skal
tilses/ fjernes for at skabe bedst mulige afvandingsforhold.
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HOVEDBYGNINGSDEL

UNDERBYGNINGSDEL

TAG

Tagterrasse

Ingen byggetekniske problemer
Observerede problemer
Utilstrækkelig inddækningshøjde
Problemet er registreret ved 1 års eftersyn, der er henvises til 1 års sammenfatning.
1 års sammenfatning Opkanter ved terrassedøre udført med lav
inddækningshøjde
Det fremgår af ERFA-BLAD , at inddækningshøjden mellem tagmembranen og opkant
ved døre bør være 150 mm. Inddækningshøjden ved siden af terrassedøre er
tilsyneladende de anbefalede 150 mm.
Eftersynsfirmaet har ikke konstateret umiddelbare problemer med vandafledningen fra
tagmembranen ved stikprøve opløftning af belægnings sten på tagterrassen , dog var
der nogle steder - blade og vissent løv der grundet den lave højde , skaber risiko for
opstuvning. Dette kan forhindre afvanding af taget og medføre risiko for
lunkedannelser hvilket kan medføre fugtopstuvning med risiko for udvikling af
utætheder til følge.
Problemet er registreret ved 1 års eftersyn, der er henvises til 1 års sammenfatning.

Utilstrækkelig inddækningshøjde, opkanter ved terrassedøre.
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HOVEDBYGNINGSDEL

UNDERBYGNINGSDEL

FACADER

Facader – gavle

Ingen byggetekniske problemer
Observerede problemer
Listet herunder pkt. 1-6:
1) Facade er opfugtet
/ 1 års sammenfatning Opfugtning af vindspærreplader
Vindspærre plader ved terræn viste tegn på opfugtning, og var flere steder på kanter
smuldrende ved berøring.
TILTAG: Der henvises til anbefalinger under Facader – Facader – gavle: Korrosion af
beslag og befæstelser.
Problemet er registreret ved 1 års eftersyn, der er henvises til 1 års sammenfatning.

2) Mangelfuld brandsikring
Det oplyses til BvB ved formødet , at der ikke er handlet på det registrerede svigt med
anvendelse af PU-skum i konstruktionen fra 1 års sammenfatning.
Problemet er registreret ved 1 års eftersyn, der er henvises til 1 års sammenfatning.
Indsat fra 1 års eftersyns sammenfatning
Der er anvendt PU-skum i konstruktionen
Svigtet er registreret ved Dominia A/S’ almindelige 1-års eftersyn.
Eftersynsfirmaet vurderer, at det anvendte skum er brandfarlig og ikke UV-bestandig.
Det fremgår desuden af brev af den 7. oktober 2013, at Københavns Brandvæsen har
givet afslag på ønsket om at bruge byggeskum.
Det givne afslag går tilsyneladende på anvendelse af uklassificeret skummateriale i
facadesystemet.
Det fremgår ikke, hvilken type byggeskum, der er anvendt. Det vides ikke, om det
anvendte byggeskum er af en anden type end det skum, afslaget knytter sig til og om
afslaget omhandler den generelle brug af skummateriale ved renoveringen.
Problemet er registreret ved 1 års eftersyn, der er henvises til 1 års sammenfatning.
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1.) Facade er opfugtet / Opfugtning af vindspærreplader

MgO pladekanter ved terræn , smuldrede som kridt ved berøring.
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3) Problem, der stammer fra anden bygningsdel
/ 1 års sammenfatning Korrosion i beslag og befæstelser
Der henvises til 1 års eftersynsrapport og sammenfatning, samt rapporter fra
Bevaring og Naturvidenskab, Miljøarkæologi og Materialeforskning og
korrespondance herom.
BvB kunne ved 5 års eftersyn, konstatere at eksponerede MgO plader ved tidligere
prøvetagningssted er stærkt opfugtede. Kanter på plader ved facade afslutning over
terræn , viste tegn på opløsning. . BvB besigtigede flere steder beslag og
befæstelser bag facadebeklædning med video endoskop, beslag viser i meget
forskelligt omfang tegn på korroderinger som følge af indbygning af MgO holdige
vindspærre plader.
Problemet med MgO vindspærreplader er erkendt og en løsning mellem ejer,
rådgiver og entreprenør for en planlagt udbedring og udskiftning af MgO plader er
forestående.
Problemet er registreret ved 1 års eftersyn, der er henvises til 1 års sammenfatning.
BvB anbefaler på det kraftigste, at arbejder på at sikre facade snarligt igangsættes,
samt at alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages af byggesagens parter for at
sikre beboernes sikkerhed ved færdsel omkring bygningen.

3)

www.bvb.dk
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4) Facader - gavle, andet problem
/ 1 års sammenfatning Regnskærm er partiel åben
Byggeteknisk svigt vedrørende facade pladers opsætning er bemærket ved 1 års
eftersyn, forholdene er ved BvB’s 5 års eftersyn ikke udbedret.
TILTAG: Der henvises til anbefalinger under Facader – Facader – gavle: Korrosion af
beslag og befæstelser.
Problemet er registreret ved 1 års eftersyn, der er henvises til 1 års sammenfatning.

5)

Facader – gavle, andet problem

/ 1 års sammenfatning Utæthed i dampspærre
Vicevært oplyser til BvB at forholdet ikke er udbedret ved 5 års eftersyn – (lejlighed 1
værelse 3 er ikke besigtiget ved 5 års eftersyn).
Problemet er registreret ved 1 års eftersyn, der er henvises til 1 års sammenfatning.

6)

Facader – gavle, andet problem

/ 1 års sammenfatning Dokumentation for statik
BvB har ikke modtaget dokumentation for statik jf. 1 års sammenfatning.
Problemet er registreret ved 1 års eftersyn, der er henvises til 1 års sammenfatning.

Øvrige bemærkninger
Ikke omfattet : Beboer , 11.sal dør 1, har i lejl., Konstateret en mindre lodret revne i
facades indvendige hjørne mod vest. Revnen meldes tætnet flere gange over en
periode på mindst 2 år. Det bør af foreningen, undersøges på hvilken baggrund
revnen i hjørnet opstår.

www.bvb.dk
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HOVEDBYGNINGSDEL

UNDERBYGNINGSDEL
Vinduer - altandøre

VINDUER
Ingen byggetekniske problemer

X

Øvrige bemærkninger
1) Vendbare vinduers kørende dele skal løbende vedligeholdes herunder smøring
jf. leverandørens anvisninger. Dette både for at sikre vinduet lang levetid, ved
rengøring af glassets flader, samt som evt. redningsåbning.
2) Friskluft ventiler i vinduer var ikke åbne - BvB kunne konstatere at vinduers
friskluftventiler ikke var åbne. Hvis der er styret ventilation , er det vigtigt at
vinduets friskluftventil altid er åbent.
Set i Jagtvej 215 A, 3. Sal dør 3

3) Beboer , 11.sal dør 1, havde i beboerskema anført, at der var påsat tape
på aluminiumsinddækninger ved Alu vinduer. Viceværten oplyste til ejer og
eftersyn, at disse var monteret da beboeren havde klaget over klapren fra de
løse vandrette inddækninger når disse blev udsat for vindpåvirkning. BvB
kunne ved eftersynet konstatere , at denne overgang andre steder på
ejendommen er fuget med en sort silikone der i nogle tilfælde efterfølgende
vurderes at være renskåret. Silikone har som regel 4-5 års
vedhæftning/levetid, - alt efter placering og eksponering mod vand, frost og
sollys. BvB kan ikke vurdere om fuge af samling ved indfatning er udført jf.
leverandørens anvisning , eller om der forefindes flange til sikring af tætte
hjørnesamlinger.

Herunder - Eks.:
Vandret samling, tapet sammen med
tilstødende overkant inddækning.

Over: Fuget samling, skåret.
Til højre: Fuget samling
/ ikke skåret

www.bvb.dk
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HOVEDBYGNINGSDEL

UNDERBYGNINGSDEL
Fuger

VINDUER
Ingen byggetekniske problemer

HOVEDBYGNINGSDEL

X

UNDERBYGNINGSDEL
Døre til gade, gård og kælder

UDVENDIGE DØRE
Ingen byggetekniske problemer

X

Øvrige bemærkninger
1.) Beboer , 11.sal dør 1, oplyste at mene at nogle aluminiumsdøre er blevet skæve
pga. vind trykket på 11.sal. Byggeteknisk kunne det ikke konstateres ,at dørpartier var
skæve grundet vindtryk. Aluminiumspartier lukkede tæt i ved test.

Eks. Dør i facade

www.bvb.dk
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HOVEDBYGNINGSDEL

UNDERBYGNINGSDEL

UDVENDIGE DØRE
Ingen byggetekniske problemer

Fuger

X

Fuge under bundstykke, ved inde liggende terrasse.
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Referat af formøde for BvB’s 5 års eftersyn

Sag:

Jagtvej 213 og 215 , A & B.

BvB’s sagsnr.:

2012-0072

Dato for mødet:

04. september 2019

Deltagere:

Martin Bidstrup

Bygherrerepræsentant / Vicevært

Gorm Mikkel Skipper Pedersen

BvB , Referent

Følgende firmaer har været tilknyttet sagen under
gennemførelsen:
Rådgiver:
T2 Teytaud Rådgivende Ingeniører A/S
Hovedentreprenør:
B. Nygaard Sørensen A/S

Efter en kort præsentation blev eftersynet drøftet, og
følgende blev afklaret:
Adgang

Der var sikret adgang til alle rum, som har været
berørt af byggesagen.

Følgende boliger besigtiget:

Jagtvej 213, St. etage dør 2
Jagtvej 213, St. etage dør 3
Jagtvej 213, 11. Sal dør 1
Jagtvej 215 A, 3. Sal dør 3
Jagtvej 215 A, 3. Sal dør 2
Byggesagens art og
omfang

Eftersynsfirmaets repræsentant gennemgik omfanget
af de bygningsdele, som mentes omfattet af den
støttede byggesag.
Energirenovering af klimaskærm herunder:
-

Nye facadeelementer inkl. nye vinduer
Nye dør og vindueselementer på terrasser
Nye fiberbetongavle inkl. efterisolering
Nye isolering og tagbelægning ved øverste
lejligheder

Der var rimelig enighed om omfanget af det udførte
arbejde.
Eftersynsplan
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gennemførelse blev gennemgået.
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Ejendommen har i alt 135 ejerlejligheder.
Oplysninger fra beboere

2 Beboerlister er indleveret til Vicevært d. 2.9 2019.
Der er modtaget enkelte fejl/mangler fra beboerne
uden relation til de byfornyede arbejder , samt et
enkelt punkt der omhandler de konstaterede problemer
fra 1 års eftersyn, der ikke er udbedret byggeteknisk
korrekt ved 5 års eftersyn.

Oplysninger fra ejeren

Ingen bemærkninger.

Oplysning om drift og
Vedligehold
Ingen bemærkninger til den generelle drift.
Vicevært oplyste ved eftersyn, at der fortsat konstateres utætte varmerør grundet
nedtagning og genmontering af radiatorer, samt at eventuelle utætheder håndteres
hvis de konstateres.
Der kunne ikke konstateres nogen utætheder ved eftersynet, dog blev der konstateret
et enkelt tilfælde af uhensigtsmæssig placering af termostat på køkkenradiator.
Vicevært har d.4.9.2019, fremsendt en 10-årig driftsplan tilhørende aktivitetsbudget
med på de udførte arbejder. Drift planen er udført i 2016, dog er der ikke fulgt op i
planen, herunder om der er udført tilsyn og vedligehold på de listede arbejder.
Der skal løbende opdateres i planen, herunder datoer, bemærkninger samt evt.
korrigering af udgifter forbundet med vedligeholdet.
Der er ikke forelagt en samlet D&V plan for ejendommen. Dette anbefales fortsat,
ligesom at producenters D&V materiale bør samles i én samlet plan for ejendommen.

Bemærkninger

Eftersynsfirmaet gjorde opmærksom på, at BvB´s
eftersyn ikke er det samme som, og ikke kan erstatte
ejerens gennemgang efter AB92 med byggesagens
entreprenører.
Eftersynsfirmaet gjorde også opmærksom på, at det er
ejerens ansvar at indkalde eller foranledige indkaldt til
denne gennemgang med entreprenørerne.

Eftersynet

Eftersynet blev påbegyndt kl. 10.00 og var afsluttet ca.
kl. 13.00

Vejret ifbm. eftersynet

Skyet, ustadigt – 19 grader.

Bilag

Ingen.
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