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1 Konklusion 

Bygningen står som en traditionel dagligvarebutik opført efter et omfattende 

og detaljeret byggeprogram. 

Byggeriet er udført som et rationelt byggeri i henhold til et standard udarbej-

det program fra Rema 1000, der nøje specificerer metoder og kvalitet til 

bygningen og indretningen heraf. Anvendelsen af gennemprøvede løsninger 

sikrer således en optimering af forholdet imellem pris og kvalitet. 

Der er generelt anvendt tidstypiske løsninger og materialer, hvorfor der ikke 

er fundet specielt risikofyldte og uprøvede løsninger. 

De valgte materialer må karakteriseres som værende fornuftige med gode 

lange levetider. 

Byggeriet er nyopført og der er ikke observeret mangler, der ikke er planlagt 

eller aftalt udbedring for. 

2 Indledning 

2.1 Baggrund og formål 

For K/S Jysk Detail, Rema 1000 Fredericia har ALECTIA gennemført  

et orienterende bygningssyn af ejendommen beliggende Venusvej 10 i Frede-

ricia, der indeholder en Rema 1000 dagligvarebutik.  

Ejendommen er besigtiget 11. december af Ole Würtz fra ALECTIA A/S.  

Rapporten er baseret på en visuel gennemgang af bebyggelsen ind- og ud-

vendigt. 

 

2.2 Forudsætninger 

Den fysiske gennemgang er udelukkende foretaget som en visuel gennem-

gang, primært koncentreret om bygningens klimaskærm samt bygningens 

overordnede tekniske installationer.  

Der er ikke foretaget målinger eller udført undersøgelser, der kræver indgreb 

i bygningsdele eller installationer.  

Der er ikke udført tv-inspektioner eller lignende af afløbssystemet.  

Der tages forbehold for eventuelle skjulte fejl og mangler i konstruktioner og 

tekniske installationer samt for funderings- og forureningsforhold generelt. 

Der er desuden ikke foretaget vurderinger af de aktuelle driftsforhold på 

varme-, ventilations- og køleanlæg. 

Det forudsættes endvidere, at bygninger og installationer opfylder gældende 

byggelovgivning og er opført med behørig byggetilladelse.  
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3 Ejendomsstamdata 

3.1 Beskrivelse af ejendommen 

 

 

Bebyggelsen består af en dagligvarebutik med tilhørende P-plads. 

 

Bygningens hoveddata fra BBR er:  

Adresse: Venusvej 12D  

Matrikel nr.: 1gn, FREDERICIA STATSJORDER.  

Matrikulært areal: 1035 m2. 

Opførelsesår: 2015 

Væsentlige om- og tilbygninger:  - 

Anvendelse: Erhverv 

Bebygget areal: 940 m2. 

Antal etager: 1 
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Bygningen 

Plan: 

 

 

Tværsnit: 

 

 

3.2 Bygningsbeskrivelse 

Bygningen er opført som en traditionel dagligvarebutik opført efter et omfat-

tende og detaljeret byggeprogram. 

 

Fundamenter: Armerede betonfundamenter. 

Terrændæk: 120 mm betondæk på 275 mm isolering og belagt med klin-

ker. 

Facader: 420 mm betonsandwichelementer med  

- 150 mm bagmur  

- 190 mm isolering 

- 80 mm formur med hvid profileret beton 

Omkring indgangen er formuren dog erstattet med skalmu-

ret mursten 

. 
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Tag: Bærende taglementer et TTS betonelementer med mellem-

liggende ståltrapezplader. 

Taget er belagt med 400 mm trykfast isolering og tagpap. 

Skillevægge: Hovedsageligt 100 mm letbetonvægge. Dog skummede 

sandwichpaneler omkring køle- og fryserummene. 

Lofter: Bygningen er overalt forsynet med hvide nedhængte 60 x 

60 cm akustiksystemlofter med synlige skinner.  

Varegården: Den 41 m2 overdækkede varegård er udført som en forlæn-

gelse af hovedbygningen med lette facader og tag med træ-

spær. Facader er med udvendig malet træbeklædning. 

Ud over varelindlevering indeholder dette afsnit også køle-

maskinrum med kondensatoren placeret på taget. 

Udv. døre: Bortset fra hovedindgangsdøren, der er lavet med alumini-

umsprofiler med glasfyldninger, er døre lavet som forzinke-

de og isolerede stålpladedøre med stålprofilrammer. 

Vinduer: Indgangsparti og vinduer er med termoglas i aluminiums-

rammer. 

 

3.3 Terræn 

Fortovsarealet omkring indgangspartiet er med 50 x 50 cm betonfliser. 

Køregården er belagt med SF-sten, mens de øvrige kørearealer, der tilhører 

sælger og senere vil overgå til en grundejerforening, er asfalteret. 

 

3.4 Tekniske installationer 

Bygningen er tilsluttet områdets forsyningsselskaber.  

Varme: Bygningen er forsynet med fjernvarme fra Trefor. 

Opvarmning sker primært med konvektorer placeret under 

loftet. I administrationen opvarmes dog med radiatorer. 

Opvarmning af brugsvand er via varmeveksler placeret i 

teknikrummet. 

Vand: Bygningen er forsynet med vand fra privat vandværk. 

Spildevand: Bygningen afvander i et separeret system. 

Brand: Der er placeret slangevindere ved flugtvejs- og indtræng-

ningsdørene. 

 

4 Bygningssyn 

Gennemgangen er baseret på et visuelt syn. 
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Byggeriet fremstår overordnet sundt, og til gennemgangen er der ikke fundet 

forhold, der bør anmærkes. 

 

Belægning:  

Dele af belægningerne på P-

pladsen er uden slidlag. 

Sælger oplyser at slidlag vil 

blive udlagt, når nabobyg-

ning er færdiggjort i 2016. 

 

  

 

Belægning: 

SF-stens belægning i varegår-

den er med lunker. 

Sælger oplyser at disse vil blive 

oprettet af entreprenøren i den 

nærmeste fremtid. 

 

 

5 Gennemgang af dokumentationsmaterialet 

Følgende materiale er modtaget: 

 A-X-1-00 Situationsplan 

 A-A-1-01 Plan butik 

 A-A-2-01 Facader butik 

 A-A-3-01 Snit A-A og B-B butik 

 Lokalplan Vestcentret 

 Bygge- og Ibrugtagningstilladelse 

 

På baggrund af det modtagne kan der knyttes følgende kommentarer: 

5.1 Situationsplan 

Planen giver ikke anledning til kommentarer, og der er ikke fundet afvigelser 

imellem det tegnede og det udførte. 
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5.2 Plantegning 

Planen giver ikke anledning til kommentarer, og der er ikke fundet afvigelser 

imellem det tegnede og det udførte. 

5.3 Beregninger og konstruktionstegninger 

Der er ikke modtaget beregninger. Det skal dog bemærkes, at der ikke er 

truffet forhold, der giver anledning til bemærkninger. 

5.4 Energi 

Der forligger hverken energirammeberegning eller energimærkning af byg-

ningen. 

5.5 Lokalplan LP329 

Der er ikke fundet forhold, der strider imod lokalplanens rammer. 

5.6 Bygge- og Ibrugtagningstilladelser 

Begge er udstedt, og Ibrugtagningstilladelsen er uden anmærkninger. 

 

6 Anbefalinger 

Byggeriet fremstår generelt sundt og med robuste materialer. 

I og med, at der ikke er observeret mangler, kræves der ingen udbedringer 

heraf. 

  

Det bør dog undersøges: 

 Findes der håndværkergarantier, og hvornår ophører garantiforpligti-

gelserne? 

 Energimærke fremskaffes. 

 At terminerne for 1 og 5 års gennemgange fastlægges 
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7 Billedgalleri 

Nedenstående billeder er til illustration af bygningen generelt: 

Indgang 

 

  

Facade mod 

Venusvej med 

varegård i bag-

grunden 
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Indgangsparti 

med varme-

tæppe. 

 

  

Vareindlevering 

med fan-coil på 

taget.  

 

  

Butikken med  

forsænkede 

lofter, 

klinkegulve og 

LED belysnings-

armaturer 
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Lagerområde 

ved flaskeindle-

veringsmaski-

ne. 

 

  

Lager 

Med radiatorer 

under loft. 

 

  

Teknikrum med 

varmedistribu-

tionsrør, varmt-

vandsveksler og 

ventilationsan-

læg. 
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Vareindlevering. 

Let bygning 

med trækon-

struktioner og 

plade- og 

bræddebeklæd-

ning. 

 

  

Personalerum. 

 

  

Personaletoilet. 
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Køleboks. 

Både køle- og 

frysebokse er 

indbygget i 

huset med præ-

fabrikerede 

vægge og lofter 

 

  

Bygningen er 

med solpaneler 

til sluppering af 

butikkens el-

forbrug 

 

  

Indgangspartiet 

er forsynet med 

læ givende 

eternitover-

dækning. 

 

 


