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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 

udført af branchekendte entreprenører sikrer også 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 også karakteriseres som værende fornuftige med 

gode lange levetider. 

Alle observerede bygningsmæssige mangler, blev annerkendt af totalentre-

prenøren som værende en mangel, og vil som følge heraf blive udbedret. 

2 Indledning 

2.1 Baggrund og formål 

For K/S Jysk Detail, Rema 1000 Esbjerg N har ALECTIA gennemført et orien-

terende bygningssyn af ejendommen beliggende Tarp Byvej 20, Tarp, der 

skal indeholde en Rema 1000 butik.  

Ejendommen er besigtiget 1. september af Ole Würtz fra ALECTIA A/S, og 

var sammenfaldende med et afleveringssyn, med deltagelse af bygherre, en-

treprenør og repræsentanter fra Rema 1000.  

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.  
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3 Ejendomsstamdata 

3.1 Beskrivelse af ejendommen 

 

Bebyggelsen består af en Rema 1000 butik med tilhørende varegårde og P-

plads. 

 

Bygningens hoveddata er:  

Adresse: Tarp Byvej 20,  

Matrikel nr.: sammenlagt grund, der bl.a. består af  
15az, 15hd, 15 hg og 15 ga, Gjesing By, 

Bryndum 
Matrikulært areal: Ikke oplyst.  

Opførelses år: 2016.  

Væsentlige om- og tilbygninger:  Ingen, da den er ny. 

Anvendelse: Erhverv 

Bebygget areal: 1032 m2 inkl. overdækket varegård. 

Antal etager: 1
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Bygningen 

Plan: 

  

 

Tværsnit i hovedbygning: 

 

Tværsnit i overdækket varegård: 
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3.2 Bygningsbeskrivelse 

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

tende og detaljeret byggeprogram udarbejdet for Rema 1000 butikker.  

 

Nedenstående beskrivelse er udelukkende baseret på tegningsmateriale 

nævnt i 5.1 Tegningsmateriale: 

 

Fundamenter: Armerede betonfundamenter med isolerende fundablokke. 

Terrændæk: 120 mm fiberarmeret betondæk på 300 mm isolering på af-

rettet sand. 

Facader: 120 mm bagmur af letklinker helvægselementer (1850 

kg/m3), 

190 mm isolering kl 37 og 

108 mm teglfacade. 

Loftrum: Gitterspæret danner et loftrum der dog er lavt og ikke er 

udnytteligt. 

Tag, hovedhus: 2 lag tagpap på 16 mm krydsfiner på trægitterspær. 

Tag, pallegård: Ståltrapezplader på træspær. 

Skillevægge: Vægge er udført med 100 og 150mm betonelementer. 

Lofter: I butik underside af tag med træbeton imellem TTS drager-

ne. I teknikrum underside af betondæk, og i administrati-

on600 x 600 mm demonterbare akustikplader med synligt 

skinnesystem.  

Varegården: Forzinkede stålsøjler med udfyldning af imprægneret træbe-

klædning. 

Udv. døre: Hovedindgangsdør er lavet med aluminiums profiler med 

glasfyldninger. Døre i kontorer og toilet er trædøre og øvrige 

døre lavet som malede og isolerede stålpladedøre med stål-

profilrammer. 

Vinduer: Indgangs- og facadeparti er med termoglas i alu-

miniumsrammer. 

Vinduer i øvrigt til administrationen er med træ/aluprofiler. 

 

3.3 Terræn 

Udearealerne er belagt med betonsten i køre- og P-arealerne. 

De ubefæstede områder er udlagt med knut granit ral og barkflis. 

 



K/S Jysk Detail, Rema1000 Esbjerg N Bygningssyn 

Rema 1000, Tarp Byvej 20, Tarp 

 

ALECTIA A/S Side 7 af 17 

 

3.4 Tekniske installationer 

Bygningen er tilsluttet områdets forsyningsselskab Din forsyning A/S, der le-

verer El, vand, fjernvarme og kloak.  

El og Varme: Butikken opvarmes via det centrale ventilationsanlæg, mens 

opvarmning i de øvrige rum primært er med konvektorer 

placeret under loftet. I administrationen opvarmes dog med 

radiatorer. 

Opvarmning af brugsvand er via varmtvandsveksler. 

Vand: Bygningen er forsynet med vand fra Din Forsyning A/S. 

Spildevand: Bygningen afvander til det offentlige net med afledning til 

separerede regn- og spildevandledninger. 

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

ningsdørene. 

 

4 Bygningssyn 

Gennemgangen er baseret på et visuelt syn. 

Byggeriet fremstår overordnet sundt, og til gennemgangen er der kun fundet de 

forhold, der er angivet i mangellisten fra afleveringen, og som i henhold til aftale 

med entreprenøren vil blive udbedret. 

Følgende bør dog bemærkes: 

 

 

Revne i terrændækket i varegården. 

Revnen injiceres og holdes under obser-

vation til 1 års gennemgangen. 

 

 

 

Kølekompressor er endnu ikke monteret, men 

dette vil efter aftale ske inden åbning af bu-

tikken. 
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Lygtepælene er uden påkørselsværn. Der 

monteres dog pullerter inden åbning af 

butikken. 

 

 

 

5 Gennemgang af dokumentationsmaterialet 

5.1 Tegningsmateriale 

Følgende tegningsmateriale er modtaget og gennemset for problematiske 

byggetekniske detaljer: 

 

 

Der er ved gennemgangen fundet følgende forhold, der giver anleding til 

anmærkninger, og som bør suppleres med oplysninger fra sælger eller 

dennes rådgivere og entreprenører: 

 Der er mindre afvigelser i angivelse af isoleringstykkelserne imellem 

plantegning og snit. 

 Pallegården er i henhold til tegningerne udført uden isolering. 

Dette kan være probelmatisk, da gården i øvrigt er meget lukket, og 
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ved uhensigtsmæssig brug kan der nemt skabes skadelig kondens på 

undersiden af taget 

 

5.2 Myndigheds- og kontraktmateriale 

Følgende materiale har været forelagt: 

 

Materialet er uden bemærkninger og giver ikke anledning til tekniske 

bemærkningen.  

5.3 Kvalitetssikring samt Drift- og Vedligeholdelses vejledninger 

Er forelagt i et omfang der er normalt for byggeri af denne type, og giver 

ikke anledning til bemærkninger. 

5.4 Beregninger 

Der foreligger følgende: 

 

De statiske beregninger virker gennembearbejdet, og giver i øvrigt ikke 

anledning til bemærkninger. 

Den geotekniske rapport angiver, at bygningen er funderet på fedt ler med 

årstidafhængig volumenændringer, der kræver at visse foranstaltninger 

overholdes. Rapporten angiver således: 

 

Det kan af tegningsmaterialet ses, at der ikke er etableret omfangsdræn, og 

at gulvene ikke har damptæt folie under sig, hvilket er i direkte modstrid 

med anbefalingerne. Jysk Geoteknik derfor blevet forespurgt om risikoen 

herved, og deres Kent Damgaard har på baggrund heraf svaret at bygningen 

er flyttet i forhold til det på undersøgelsestidspunktet forudsatte, og at den 
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nye placering har medført, at der ikke ligger fugtfølsomt ler højere end de 

kritiske 1,2 meter under gulvet, hvorved kravet til de skærpede tiltag er fra-

faldet. 

6 Anbefalinger 

Byggeriet fremstår generelt sundt og med robuste materialer, og da de regi-

strerede mangler antages at blive udbedret. 

Følgende forhold skal dog vurderes: 

 Såfremt der til 1 års eftersynet i tagets krydsfiner i pallegården  viser 

sig råd eller skimmel, skal taget isoleres. 
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7 Billedgalleri 

Nedenstående billeder er til illustration af bygningen generelt: 

Belægning:  

Befæstede arealer er 

med betonsten. 

 

  

Facader: 

Lys tegl. 

Træ/ alu vinduer. 

Udvendige lamper på 

facade. 

Udvendige nedløb fra 

taget. 

Alu afdækning på 

tagkrone. 
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Facader i varegår-

den og sidebyg-

ning: 

Påskruede mørke 

eternitplader. 

 

  

Udvendige døre: 

Døre udenfor ind-

gangspartiet er ud-

ført som forzinkede 

ståldøre. 

 

  

Indgang: 

Facadeparti med 

udhæng og glas/ alu 

facadeparti 
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Vindfang: 

Med skydedøre og 

varmlufttæppe foran 

yderdøren. 

 

  

Butikslokale: 

Klinker på gulve. 

Malede vægge. 

Nedhængte system-

lofter. 

LED lysbånd. 

Ind- og udblæsning 

fra ventilationsan-

lægget. 

 

  

Personalerum: 

Med køkkenfacilite-

ter. 

Linoleum på gulve. 

Nedhængt systemloft 

med indbygningsar-

maturer. 

Radiator under vin-

due. 
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Kontor:  

Bestykket som per-

sonalerummet. 

 

 

  

Lagerlokale: 

Bestykket som bu-

tikken, men forsynet 

med beskyttelsespa-

neler på vægge og 

stålfenderlister ved 

gulve. 

Opvarmning med 

konvektorer op-

hængt under loft.  

 

  

Kølerum: 

Udført af kølerumse-

lementer. 

Forsynes senere med 

betjeningsdøre til 

butikken. 
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Fryserum: 

Udført af kølerumse-

lementer og isoleret 

gulv. 

 

 

  

Personaletoilet:  

Klinker på gulv og 

vægge. 

 

  

Udslagsvask i tek-

nikrum: 

Stålvask med stort 

afløb i gulvet til 

tømning af gulvva-

skemaskine. 
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Teknikrum: 

Med vand og varme-

installationer: 

 

  

Ventilationsaggre-

gat: 

Med køkkenfaciliteter 
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Varmeflader: 

Til opvarmning af 

butikslokale. Foran 

ventilationsaggregat.  

 

  

Hovedtavle: 

 

 

  

Tag: 

Med udluftningshæt-

ter og skotrender. 

 

 


