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1 Konklusion 

Bygningen står som en traditionel dagligvarebutik opført efter et omfattende 

og detaljeret byggeprogram fra dagligvarekæden Netto, der nøje specificerer 

metoder og kvalitet til bygningen og indretningen heraf. Anvendelsen af gen-

nemprøvede 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, Netto Vordingborg, Ørslev har ALECTIA gennemført et orienterende 

bygningssyn af ejendommen beliggende Ugledigevej 153, Ørslev, der skal in-

deholde en Netto butik.  

Ejendommen er besigtiget 31. oktober af Ole Würtz fra ALECTIA A/S, og var 

sammenfaldende med et afleveringssyn, med deltagelse af bygherre, entre-

prenør og en repræsentant fra Netto.  

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

vendigt og et stikprøvevis gennemsyn af det modtagne projektmateriale. 

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 Netto butik med tilhørende varegårde og P-plads. 

 

Bygningens hoveddata er:  

Adresse: Ugledigevej 156, Ørslev, Vordingborg 
Matrikel nr.: 92 og 18bu, Ørslev By, Ørslev 

BBR oplysningerne er endnu ikke opdateret 
Matrikulært areal: 4615 m2 i ht. situationsplanen.  

Opførelses år: 2016.  

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

Anvendelse: Erhverv 

Bebygget areal: 1000 m2 ex. 2 skure. 

Antal etager: 1
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Bygningen 

Plan: 

  

 

Tværsnit i hovedbygning: 

 

Tværsnit i gavl ved rampe: 
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3.2 Bygningsbeskrivelse 

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

tende og detaljeret byggeprogram udarbejdet for Netto 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/ 150 mm bagmur af betonelementer, 

175 mm isolering kl 37 og 

108 mm teglfacade. 

Loftrum: Gitterspæret danner et loftrum der anvendes til fordeling af 

ventilation og øvrige installationer. Loftet er dækket af 533 

mm mineraluldsgranulat. 

Tag, hovedhus: Røde vingeteglsten på trægitterspær. 

Tag, læsserampe: Tagpap på en tagpapbelagt trækonstruktion. 

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

Lofter: Gipspladelofter type Plank på spredt forskalling monteret på 

underside af træspærene.  

Varegården: Hegn med imprægneret træbeklædning. 

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 til beplantning. 

 

3.4 Tekniske installationer 

Bygningen er tilsluttet områdets forsyningsselskaber, der leverer El, vand, 

naturgas og kloak.  
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El og Varme: Butikken og lageret opvarmes via det centrale ventilations-

anlæg, mens opvarmning i de øvrige rum er med radiatorer. 

Opvarmning af brugsvand er via gasfyret. 

Vand: Bygningen er forsynet med vand fra det lokale vandforsy-

ningsselskab. 

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 og blev udført d. 31. oktober sammen 

med Kai Rasmussen fra Amstrup & Baggesen Entreprise A/S samt Daniel Yoyo Jer-

rik fra Dansk Supermarked Ejendomme A/S. 

Byggeriet fremstår overordnet sundt, og til gennemgangen blev der ikke fundet 

mangler, der har værdiforringende risici for værdisættelsen af ejendommen. Mang-

ler blev registreret i en mangelliste, og vil i henhold til aftale med entreprenøren 

blive udbedret. 

 

5 Gennemgang af dokumentationsmaterialet 

5.1 Tegningsmateriale 

Der er til gennemsyn fremsendt et komplet sæt tegninger fra  

Arkitekt: Amstrup & Baggesen A/S 

Ingeniør: COWI A/S 

 VVS Ingeniør Beregner-gruppen    

 

Der er ikke fundet tegninger, der giver anledning til bemærkninger, og materialet 

ser ud til at være opdateret Som Udført. 

 

5.2 Myndigheds- og kontraktmateriale 

Følgende materiale har været forelagt: 

 

Materialet er uden bemærkninger og giver ikke anledning til tekniske 

bemærkningen.  
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5.3 Kvalitetssikring samt Drift- og Vedligeholdelses vejledninger 

Der foreligger følgende: 

 

der angiver både system og dokumentation for det udførte, i et omfang der 

er normalt for byggeri af denne type og heller ikke giver anledning til 

bemærkninger. 

Vedrørende drift og vedligehold foreligger der følgende materiale: 

 

der dækker serviceanvisninger for de væsentligste tekniske installationer. 

 

5.4 Beregninger 

Der foreligger følgende: 

 

De statiske beregninger virker gennembearbejdet, og giver i øvrigt ikke 

anledning til bemærkninger. 

 

6 Anbefalinger 

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

strerede mangler antages at blive udbedret. 

Der er derfor ikke knyttet yderligere anbefalinger til registreringerne. 
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7 Billedegalleri 

Nedenstående billeder er til illustration af bygningen generelt: 

Belægning:  

Befæstede arealer er 

med betonsten. 

Nedkørsel til rampe 

støbt beton. 

 

  

Facader: 

Lys tegl. 

Træ/ alu vinduer. 

Udvendige lamper på 

facade. 

Udvendige nedløb fra 

taget. 

Tegltag med zinktag-

render. 
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Indgangsparti: 

Inddækket stålkon-

struktion med fladt 

tag og Alu-vinduer 

og skydedøre. 

 

  

Halvtag over læs-

serampe: 

Fladt tag med tag-

pap på krydsfiner og 

træspær, understøt-

tet af forzinkede 

stålsøjler. 

 

  

Facader i varegår-

den og sidebyg-

ning: 

Påskruede mørke 

eternitplader. 
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Udvendige døre: 

Døre udenfor ind-

gangspartiet er ud-

ført som forzinkede 

ståldøre. 

 

  

Vindfang: 

Med skydedøre og 

varmlufttæppe foran 

yderdøren. 

 

  

Butikslokale: 

Klinker på gulve. 

Malede vægge. 

Nedhængte system-

lofter. 

LED lysbånd. 

Ind- og udblæsning 

fra ventilationsan-

lægget. 
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Personalerum: 

Med køkkenfacilite-

ter. 

Klinkegulve. 

Nedhængt systemloft 

med indbygningsar-

maturer. 

Radiator under vin-

due. 

 

  

Kontor:  

Bestykket som per-

sonalerummet. 

 

 

  

Lagerlokale: 

Bestykket som bu-

tikken, men forsynet 

med beskyttelsespa-

neler på vægge og 

stålfenderlister ved 

gulve. 

Adgang til loftsrum-

met, hvori, der er 

placeret ventilations-

kanaler og kabelbak-

ker til diverse lofts-

installationer  
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Kølerum: 

Udført af kølerumse-

lementer. 

Forsynes senere med 

betjeningsdøre til 

butikken. 

 

  

Personaletoilet:  

Klinker på gulv og 

vægge. 

 

  

Udslagsvask i la-

gerrum: 

Stålvask med stort 

afløb i gulvet til 

tømning af gulvva-

skemaskine. 
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Teknikrum: 

Med vand og varme-

installationer: 

 

Bygningen er op-

varmet med gasfyret 

i midten 

 

  

Hovedtavle: 

Placeret i teknik-

rummet. 

 

  

Kompressorrum: 

Overskudsvarme 

bruges til opvarm-

ning af bygningen 

via ventileringen. 

 

 


