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1. Konklusion

Bygningen står som en traditionel dagligvarebutik, opført efter de for den tid korte 
bygningsbeskrivelser, og projektmateriale udarbejdet af ingeniør og arkitekt.

Byggeriet er udført som et rationelt byggeri i samme standard som tilsvarende bu-
tikker i henhold til et standard koncept udarbejdet af kæderne, der nøje specificerer 
metoder og kvalitet til bygningen og indretningen heraf. Bebyggelsen er opført, så de 
lever op til de specifikke krav, der er til en sådan butik, med indretning og kundeven-
lighed.
Bygningen er opført med løsninger, der ikke er kritiske, og materialevalget må 
betegnes som karakteriseret med gode lange levetider.

Der er enkelte ting ved byggeriet der bør udbedres inden for en kortere periode, men 
generelt står bygningen pænt, og de ting der er ved bebyggelsen idag, er ikke mere 
end man kan forvente af en butik der er taget ibrug i 2004, først af Dreisler Storkøb 
sidenhen Superbest og nu Meny.

Det er fortrinsvis i produktionsrum til slagter, der skal repareres klinker og fliser, grun-
det den store belastning, man kan forvente i disse områder,

Parkerings og udenomsarealerne er i god stand, og forhold til af og pålæsning af sæt-
tevogne er gode, 
Omkring bebyggelsen er der plantet parklignende træer og arealer, udenfor parkering 
er tilsået med græs. 
Parkeringsarealer og tilkørselsveje deles med anden dagligvarekæde placeret ved 
indkørsel til Dæmningen.

Vedligeholdelses udgifterne til bygningen vil i den kommende 10-års periode ligge 
normalt,

2. Indledning
2.1   Baggrund og formål

KS Herning, Dæmningen 17 c/o Blue Capital A/S  har med hjælp fra Arch Arkitekter 
gennemført et orienterende bygningssyn af ejendommen beliggende Dæmningen 17, 
7400 Herning, der indeholder en Meny Dagligvarebutik.
Ejendommen er besigtiget af Klaus Krogh fra Arch Arkitekter den 30 oktober 2017.
Rapporten er baseret på en visuel gennemgang af bebyggelsen, samt en læsning af 
tidligere udarbejdet projektmateriale, sammenholdt med tidligere bygningsgennem-
gang udført for Dreisler Storkøb af undertegnede.

2.2   Forudsætninger
Den fysiske gennemgang er udelukkende foretaget som en visuel inspektion, primært 
koncentreret om bygningens klimaskærm, belægningsarealer, slagterafdeling, indven-
dige sekundære rum, lager  samt bygningens overordnede tekniske installationer.
Det har ikke været nødvendigt at åbne konstruktioner for besigtigelse, og der er ikke 
udført målinger på VVS og Ventilation.
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Afløbssystemet er inspiceret visuelt ved at hælde vand i de enkelte afløb, hvor det har 
været muligt  og der er ikke konstateret problemer med de afløb der er tjekket.
Butiksslagteren har dog påtalt at man i perioder har haft problemer med aftræk fra 
afløb i slagterafdeling. Dette skal undersøges nærmere. Om årsagen er aflejringer i 
kloakrør fra fedt eller om det kan være fedtudskilleren, der skal tømmes eller renses.

Der er desuden ikke foretaget vurderinger af de aktuelle driftsforhold på varme-, ven-
tilations-, tagvand og køleanlæg.
Det forudsættes endvidere, at bygninger og installationer opfylder gældende bygge-
lovgivning, på opførelsestidspunktet.
Drøftelse med butikschefen Jørgen, som tilkendegav, han ikke mente der var proble-
mer med bebyggelsen, og at der havde været håndværkere at tætne taget, som var 
påtalt ved tidligere inspektion.
Tilstandsregistring udarbejdet af Dagrofa 23-05-2016, sammenholdt med registrerede 
fejl der er udbedret og ikke.

3. Ejendomsstamdata
3.1   Beskrivelse af ejendommen

Bebyggelsen består af et butiksareal, slagtertilberedning, Køle- og Frostrum, Lager, 
Vareindleveringrampe, Flaskelager, Flaskeindlevering, Koldt Køkken, Personale, Kon-
torer, Kantine, Toiletter og omklædningsrum,
samt en del sekundære rum som rengøring og Teknikrum.

3.2   Bygningens hoveddata er:
Adresse: Dæmningen 17, 7400 Herning
BBR:  - 
Matrikel nr.: Matr. nr. 1326t, Herning Bygrunde
Der har på adressen tidligere ligget Herning Fragtcentral, Dreisler Storkøb, Superbest 
og nu Meny dagligvare..
 
Matrikulært areal: 10000 m2
Bebygget  areal 3084 m2 butiksareal
Butik:  2961m2 

Opførelses år: 2003, Ibrugtaget 2004 Til og ombygget med byggetilladelse den 22-
06-2011
Anvendelse: Erhverv
Antal etager: 1 etage

Overdækning ikke del af bebygget areal 114 m2

Varegård, Flasker 44 m2, inkl. i bebygget areal.

Rampe 79 m2. inkl. i bebygget areal.

Lokalplan 14.E3.2 Centerområde ved Dæmningen.
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Situationsplan:

Indretningsplan :
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3.3   Bygningsbeskrivelse
Bygningen er opført som en traditionel dagligvarebutik. Der forefindes ikke et specifikt 
tegningsmateriale fra de sidste ombygninger, men der er på opførelsestidspunktet, 
udarbejdet projektmateriale med angivelse af bygningens statiske system og kon-
struktionsvalg.
I forbindelse med de senere ombygninger, er der ikke rørt ved det statiske system, da 
det udelukkende har været indretningen man i større og mindre grad har ændret på.

Fundamenter: 
Armerede linjefundamenter og fundamentsbjælker til paddehaddedæk, samt pælefun-
damenter

Terrændæk: 
180 mm armeret beton på 160 mm trykfast isolering. 

Facader:
Betonsandwichelementer nogle steder beklædt med Sinusprofiler.
Ydervæg øverste del indefra.
Betonbagvægselement, 150mm Mineraluld, 300mm Stålskelet som IP Felix-Z, 9mm 
Vindgips, Hatteprofiler, og stålpladebeklædning som sinusplader.
Ydervæg nederste del.
Betonbagvægselement 125mm Mineraluld, 12mm Puds Facadesystem.

Indervægge:
Lette Skillevægge i stål og gips, Betonelementvægge og letbetonvægelementer.

Tag: 
Stålgitterdrager, Stål akustik trapetzplader, 2 lag 6mm gips med 0,2mm dampspærre 
imellem, 200mm hård isolering, 2 lagspapdækning. Ovenlys 3 lags polycarbonat.

Lofter:
Nedstroppet 600x600mm system lofter i T- Skinnesystem Ecophon. Synlige lofter 
med acustik perforeringer i Butiksareal som trapetz malet grå. I slagter nedhængte 
hygiejnelofter som Ecophon Hygiejne Protec.

Gulv:
Gulv i butiksareal: Mustole Gulvklinker lagt vådt i vådt 7omm tykkelse inkl. klinke.
Gulv i slagter: Graniti F. Asiago
Gulv sekundære rum: Linoleum Armstrong DLW type Granette 111-57
Glat beton på ramper og lager.
Frostrumsgulve med elementgulve i polystyren. 

Vinduer og Døre
Skydedørs og vinduespartier udført i træ alu malet i atrazitgrå farve.

Terræn
Udearealerne ved p-pladser er belagt med asfaltbeton til tung belastning.
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3,5 cm AB
13cm Gab 1, B100
22cm SG Stabilt Grus
55cm Blandet 
Middelsvært jordarmeringsnet
Råjord.

Tekniske installationer
Bygningen er tilsluttet områdets forsyningsselskaber.
Varme: Bygningen er forsynet med fjernvarme med stik indført i teknikrum ved 
flaskelager.
Opvarmning sker i kontor- og personalerummene med radiatorer.
Opvarmning af brugsvand er via varmtvandsbeholder.
Målere: Målere for varme, el og vand er placeret i teknikrummet. 
Spildevand: Bygningen afvander til det offentlige net med afledning til separerede 
regn- og spildevandledninger.
Vand: Tilsluttet områdets vandforsyning
 

Afløb og Sanitet
Rørledninger er ophængt i dæk og 
Aføb fra køkkenvaske og rengøringsvaske er med synlig vandlås som geberlt. Afløb-
sln- stallatlonen tilsluttes muffe ved gulv.
Afløb fra håndvaske er med selvstændig pungvandlås. Afløbsinstallation er ført synligt 
og tilsluttes muffe ved gulv.
Tagvand er ført synligt på vægge og tilsluttet muffe vad gulv hvor der monteret ren-
seteer.

Brand
Der er placeret slangevindere ved flugtvejs- og indtrængningsdørene. Bebyggelsen er 
opdelt i flere brandsektioner med ca. disse opdelinger.

Sektionsopdeling: 
Brandsektion 1: 1900 m2 butik, vindfang, slagterafd.incl. depot, kogerum, køle- & 
frostrum. ialt ca. 2220 m2
Brandsektion 2: Lager, teknikrum, rengøringsrum - ca. 550 m2
Brandsektion 3: Kontorer, kantine, toiletter, omklædning, kogerum & delikatesse depot 
- ca. 225 m2

Overalt er bærende bagvægge af Beton-/ letbeton elementer. 
Tagkonstruktion er udført af ubeskyttede stålgitterdrager som bærer< 200 m2 let tag 
af trapez plader og udv. isolering. 
Ved sektionsvægge er udført  brandkamserstatning på hver side af sektionsvæg.

Der er etableret nød og panikbelysning, og slangevindere er senest tjekket i 2017 af 
beredskabet. 
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4. Bygningssyn
4.1    Forudsætninger syn.

Gennemgangen er baseret på et visuelt syn.
Der er ikke fundet mangler man ikke kan forvente af en bebyggelse, der er taget ibrug 
i 2004, og ombygget i flere etaper.
Bygningssynet skal suppleres med billeder og liste udarbejdet i særskilt document 
benævnt Bilag A.
Der er ikke fundet tegn på sætninger og kritiske forhold i de bærende systemer, gulve 
og tag samt belægninger.

4.2   Følgende bør dog bemærkes:
Fundamenter Sokkel.

Fundamenter og sokler under terræn er ikke besigtiget. På nordfacade langs Dronnin-
gens Boulevard er drænplader blottet over terræn.
Drænplader mod nord er blotlagte.Fiberdugen ligger ikke korrekt og den bør lægges 
på plads, og der bør fyldes op med muld eller grus, så levetiden på sokkelen bevares.

Facader
Hovedkonstruktion er sandwichelementer beklædt med grå sinusplader.  
Facader er generelt i god stand og fremstår pæne i top og bund.

Udhæng
Underbeklædning på udhæng ved indgangsparti er udført med profilerede stålplader. 
Plader er partielt med buler og der er fugtaftegninger langs tagrender.
Pladerne er generelt fine, men bør afrenses og gøres ren langs tagrende.
Tagrender er ikke besigtiget fra toppen.

Vinduer, Porte og Døre
Butiksvinduer er i god stand. Plastvinduer fremstår udvendigt i god stand, dog med 
misfarvninger ved drænhuller. Åbne luk funktionen ser ud til at fungere.
Der mangler et vindue i slagtertilberedning, hvor der er isat krydsfinerplade. Dette bør 
udbedres asab. Slagter har opløst at vinduet er bestilt.
Skydedøre til flaskeindlevering går meget trægt og bør justeres eller renses ved 
bundskinne.
Flugtvejsdør i gang ved kontorer skal have skiftet tætningsliste i bunden.
Brandskydeporte i bebyggelsen skal gåes efter og justeres.
Dørpumpe på dør mellem, gang ved kontorer og butik er brækket af og dørblad er 
ødelagt. Dette bør repareres asab, da dør sidder i en brandsektion.
Udvendige facadedøre består er i alu og i god stand. Ved alle karme er der tegn på 
stor slid. Indvendige døre i slagterafdeling. Her er der mangelfulde fuger mod gulv og 
bundstykker i stål har begyndende rust. 
Dørkarm ved flaskelager er blevet påkørt i top af karm. Denne bør skiftes.
Porte ser generelt slidte ud, og det er tydeligt der er stor belastning på disse fra va-
reindlevering og varetransport.

Gulve
Gulve i butiksareal er en kombination af klinker og træ og ser generelt fint ud. Der er 
skiftet enkelte klinker, grundet ændring af inventarplacering, hvilket giver en mindre 
farveforskel. Dog kun kosmetisk og ikke mere end man kan forvente.
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Kanter på gulvklinker i vindfang langs Nuway måtte bør skiftes.

Flisebelægning i slagterafdeling har nedslidte og manglende fuger som følge af hø-
jtryksrens. Samtlige siliconefuger omkring døre og acurender har dårlig vedhæftning 
og bør udskiftes. 
Der er en del klinker der ikke er skiftet langs og i ender af acurender samt mod og 
omkring aludørkplader. I overgang mellem gulv og væg ved sokkelklinker mangler der 
fuger,
Ved sokkelklinker i kogerum på væg mod kantine er klinker løstsiddende, hvilket giver 
fugtophobninger i kantine. Dette bør udbedres asab.
Alle gulve i slagterafdeling bør gåes efter og repareres indenfor en kortere periode. 
I kantine er der sket skade på Linoleumsgulv. Dette er kosmetisk med der bør 
skæres, svejses et nyt stykke i gulvet. Omfang ca. 10x10cm.
Ved indlevering til lager under port er gulvklinker ødelagte og skal skiftes. Man bør 
lægge stålklinker i bredde af døren, da man ikke bør forvente, at klinker kan holde til 
den påvirkning der er på dette sted fra løfte og pallevogne.
Ved indgang ved vindfang er dørkplade gået løs og skal fastskrues. Der bør udarbe-
jdes en løsning, der ligger plan med gulv i vindfang.
Nuway måtte i vindfamg er slidt op og bør skiftes.

Vægge
Generelt fremstår vægge i god stand dog er der enkelte steder i slagterafdelingfen 
hvor fliser bør skiftes og der skal efterfuges der, hvor fuger er faldet ud.
På alle toiletter er der stort set huller i enkelte fliser, efter ændring af inventar. Disse 
huller bør lukkes med fugemateriale og alternativ skal der opsættes nye fliser.
Vægge i kontorer og sekundære rum ser fine ud dog de ikke er malet i Menu farver. 
Dette er rent kosmetisk og har ingen betydning for brugen.

Lofter
Flere systemloftsplader i slagterafdeling og kold køkken er med huller, snavsede og 
beskidte og synlig isolering – Disse bør straks udskiftes.
I øvrig del hvor der er nedhængte lofter er der flere plader, der ikke ligger korrekt i 
skinnesystem. De bør ligges på plads.
Synlige trapetzpladelofter i butikken ser fine ud.

Brand
Brandskydeport i slagterafdeling ind til koldkøkken er ikke i brug og skal repareres 
straks, da den sidder i brandsektionsvæg.
ABDL dør til fiskekøl i koldkøkken skal gåes efter og justeres.
Inspektionslem til installationsskakt på lager skal genmonteres straks.
Talevarsling, Nød og panikbelysning er ikke prøvet af ved gennemgangen.

EL
Parklampe på midt af parkeringsanlæg står meget skæv og bør oprettes.
Der mangler blænddæksel på stik ved siden af brandskydeport i slagterafdeling og 
ved siden af dør i gang ved kontorer. Dette bør udbedres straks.

VVS
Umiddelbart ser VVS installation fin ud i bebyggelsen. Der er ikke set på indregulering 
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og forbrug.
Rør i teknikrum er isoleret med kløtzel og lærred, der dog ikke er malet som i øvrige 
rum. Dette har kun kosmetisk betydning.
Afløb fra køl placeret ved lofter i slagterafdeling udført i Mapprees rør er meget rustne 
og bør skiftes til rustfri rør der er rengørings egnet.

Kloak
Butiksslagter har påtalt at kloak i perioder ikke trækker rigtigt fra slagterafdeling.
Det vil ikke være unaturligt, at kloak skal efterses og gåes efter, da man må forvente, 
at del af kloaken er fra bebyggelsens opførelse, evt. da der var fragtcentral.
Indvendige gulvafløb oprenses ofte. Det anbefales at få foretaget rensning af fald-
stammer samt afklaring af stand på kloakanlæg af autoriseret kloakmester.  
Det anbefales at få foretaget en TV inspektion af kloakanlæg for at vurdere tilstanden 
nærmere.
Tagbrønde på tage bør inspiceres og oprenses minimum 2 gange årligt.

Tag
Tagkonstruktion over varegård og vareindlevering er udført som trækonstruktion med 
stålplader som tagbelægning. Det er tydeligt, at tagsammenskæring er udført på ste-
det af den udførende entreprenør. Der er svagt fald på tagfladen. Det ses også, at der 
trænger vand ind i overgangen mellem tagpap og stålpladetag.
Taget bør ændres så det får fald den rigtige vej og tætnes med lager.

Tagpap på hovetag er ikke besigtiget, da det ikke var muligt at komme op på taget. 
Det bør tjekkes at ting påtalt ved tidligere besigtigelse af Dagrofas bygningssagkyndi-
ge er blevet udført.
Sternkanter ser ud til at være fastgjort og sidder plan langs facader. Det er drøftet 
med butikschefen, der siger at tage er blevet gået efter og taget er tæt.
Der er ikke tegn på fugtige lofter og vand på gulvene noget sted ved inspektionen.
Dog er det tydeligt, der enkelte steder har været skadede loftplader, hvor vandet er 
kommet ned.
Ovenlys er ikke tjekket som brandventilation.

Belægningsarealer
Asfaltbelægning på P-plads er i generel god stand og med korrekt fald mod brønde. 
Flisebelægning ved vareindlevering er i generel god stand, men trænger partielt til 
udskiftning/opretning. Belægning omkring brønde er nedsunken ved vareindlever-
ing. Det er uvist om asfaltareal ved siden af nedkørsel mod P-Plads bag Aldi  tilhører 
ejendommen og hevm der skal vedligeholde denne. Asfaltbelægning trænger her til 
renovering og slidlag som øvrig belægning.
Parkeringsbåse er opstribet med termoplast,Det er afskallet enkelte steder men ikke 
mere end man kan forvente af et sådant parkeringsareal.
Belægningssten på vej til varemodtagelse ser fine ud i forhold til alderen på bebyg-
gelsen.
Det har ikke været muligt at besigtige rendestensbrønde-sandfangsbrønde på parker-
ingsareal, men man bør få dem renset op af en slamsuger.

Beplantning-Græs
Foran bebyggelsen langs Dronningens Boulevard er græsarealer meget bløde og op-
fugtede, og der har været en maskine inde at køre på arealet. Når det bliver tørt bør 
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der efterfyldes med harpet muld og eftersåes med græsfrø.
Der er en brønd ca. foran bebyggelsen, der er lukket med en krakeleret og ituslået 
flise. Denne bør skiftes til dæksel som passer til brønden.
Der er ikke konstateret udgåede parktræer og ødelagte kantsten langs parkeringsare-
aler.

5. Gennemgang af dokumentationsmaterialet
Der er ikke modtaget  projektmateriale KS og DV på bebyggelsen i form af tegninger, 
beskrivelser og beregninger.
Denne gennemgang er sammenholdt med tegninger og beskrivelsesmateriale hentet 
på web, ved Herning kommune, hvor der er redegjort for konstruktionsopbygningen 
på huset.
Da en del af beregningerne er udført som leverandørberegninger er disse ikke gen-
nemset.

5.1   Tegningsmateriale
Følgende tegningsmateriale er modtaget:
Indretning udarbejdet af Dagrofa Indretning og byggeri tegningsnummer (79)3.2c af 
11.03.2016 i sidste revision den 23.03.2016 

5.2   Myndigheds- og kontraktmateriale servitutter
Der er ikke taget stilling til kommentarer til Bilag 2 Servitut 1-7 samt servitut 12 til 20, 
modtaget på email.

5.3   Kvalitetssikring samt Drift- og Vedligeholdelses vejledninger
Der har ikke været forelagt KS og DV på opgaven..
 

5.4   Beregninger
Der er indsendt statiske beregninger fra Hami Consult til Herning kommune i 
forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.
Stål og tagkonstruktion er udregnet af leverandører.
Da der er udstedt ibrugtagningstilladelse, må man forvente at disse er ok.
Der er ikke modtaget energimærke på ejendommen.

6. Anbefalinger
Byggeriet fremstår generelt sundt og med robuste materialer og gennemtænkte 
løsninger. Der er nogle risiko områder, hvor man må forvente kortere levetider på 
overflader og slid og det bærer bebyggelsen præg af. Meget af det er kosmetisk og 
en stor del er i produktions og slagter samt kogerum, hvor man kun kan forvente en 
levetid på ca. 5 år på nogle af overfladerne.

7. Billedgalleri
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