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1. Konklusion
Bygningerne står som en del af en længebebyggelse grænsende op til gårdareal 
mellem husene og Niels Juels Gade samt Trøjborgvej, opført efter projektmateriale 
udarbejdet af arkitekt og ingeniør på opgaven, samt byggeprogram for Rema 1000 og 
geotekniske rapporter.
Byggeriet er udført som et rationelt byggeri , der nøje specificerer metoder og kval-
itet til bygningen og indretningen heraf. Bebyggelsen er opført, så de lever op til de 
specifikke krav, der er til en Rema 1000, Parkeringskælder, Frisør og pizzaria, med 
indretning og kundevenlighed.
Bygningen er opført med løsninger, med bærende bagvægge af beton, isolering og 
forplade i vasket sandwichelementer. Øvrig facade over terræn i bærende betonele-
menter og røde blødstrøgne tegl mod gader.Bebyggelsen er opført som en længe-
bebyggelsen, med bærende bagvægselementer, dækelementer som huldæk,  KBE 
Bjælker  og TT elementer over parkeringskælder ved gårdrum som det bærende 
system. Lette skure i terræn er opbygget i træ med lodret bræddebeklædning som 
lærk. Fladt tag mellem etageboligerne mod Niels Juels Gade og Trøjborgvej over 
Rema 1000 er afsluttet med tagpap og med tagsten på etageboligerne mod Niels 
Juels Gade og Trøjborgvej, og grønt tag over den flade del af taget over frisør og 
pizzaria beliggende mod Trøjborgvej. Tag på parkeringskælder i gårdrum er afsluttet 
med forskellige flisebelægninger. 
Generelt er der ikke  kritiske konstruktioner, når tag og afløb oprenses 2 gange årligt  
og materialevalget må betegnes som karakteriseret med gode lange levetider.
Bebyggelsen, bygningen står pænt, og de ting der er ved bebyggelsen idag, er ikke 
mere end man kan forvente af en butik der er taget i brug i 2011.
Parkerings, fortove  og udenomsarealerne er fine. Dog er der enkelte fliser, der er 
revnet og der er enkelte lunker. Omkring bebyggelsen er der plantet parklignende 
træer og arealer, udenfor parkering er tilsået med bunddække. 
Vareindlevering til Rema 1000, gennem portpassage ved Niels Juels Gade.
Parkerings og udenomsarealerne deles med øvrige medlemmer af ejerforeningen.
Vedligeholdelses udgifterne til bygningen vil i den kommende 10-års periode ligge 
normalt, da man må antage at Rema 1000 har indvendig vedligeholdelse af gulve 
samt døre der er rustne og medtaget grundet vand fra gulvvaskemaskine.

2. Indledning
2.1   Baggrund og formål

KS Aarhus, Trøjborgvej c/o Blue Capital A/S  har med hjælp fra Arch Arkitekter gen-
nemført et orienterende bygningssyn af ejendommen beliggende Trøjborgvej 8D m.fl. 
, 8200 Århus N, der indeholder en parkeringskælder med indgang fra Trøjborgvej, en 
frisørsalon og et pizzaria til take away med facade mod Trøjborgvej samt en dagli-
varebutik i dette tilfælde Rema 1000 med lager, sekundære rum  mod Trøjborgvej og 
Niels Juels Gade samt kompressorrum placeret i kælder ved parkering i selvstændigt 
rum.
Ejendommen er besigtiget af Klaus Krogh fra Arch Arkitekter den 26 februar 2018.
Rapporten er baseret på en visuel gennemgang af bebyggelsen, samt en gennem-
gang af tidligere udarbejdet projektmateriale rekvireret hos Århus kommune udarbej-
det af ingeniør,arkitekt samt bygherre.

2.2   Forudsætninger
Den fysiske gennemgang er udelukkende foretaget som en visuel inspektion, primært 
koncentreret om bygningernes klimaskærm, gulve, dæk,  bærende vægge, overflader,  
belægningsarealer, tage,indvendige sekundære rum, lager, ventilation samt bygnin-
gens overordnede tekniske installationer.
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Det har ikke været nødvendigt at åbne konstruktioner for besigtigelse, og der er ikke 
udført målinger på VVS og Ventilation.
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.
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, og at bebyggelsen lever op til BR08, som angi-
vet i byggetilladelsen fra 2008.
Der er lavet energimærke på bebyggelsen den 31.10.2011, og bebyggelsen har en-
ergimærke A2
I forbindelse med besigtigelsen, har vi talt med Rema 1000 købmanden, og han tilk-
endegav, der ikke var problemer med bebyggelsen. Dog påpegede han , at gulventre-
prenøren havde været der en gang årligt og reparere på gulvene i Rema 1000 og der 
var udarbejdet en plan for dette arbejde i samråd med Ole Surland.
Lejeren af frisørsalonen påpegede, at HFI relæet slog fra, når hun  tændte for ud-
sugningen. Dette kunne vi konstatere ved afprøvning ved besigtigelsen, og dette bør 
repareres. Der var ikke øvrige bemærkninger fra lejer.
I pizzariaet har de ligeledes problemer med udsugningen. Det bør tjekkes om den 
projekterede udsugning har den fornødne kapacitet og om 1000 kubikmeter i timen er 
nok. Dette er tidligere påtalt ved 5 års gennemgangen.

Ejendomsstamdata
3.1   Beskrivelse af ejendommene

Parkeringskælder
Nedkørselsrampe fra Trøjborgvej hus 8D
Areal parkering 60 cykler
Parkeringspladser
Containerrum
Teknikrum, lager kompressorrum til Rema 1000

Rema 1000
Vindfang
Salgsområde
Flaskerum, indlevering
Lager 
Frostrum
Mælkekøler
Garderobe
Toilet
Kontor
Personalerum
Teknikrum
Vareindlevering
Kompressorrum i kælder.

Frisør Shakespeare
Salon
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Garderobe-Forrum
Toilet
Thekøkken

Pizzaria
Kundeområde
Køkken, Tilberedning
Toilet
Garderobe

3.2   Bygningens hoveddata er:
Frisør
Adresse: Trøjborgvej 8F 8200 Århus N
Ejerlejlighedsnummer 987192
Beliggende i byzone
Matrikel nr.: Matr. nr. 1491a, AARHUS BYGRUNDE
Frisør       74 m2 

Opførelses år: 2011
Anvendelse: Erhverv Frisør.
Antal etager: 4 etage

Pizzaria
Adresse: Trøjborgvej 8G ST 8200 Århus N
Ejerlejlighedsnummer 989903
Beliggende i byzone
Matrikel nr.: Matr. nr. 1491a, AARHUS BYGRUNDE
Frisør       76 m2 

Opførelses år: 2011
Anvendelse: Erhverv Pizzaria.
Antal etager: 4 etage

Rema 1000
Adresse: Trøjborgvej 8R  8200 Århus N
Ejerlejlighedsnummer 987191
Beliggende i byzone
Matrikel nr.: Matr. nr. 1491a, AARHUS BYGRUNDE
Rema 1000       1263 m2 

Opførelses år: 2011
Anvendelse: Erhverv dagligvarebutik.
Antal etager: 4 etage

Lager, Kompressor kælderum 62 m2
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Parkerings og cykelkælder
Adresse: Trøjborgvej 8D ST 8200 Århus N
Ejerlejlighedsnummer 987194
Beliggende i byzone
Matrikel nr.: Matr. nr. 1491a, AARHUS BYGRUNDE
Parkeringskælder      1454 m2 

Opførelses år: 2011
Anvendelse: Parkering under terræn.
Antal etager: 4 etage

Udeareal/parkering deles med øvrige medlemmer af ejerforeningen. Varegård til 
Rema 1000 ligger mod nord, med indlevering fra Niels Juels Gade. Nedkørsel til 
parkeringsanlæg i kælderen fra Trøjborgvej nummer 8D. Under terræn er der plads til 
personbiler, handicapbiler og cykler. Ligeledes er der et rum til containere ved fod af 
nedkørsel til parkeringsanlæg.
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3.3   Bygningsbeskrivelse
Der forefindes  et specifikt tegningsmateriale fra opførelsen, og der er på opførelsest-
idspunktet, udarbejdet projektmateriale med angivelse af bygningens statiske system 
og konstruktionsvalg. En del af beregningerne er leverandørberegninger.

Fundamenter og bjælker: 
Armerede linje-stribefundamenter og punktfundamenter Beton20P, bærende bjælkjer 
som KBE bælker af beton.
Dæk over P-kælder er udført TT betonribbeplader og dæk over keme udført af mas-
sive dækelementer. Pa dæk er udført isolering og 100 mm gulvbeton. 

Terrændæk og gulve: 
Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 200 mm Sundolitt 
under betonen.
Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er udført som 14 mm lamelparket plankegulv, 
2,5 mm underlag, 30 mm anhydrit, 436 mm skumbeton, 2x4 mm nålefilt og 180 mm 
spånddækelement.
Loft i port består af 25 mm træbetonplade, 12 mm cementbaseret spånplade, 60x27 
mm tværprofiler, 60x27 mm bjælkeprofiler, justerbar stroppe og 190 mm mineraluld.
Dæk mod p-kælder består af 22 mm lamelparket, 40x39 lamineret strøer, damp-
spærre, 45x145 mm reglar, 150 mm isolering, opklodsning og 80 mm beton.
Dæk ved altaner består af 8 mm fibercementplade, 25 mm hatteprofil c - c 600 mm og 
200 mm Z-profil med mineraluld.

Rema 1000
Terrrendæk består af 13 mm klinke, 64 mm slidlag, 3 mm fibertex, plastfolie, 10 mm 3 
decibel gummimåtte 100 mm afrettet beton, 200 mm trædefast isolering, 50 mm sand. 
Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af 13 mm klinke, 64 mm slidlag, 3mm 
fibertex, plastfolie, 10mm 3 decibelgummimåtte, 200 mm huldrekelement.

Gulv mod uopvarmet kælder er udført med U-værdi 0,60 W/m2 K, hvor den maksimal 
tilladte værdi er 0,40 W/m2K. Dette betragtes som et enkeltstaende tilfælde og udgør 
en mindre del af klimaskrermen, og det skønnes derfor uden større indflydelse på den 
samlede energiberegning.

Facader:
Ydervægge er udført som ca. 45 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens 
teglmur og indvendigt af 150 mm betonelement. Hulrummet er isoleret med 190 mm 
mineraluld.
Ydervægge er udført som ca. 42 cm hulmur. Vægge består udvendigt af 80 mm be-
tonforplade og indvendigt af 150 mm betonelement. Hulrummet er isoleret med 190 
mm mineraluld.
Kælderydervægge mod jord består af betonsandwichelementer med 80 mm betonfor-
plade, 190 mm isolering og 180 mm betonbagplade.
Kælderydervægge mod P-kælder består af betonsandwichelementer med 80 mm 
betonforplade, 190 mm isolering og 180 mm betonbagplade.
Væg mod uopvarmet rum består af 200 mm betonelementer.
Væg mod uopvarmet rum består af 100 mm betonelementer.
Sandwichelement med 80 mm forplade, 190 mm mineralduld, 200 mm beton

Port til nedkørsel parkering
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Aluminiumsrullegitter

Indervægge:
Lette Skillevægge i stål og gips, Leca og teglstensvægge.

Tag: 
Loft mod uopvarmet tagrum består af huldækelementer med 275 mm mineraluld.
Dæk i port består af 15 mm fugefri belægning, 100 mm betondæk, membranbeskyt-
telse, 2 gange membran, 180 mm huldæk og er skønnet isoleret med 200 mm ud fra 
tegninger. Tag over karnpap er skønnet isoleret med 275 mm ud fra tegninger.
Fladt tag (tagterrrasse) består af 60 mm betonfliser, 30 læggegrus, membranbeskyt-
telse, syntetisk filt, 2x membran, 200-300 mm EPS, (hældning 1:40), dampspærre og 
huldækelementer.
Tag på Rema 1000 er fladt tag afsluttet med pap og afvanding med Pluvia tagbrønde.

Lofter:
600x1200 loftsystem Danogips Tiles i t- skinnesystem nedhængt.
600x600 loftsystem Danogips Tiles i t- skinnesystem nedhængt.
På lager ved Rema 1000 er der opsat lydlofter.
I teknikrum og lager  malet betondæk.

Gulv:
Gulv i butiksareal: Coop Bianco Gulvklinker lagt vådt i vådt 7 mm tykkelse inkl. klinke.
Støbt betonplade ved vareindlevering.
Gulv sekundære rum: Linoleum Armstrong DLW type Granette 
Glat beton på ramper og lager.
Frostrumsgulve med elementgulve i polystyren. 

Vinduer og Døre
Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. 
Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. 
Yderdør med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags energirude.
Terrassedør med fast parti. Dør og parti er monteret med 2 lags energirude. Ter-
rassedør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags energirude. Yderdør med 2 
ruder. Dør er monteret med 2 lags energirude.
Skydedørs og vinduespartier udført i træ alu malet i farve til Rema 1000.
Galvaniserede ståldøre som flugtvejsdøre og vareindleveringsdøre. til Rema 1000.
Polyadøre fra lager til butik ved Rema 1000.
Brandskydeporte i brandadskillelser ved Rema 1000. Galvaniserede.
I vinduer fra velfærdsrum ved Rema 1000 er der kronborg sikringssgitter.

Terræn
Udearealerne ved p-pladser er belagt med grå belægningssten og fliser.
Afgrænsning mod parkering med kantsten og plantekummer.
Arealer i varegård beklædt med belægningsten og glittet beton.

Tekniske installationer
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Bygningen er tilsluttet områdets forsyningsselskaber.
Varme: 
Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmean-
læg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.
Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer. Varmefordelingsrør er 
udført som to-strengs anlæg.
Varmefordelingsrør er udført som stålrør og pexrør. Rørene er isoleret.
Opvarmning sker i kontor- og personalerummene med radiatorer.
De enkelte kredse er delt op på blandesløjfer, herunder varmetæppe og radiatorer.

Automatik
Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt 
rumtemperatur.
Til regulering af varmeanlæg er monteret Danfoss ECL for central styring.

Målere: Målere for varme, el og vand er placeret i teknikrummet ved lager.

Spildevand: 
Bygningen afvander til det offentlige net med afledning til separerede regn- og 
spildevandledninger.

Vand: 
Rema 1000
Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Termix, 
placeret i henholdsvis teknikrum og flaskerum.

Ventilation
Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og me-
kanisk udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er 
normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt 
tætningslister i vinduer og udvendige døre er intakte. Der er på taget installeret box-
ventilatorer, fabrikat Exhausto, type BESB 315-4-1-1FC.
Rema 1000
Mekanisk ventilation i salgslokale er fabrikat Exhausto, model Besb 315-4-1. Mekan-
isk ventilation i lager og velfærd er fabrikat Exhausto, model Besb 315-4-1. Mekanisk 
ventilation i flaskerum er fabrikat Lindab, model CBU 200 B. Derudover er der ved 
indgangen monteret et varmlufttæppe, fabrikat GELU.

Frisør
Boksventilator til udsugning  placeret på grønt fladt tag fabrikat exhausto. Ydelse 
1000 m3 / time.

Pizzaria
Boksventilator til udsugning  placeret på grønt fladt tag fabrikat exhausto. Ydelse 
1000 m3 / time.

Optisk indeklima 
Placering og udformning af vinduer er placeret, så der opnås optimalt indeklima med 
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hensyn til udsyn, dagslys, afskærmning, træk og varmepåvirkning.

Afløb, El og Sanitet:
Afløb fra køkkenvaske og rengøringsvaske er med synlig vandlås som geberlt. Afløb-
slnstallatlonen tilsluttes muffe ved gulv og væg
Afløb fra håndvaske er med selvstændig pungvandlås. Afløbsinstallation er ført synligt 
og tilsluttes muffe ved gulv.
Tagvand er ført via isoleringskiler på tagpap  opbygget på tagisolering ført til 2 stk 
pluvia tagbrønde i den ene side af bygningen ført til faldstammer i bebyggelsen.

El:
Forsyning fra lokalt forsyningsselvskab.
Hovedtavle til Rema er placeret i stort teknikrum med indgang fra lager.
El er udført som skjult installation over nedhængte lofter og indrillet i bagvægsele-
menter.
Gitterbakker og kabelstiger opsat med skillespor for hovedledninger, lys og kraft-in-
stallationer samt svagstrømsinstallationer. 

Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med kompaktlysrør og høj-
frekvente forkoblinger. Lyset styres med trappeautomat.
Belysningen i kælderarealer består af 1-rørs armaturer, samt armaturer med kompakt-
lysrør med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. 

Rema 1000
Belysningen i salgslokalet bestar af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. 
Belysningen i lager, frys og køl bestar af 1-rørs armaturer med højfrekvente forko-
blinger og easyfix kvadratisk indbygningsarmaturer i velfærd.
Til indv. installation er anvendt materiel som LK Fuga hvid.

Køle- og frostrum
Køle og frostrum i præfabrikerede polyetan elementer.
Kompressor for frostrum er placeret i kælderrum.

3. 
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PLANUDSNIT FRISØR OG PIZZARIA MOD TRØJBORGVEJ
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REMA 1000 INDGANG FRA TRØJBORGVEJ
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4. Bygningssyn
4.1    Forudsætninger syn.

Gennemgangen er baseret på et visuelt syn. Det har ikke været nødvendigt at åbne 
konstruktioner, og synet er sammenholdt med det projektmateriale der er på bebyg-
gelsen.
Der er ikke fundet mangler man ikke kan forvente af en bebyggelse, der er taget ibrug 
i 2011. Der er nogle ting man bør få udbedret, men en del af de ting der er konstateret 
i Rema 1000, er en del af vedligeholdet. Opbygningen af parkeringskælderen med 
bærende bjælker og insitustøbt beton ser fint ud, og der ligger et fint ingeniørprojekt 
på dette. Der er enkelte lunker i flisebelægning i gården, men er i de øvre lag over de 
bærende konstruktioner, og ikke mere end man kan forvente.
Der er ikke fundet tegn på sætninger og kritiske forhold i de bærende systemer, og 
tag samt belægninger.
Gulvene i Rema 1000 er ikke opbygget jvf. projektmateriale. Gulvklinker er lagt vådt 
i vådt ovenpå en lyddug, og dette har givet nogle udfordringer med løse klinker og 
fuger der krakelerer. Ole Surland kommer løbende og reparerer på gulvene og man 
kan se at de felter og gange der bliver rerareret holder bedre. Gulvene bør besigtiges 
løbende.

4.2   Følgende bør dog bemærkes:
Fundamenter Sokkel.

Fundamenter og sokler under terræn er ikke besigtiget. Da det er sandwichelementer, 
er der ikke høj sokkel langs facader, og det der kunne besigtiges ser fint ud. Der er 
ikke tegn på sætninger og afskalninger på sokkel hvor der er sandwichelemeter.
Sokkel ved facade ved indgang ved Rema 1000 er repareret og sokkelpudsen er 
krakeleret flere steder.
Ved indgangen til Rema 1000 er sokklepudsen krakeleret og revnet under bundstyk-
ket til skydedøren. Dette er en mindre revne der bør filses over.

Terræn- Etagedæk
Betondæk i parkeringskælder har svindrevner da gulve er udført uden dillitationsfuger, 
og derfor vil der komme svindrevner. Der er ikke konstateret store revner, og disse 
revner der er konstateret har kun kosmetisk betydning.
Synlige dæk i Rema 1000, er udført uden elastiske fuger på underside i elementsam-
linger. Dette er dog kun kosmetisk.

Facader
Det er tydeligt at sandwichelementer i perioder har været opfugtet grundet slagvand 
og regn.
Da man må forvente at facader, skal stå med en ensartet overflade og fuger skal 
være tætte, vil det ikke være  hensigtmæssigt at afrense facaderne og overfladebe-
handle dem indenfor en kortere periode. Fugesamlinger imellem facadeelementer og 
mellem vinduer døre og elemnter er generelt fine.
Der er studsfuger i facaden opmuret med blødstrøgne teglsten. Der er en del fuger 
i facaden ved indgang til Rema 1000 der er åbne, og der er ikke lukket for insekter 
med ventistuds eller tråd i studsfuger. Dette bør udføres.

Vinduer, Porte og Døre
Alupartier er generelt god stand. Dog er vinduespartier og døre meget rustne og 
medtaget ved bundkarm ca 15 cm op i Rema 1000, hvilket antageligvis er på grund 
af gentagen brug daglig med gulvvaskemaskine. Karm omkring brandskydeporte på 
lager ved Rema 1000 er blevet påkørt og bør oprettes, så dør lukker tæt ved even-
tuelt brand. Den ene brandskydeport mellem lager 1 og 2 kunne ikke aktiveres ved 
testtryk. Udvendig kapsel afdækning på automatik til skydedør ved indgang til Rema 
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1000 mangler og bør genmonteres.
Gulve

Gulve i bebyggelsen i pizzaria og frisørsalon ser fine ud. Gulvklinker i Rema 1000 
er meget uens i farve grundet udskiftning af klinker i flere omgange. Gulvklinker er 
repareret og omlagt da det har vist sig at den opbygning man har valgt ovenpå lyd-
dugen under slidlaget ikke er så holdbar som antaget. Gulvklinker er lagt vådt i vådt, 
og det burde have været udført med tyndpuds, hvorefter klinker skulle være klæbet til 
underlaget. Generelt mangler der fuger i en  del af gulvet i Rema 1000, både hvor der 
er skiftet gulvklinker og i gamle gulve. Gulventreprenøren udskifter klinker og fuger 
løbende, og han har oplyst der er en plan for udbedring af gulvene.
I overgang ved bundstykke mellem kontor og lager i Rema 1000 mangler et alubund-
stykke mellem linoleum og klinker.
Stålklinker ved vareindlevering ved Rema 1000 ligger ujævne, hvilket ikke er unormalt 
efter stor slidtage og 6 års brug.

Vægge
Generelt fremstår vægge i god stand. Der er dog flere steder i Rema 1000, hvor væg-
gene er skrammede og trænger til maling. Omkring rengøringsgrube på lager er der 
enkelte fliser der er krakeleret. Bagvægselemter i salgslokale bag sandwichelemeter 
er revnet i alle smalinger i større og mindre grad fra loft til gulv flere steder. Det er 
svindrevner, der bør besigtiges løbende, og vil ske, når elementer er sammenstøbte 
og spartlet over. Da det er bag inventar er det ikke så nemt at reparere ved injektion 
og malerbehandling. Når butikken renoveres og males, kan man udbedre revner. 
Der er ikke konstateret store sætningsrevner ud eller indvendig. På toiletter og pro-
duktionsrum er der sat nyt inventar, håndklædetørre mm. op. Der er flisehuller der 
skal lukkes med elastisk fugemasse. Alternativ skal fliser skiftes på vægge.
På lager er der et sted hvor der er rør ført igennem væggen. Der er ikke støbt fuldt ud 
ved rør, hvilket bør gøres, da det er en brandsektionsvæg.
Der er enkelte steder ved installationsgennemføringer ved loft, der ikke er støbt ud. 
Huller er fuget med skum, der ikke er brandskum. Der skal støbes ud eller fuges med 
brandskum.
I pizzaria, frisørsalon og parkeringskælder ser vægge fine ud.

Lofter
Nedhængte lofter i bebyggelsen ser rigtig fine ud, dog er der enkelte steder, hvor 
lofter bør lægges korrekt i synlig skinne system. Der mangler enkelt loftplade i salg-
slokale. I vindfang ved Rema 1000 er der omlagt Danotiles lofter, der virker meget 
uens i farve, hvilket kun er kosmetisk.
På lager er betondæk ikke fuget i elementsamlinger.

Brand
Brandskydeporte på lager ved Rema 1000, bør renoveres og repareres samt af-
prøves.
Der er enkelte steder ved installationsgennemføringer, der ikke er støbt ud eller fuget 
med brandskum på lager ved Rema 1000.
Brandskab til højre for indgang i Rema 1000, mangler glas, hvor man åbner skabet.

EL
Elinstallationen ser fin ud generelt. Dog hænger der løse ledninger på væggen ind til 
toilettet i frisørsalonen.
Der er overgang i ventilationen i frisørsalonen. Når der tændes for ventilation, slår HFI 
relæ ud. Udbedring er sat igang af sælger.
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VVS
Umiddelbart ser VVS installation fin ud i bebyggelsen. Der er ikke set på indregulering 
og forbrug.
I parkeringskælder er der ført nogle installationer under loft, der kun er isoleret med 
rockwool med alufolie. Disse installationer bør afsluttes med isogenpak eller alukap-
per.
I fordelingsgang i kælder er der ført ventilationskanaler der ikke er færdigisoleret med 
lærred eller alukapper.

Kloak
Det ser ikke ud til der har været problemer med kloaken, tagvand, og der er ikke kon-
stateret de store lunker på belægningsarealer.

Tag
Tage på Rema 1000  er udført med kileisolering og tagbrønde med konvolut  fald, ført 
til udvendige afvandingskasser og nedløb på facader udført af zink. 
I hjørne mod bebyggelsen mod Niels Juels Gade er der ført et nedløb ned til det flade 
tag, hvilket giver stor slidtage på pappen i dette område. Pappen bør forstærkes der, 
og besigtiges løbende. Der er stor slid på tagpap omkring fliser der bær ventilation-
sanlæg og installationer og dette bør besigtiges løbende. Gennemføringer til rør ser 
fine ud.
Tage skal afrenses for alger og snavs. Der er en masse blade på taget, og der er ikke 
si i brønde på taget.

Inventar
Fuge ved køkkenbordplade, hvor de er samlet ved Rema 1000 er krakeleret i fuge.

Belægningsarealer
I parkeringskælder belagt med en kombination af grå belægningsten og beton ser 
det overordnet  fint ud, dog er der enkelte svindrevner på tværs af støberetning. Kun 
overfladiske og det vurderes det ikke har nogen konstruktionsmæssig betydning.
I passager og flugtvejsgange er der lagt fliser, der enkelte steder vipper på kanterne. 
Enkelte steder er fliser knækket. Det vurderes at fliser ikke er lagt til tung trafik, og 
derfor er knækket ved kørsel med tungere køretøjer eller pallevogne. Fliser kan for-
holdsvis let oprettes ved at tage dem op og afrettet fugesandet og ligge dem på ny.
Der er ikke konstateret store områder med sætninger i belægning.

5. Gennemgang af dokumentationsmaterialet
Der er  ikke modtaget  projektmateriale på bebyggelsen i form af tegninger, byggepro-
gram, Byggetilladelse, Færdigmelding og ibrugtagningstilladelse.
Dog er denne gennemgang er sammenholdt med tegninger og materiale, downloadet 
fra Aarhus kommune. Energiberegning og BBR meddelelser er fremsendt fra Blue 
Capital.

5.1   Tegningsmateriale
Der er ikke modtaget noget tegningsmateriale.

5.2   Myndigheds- og kontraktmateriale servitutter
Der er ikke taget stilling til kommentarer til byggetilladelsen, dog er det konstateret at 
bebyggelsen skal leve op til BR 2008.

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

Der er udført statiske beregninger udført af ingeniør på byggeriet.

6. Anbefalinger
Byggeriet fremstår sundt og med robuste materialer og gennemtænkte løsninger. Der 
er nogle risiko områder især på gulve i Rema 1000, hvor man må forvente kortere 
levetider på overflader grundet opbygning af gulvet.
Galvaniserede ståldøre og alupartier i Rema 1000 bør renses og slibes hvor de  er 
angrebet af rust, hvorfefter de grundmales og males på ny. Levetiden på disse døre 
er betydelig nedsat, hvis der ikke gøres noget. 
Det anbefales man får lavet de småting der er på bebyggelsen, får renset og rengjort 
taget.

Side 16 



Side 17 



Side 18 



Side 19 


